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RRN wonende te 

appellant, 

vertegenwoordigd door Mr. advocaat te 

tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen van 24 

februari 2020, aldaar gekend onder rol nummer 19/124/A 

tegen 

1. DE WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMSE GEWEST, met kantoren te 1210 SINT-JOOST

TEN-NODE, Koning Albert Il-Laan 19 bus 22, 

geïntimeerde, 

vertegenwoordigd door Mr. loco Mr. , advocaat te 

2. RRN wonende te 

3, RRN wonende te 

4. RRN wonende te 

5 RRN , wonende te 

6. RRN wonende te 

7. RRN . wonende te 
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8. RRN wonende te 

9. RRN wonende te 

10. RRN ,vonende te 

RRN vonende tE 

geïntimeerden, 

geïntimeerde sub 2 tot en met sub 9 niet verschenen, noch vertegenwoordigd 

*** 

De door de wet vereiste processtukken zijn in behoorlijke vorm overgelegd, waaronder het 

bestreden vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen van 

24.2.2020, volgens verklaring van partijen niet betekend, het verzoekschrift, ter griffie 

neergelegd op 26.5.2020, waarmee hoger beroep werd ingesteld, en de conclusie voor 

appellant en voor eerste geïntimeerde. 

De zaak werd op de zitting van 26.10.2020 op tegenspraak behandeld en in beraad 

genomen. 

Het hof verwijst naar de artikelen 780, 744 en 748 bis Ger.W. en slaat acht op de 

vorderingen en excepties zoals ze door de partijen die conclusie hebben genomen in het 

beschikkend gedeelte van de (laatste) syntheseconclus1es werden geformuleerd en 

gehandhaafd. 

1. 

Bij vonnis van de correctionele kamer van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, 

afdeling Antwerpen van 3.10.2016 werden en 

veroordeeld om herstelwerkzaamheden uit te voeren aan een onroerend goed 

gelegen te bestaande in het wegwerken van alle 

gebreken aan de woonentiteiten zodat ze volledig voldoen aan de woonkwaliteitsvereisten 
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bepaald in art. 5 van het Decreet van 15.7.1997 houdende de Vlaamse Wooncode (verder 

kortweg 'Vlaamse Wooncode' genoemd), en dit binnen een termijn van 10 maanden na het 

in kracht van gewijsde treden van dat vonnis, zulks onder verbeurte van een dwangsom van 

150,- EUR per dag vertraging. 

Het vonnis werd betekend met bevel tot herstel bij exploot van 29.3.2017. 

2. 
Op 7.11.2017 werd aan dhr. een bevel betekend tot betaling van 11.100,-

EUR aan dwangsommen, berekend van 3.9.2017 tot en met 16.11.2017, vermeerderd met 

uitvoeringskosten. 

3. 

Op 13.11.2017 werd door de Woonmspecteur overeenkomstig art. 20 bis, § 6 Vlaamse 

Wooncode een proces-verbaal van vaststelling van uitvoering van het vonnis opgesteld. 

4. 

Op 25.9.2018 werd aan dhr. een bevel voorafgaandelijk aan uitvoerend 

beslag op onroerend goed betekend. In dat bevel wordt nog slechts aanspraak gemaakt op 

dwangsommen tot en met 7.11.2017, wat neerkomt op 65 dagen of 9.750,- EUR aan 

verbeurde dwangsommen. 

Dit bevel had betrekking op navolgend onroerend goed: gerechteliJk arrondissement 

Antwerpen, afdeling Antwerpen, stad Antwerpen, 5de afdeling, een huis gestaan en gelegen 

aan de gekadastreerd 

5. 
Op 15.10.2018 werd het exploot van uitvoerend beslag op dit onroerend goed betekend. 

Blijkens de voorgelegde stukken behoort het betrokken onroerend goed toe aan de 

oorspronkehJke verwerende partijen: aan voor 1/2 in volle eigendom en 

1/2 in vruchtgebruik en aan de overige oorspronkeliJke verweerders elk voor 1/20 in blote 

eigendom. 

6. 
Omdat een uitvoerend beslag op een onverdeeld deel van een onroerend goed slechts ten 

uitvoer kan worden gelegd nadat de vereffening en verdeling heeft plaatsgevonden, en art. 
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1561 Ger.W. in een eigen recht van de beslaglegger voorziet om de verdeling of de veiling te 

benaarstigen, heeft de Wooninspecteur bij dagvaarding van 25.9.2018 een vordering 

uitgebracht, gesteund op dit recht. Hij vorderde samengevat om de veiling te bevelen van 

het onverdeelde 

onroerend goed, een notaris aan te stellen voor de wettelijke verrichtingen inzake veiling, 

met veroordeling van dhr. tot de kosten. 

7. 
Dhr. concludeerde tot de onontvankelijkheid en minstens de 

ongegrondheid van de vordering van de Wooninspecteur. Verder vroeg hij de rechtbank om 

de zaak "minstens11 naar de beslagrechter te verwijzen voor verdere behandeling. Hij vroeg 

de veroordeling van de Wooninspecteur tot de kosten, waarbij hij aanspraak maakte op een 

rechtsplegingsvergoeding van 1.440,- EUR. 

8. 

Bij het bestreden vonnis werd de vordering ontvankelijk ver~laard en in de volgende mate 

gegrond. 

De rechtbank beval dat er op vervolging van de meest naarstige partij en in 

tegenwoordigheid van de andere partijen, of deze daartoe behoorlijk aangemaand, zou 

worden overgegaan tot de openbare verkoop van hiernavolgend onroerend goed: 

gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, stad Antwerpen, de afdeling, 

een huis gestaan en gelegen aan de 

met een oppervlakte van 

Notaris 

vereffenaar. 

met standplaats te 

gekadastreerd 

werd aangesteld als notaris-

werd veroordeeld tot betaling van de kosten van het geding. Deze werden 

aan de zijde van de Woon inspecteur bepaald op 850,94 EUR dagvaarding en rolstelling en op 

1.4401- EUR rechtsplegingsvergoeding. 

9. 
Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld biJ verzoekschrift, ter griffie neergelegd op 

26.5.2020. 
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Dhr. vordert de hervorming van het bestreden vonnis door afwijzing van 

de eis van de Wooninspecteur als onontvankelijk en minstens ongegrond, met veroordeling 

van die partij tot de kosten. 

10. 

De Wooninspecteur concludeert tot de ongegrondheid van het hoger beroep, met 

veroordeling van dhr. tot de kosten, waaronder een 

rechtsplegingsvergoeding hoger beroep van 1.440,- EUR. 

11. 

Het hoger beroep werd tijdig ingesteld en het verzoekschrift hoger beroep is regelmatig naar 

de vorm. 

Het belang van appellant bij zijn hoger beroep volgt uit de toewijzing van de oorspronkelijke 

eis door de eerste rechter, en de toelaatbaarheid van het hoger beroep wordt niet met 

inhoudelijk ter zake doende argumenten betwist. 

Het hoger beroep is bijgevolg toelaatbaar. 

12. 

De Wooninspecteur w1Jst er terecht op dat dhr. er verkeerdelijk van 

uitgaat dat hij verzet zou hebben aangetekend tegen het uitvoerend beslag. 

Niet alleen heeft hij nooit in een afzonderlijke procedure een vordering in de zin van art. 

1395 Ger.W. ingesteld, strekkende tot de opheffing van het uitvoerend beslag, maar ook in 

het kader van de huidige procedure had hij geen tegeneis geformuleerd tot opheffing van 

het beslag in het kader van de procedure die bij toepassing van art. 1561 Ger.W. was 

ingeleid. 

In zijn syntheseconclusie, ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg neergelegd op 

24.1.2020, vroeg dhr. enkel dat de vordering van de Wooninspecteur 

onontvankelijk, minstens ongegrond zou verklaard worden en dat ze minstens verwezen zou 

worden naar de beslagrechter voor verdere behandeling. Er werd in conclusie geen tegeneis 

geformuleerd (artt. 744, 2° en 4° en 809 Ger.W.), en dus ook geen tegeneis strekkende tot 

opheffing van het beslag. De eerste rechter moest bij toepassing van art. 780, 3° Ger.W. ook 

helemaal niet ingaan op een tegeneis die niet was gesteld. 
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Ook thans in hoger beroep doet hij dat niet. Hij vraagt enkel dat de oorspronkelijke 

vordering van de Wooninspecteur onontvankelijk en minstens ongegrond verklaard zou 

worden, met veroordeling van die partij tot de kosten van beide aanleggen. Nu het hof geen 

tegeneis tot opheffing van het beslag aantreft, hoeft hier niet verder op te worden ingegaan. 

13. 

Dhr. 

vordering ( 

werpt op dat de verschrijving van de straatnaam in de oorspronkelijke 

in plaats van I had moeten leiden tot afwijzing van de eis. Dit 

argument is volkomen ondoeltreffend waarbij het hof erop wijst dat die verschrijving door 

de Wooninspecteur werd rechtgezet en ook helemaal niet in het bestreden vonnis 

voorkomt. 

14. 

Zelfs indien het hof in het kader van de huidige procedure zou kunnen uitgaan van een 

impliciete tegeneis tot opheffing van het uitvoerend beslag, moet ten overvloede worden 

vastgesteld dat dhr. uitvoeringstermijnen en respijttermijnen verwart. 

Wanneer de rechter enkel een uitvoeringstermijn verleent verbeurt de dwangsom vanaf het 

verstrijken van die termijn, tenminste in zoverre de dwangsomtitel uiterlijk op dat ogenblik 

betekend werd. De betekening aan dhr. vond reeds plaats op 29.3.2017. 

Er werd een uitvoeringstermijn van 10 maanden vanaf het in kracht van gewijsde treden van 

het vonnis bepaald. De beroepstermijn in strafzaken (art. 203 Sv.) bedraagt sedert de wet 

van 5.2.2016, in werking getreden op 1.3.2016, dertig dagen voor de persoon ten opzichte 

van wie de zaak op tegenspraak was behandeld, zoals dhr. zodat de 

uitvoeringstermijn een aanvang nam op 3.11.2016. Het feit dat andere beklaagden op verzet 

opnieuw veroordeeld werden bij vonnis van 16.1.2017, heeft geen verlenging van de 

uitvoeringstermijn in het voordeel van dhr. 11et zich meegebracht. 

Gelet op de voorafgaande betekening op 29.3.2017 begonnen de dwangsommen meteen te 

verbeuren bij het verstrijken van de uitvoeringstermijn (zie art. 1385 bis, lid 3 Ger.W.), nu 

vaststaat dat pas op 7.11.2017 tot herstel werd overgegaan. Het bij toepassing van art. 20 

bis,§ 6 Vlaamse Wooncode op 13.11.2017 opgestelde proces-verbaal spreekt voor zich. 

Het hof neemt er akte van dat de mede-eigenaars niet het geringste verweer voeren tegen 

de bij toepassing van art. 1561 Ger.W. ingestelde vordering. De beweringen van dhr. 

dat de dwangsomtitel zonder betekening van die titel aan de mede-eigenaars of 

zonder aanzegging van het beslag aan andere mede-eigenaars niet lastens hem zou kunnen 

worden uitgevoerd, berusten op een verkeerde rechtsopvatting. 
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Het hoger beroep is ongegrond. 

15. 

Overeenkomstig art. 1017 Ger.W. vallen de gerechtskosten ten laste van de in het ongelijk 

gestelde partij. 

Gelet op de ongegrondheid van het hoger beroep is dit appellant. 

De rechtsplegingsvergoeding wordt bepaald op het basisbedrag van 1.440,- EUR 

overeenkomstig de artikelen 3 en 8 van het KB van 26.10.2007. Er is geen enkele valabele 

reden om van het basisbedrag af te wijken en de betwisting over de geldigheid van een 

beslagmaatregel dient aangemerkt te worden als een niet in geld waardeerbare vordering in 

de zin van dat KB. 

Beslissing 

HET HOF beslist op tegenspraak. 

Het hoger beroep wordt toelaatbaar doch ongegrond verklaard. 

Het bestreden vonnis wordt bevestigd. 

Dhr. wordt veroordeeld tot de kosten de beroepsprocedure, aan de zijde 

van de Woon inspecteur van het Vlaams Gewest vereffend op een rechtsplegingsvergoedmg 

hoger beroep van 1.440,- EUR. 

Dhr. .,vordt bovendien veroordeeld tot betaling van het rolrecht hoger 

beroep van 400,- EUR aan de FOD Financiën, na uitnodiging hiertoe. 

De rechtspleging verliep in overeenstemming met de wet van 15 juni 1935 op het gebruik 

van de taal in gerechtszaken. 
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Dit arrest werd uitgesproken in de openbare zitting van 16 november 2020 door 

Voorzitter 

Raadsheer 

Raadsheer 

Griffier 
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