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RRN wonende te 

appellant, 

vertegenwoordigd door Mr. 1oco Mr. . advocaat tE 

tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen van 22 

maart 2019, aldaar gekend onder rolnummer 18/4466/A 

tegen 

HET VLAAMS GEWEST. ON vertegenwoordigd door de Vlaamse regering in 

persoon van de Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur, lnburgering, Wonen, Gelijke 

Kansen en Armoedebestrijding, met kabinet te 1000 BRUSSEL, Arenbergstraat 7, 

verantwoordelijk voor de Wooninspecteur van het Vlaams Gewest, met kantoren te 1000 

BRUSSEL, Havenlaan 88 bus 22, Herman Terlinckgebouw, 

geïntimeerde, 

vertegenwoordigd door Mr. loco Mr. advocaat te 

*** 

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 
22.3.2019, volgens verklaring van partijen niet betekend, het verzoekschrift, ter griffie 
neergelegd op 6.5.2019, waarmee hoger beroep werd Ingesteld, en de conclusies. 

De zaak werd op de zitting van 10.2.2020 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 in het beschikkend gedeelte van de (laatste) 
syntheseconclusies voor partijen werden geformuleerd en gehandhaafd. 
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1. 
Dhr. was eigenaar van een pand gelegen tE 

Hij verkocht het huis aan een derde, doch de verkoop ervan werd nietig verklaard b ij vonnis 
van 27.9.2013, door dit hof bevest igd op 8.2.2016. De nietigverklaring vond zijn grond In de 
onbewoonbaarverklaring van de woning, waarvan geen melding was gemaakt In de notarlèle 
verkoopakte en waarvan de koper beweerde onwetend te zijn geweest. 

2. 
Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen van 20.1.2017 
werd dhr. ten aanzien van de Wooninspecteur van het Vlaams Gewest veroordeeld 
tot herstel van het pand teneinde het te laten voldoen aan de vereisten en normen 
vastgesteld in artikel 5 van de Wooncode, dit binnen de zes maanden vanaf de betekening 
van het vonnis, zulks op straffe van een dwangsom van 75,- EUR per dag vertraging. 

Op 24.4.2017 werd het vonnis betekend aan eiser, met bevel tot herstel. 

De termijn van zes maanden zoals opgenomen in het vonnis van 20.1.2017 begon vanaf dat 
ogenblik te lopen. 

3. 
Bij notariele akte verleden op 25.8.2017 verkocht dhr. het pand aan de 

een projectontwikkelaar die de bedoeling had om het pand te slopen. 

De ging effectief over tot het slopen van het pand. Op 9.3.2018 werd het 
herstel gemeld aan de woonlnspecteur. 

4. 
Het Vlaams Gewest ging over tot Invordering van de verbeurde dwangsommen tijdens de 
periode vanaf 24.10.2017 tot 8.3.2018, zijnde een totaal bedrag van 10.125,- EUR. 

5. 
Op 10.9.2018 ging dhr. over tot dagvaarding teneinde de opgelegde dwangsom te 
horen opheffen bij toepassing van art. 1385 quinquies Ger.W. 

De vordering van dhr. strekte tot opheffing van de dwangsom zoals opgelegd bij 
vonnis van 20.1.2017 in de zaak met algemeen rolnummer 15/6290/ A, met veroordeling van 
het Vlaams Gewest veroordelen tot betaling van alle kosten van het beslag en de opheffing 
en van de gerechtskosten. 

6. 
BiJ het bestreden vonnis van 22.3.2019 werd de vordering toelaatbaar doch ongegrond 
verklaard. 
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Dhr. Nerd veroordeeld tot betaling van de gerechtskosten, aan de zijde van het 
Vlaams Gewest vereffend op 1.440,- EUR rechtsplegingsvergoeding. 

De rechtbank achtte geen onmogelijkheid bewezen zodat volgens haar geen toepassing kon 
gemaakt worden van art. 1385 quinquies Ger.W. 

7. 
Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld bij verzoekschrift, ter griffie neergelegd op 
6.5.2019. 

Dhr. vordert de hervorming van het bestreden vonnis door toewijzing van zijn 
oorspronkelijke eis, met veroordeling van het Vlaams Gewest tot de kosten. 

8. 
Het Vlaams Gewest concludeert tot ongegrondheid van het hoger beroep, met veroordeling 
van dhr. tot de kosten van de beroepsprocedure, waarbij aanspraak gemaakt wordt 
op een rechtspleglngsvergoeding hoger beroep van 1.440,- EUR. 

9. 
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 wt de afwijzing van zijn eis door de 
eerste rechter, en de toelaatbaarheid van het hoger beroep wordt niet betwist. 

Het hoger beroep is bijgevolg toelaatbaar. 

10. 
De eerste rechter heeft volkomen terecht, om redenen waarbij het hof zich aansluit, 
geoordeeld 
- dat appellant niet in de onmogelijkheid was het herstel tijdig uit te voeren, 
- dat de verkoop van het pand aan de niet leidt tot zulk een 
onmogelijkheid in hoofde van appellant, op wie de herstelplicht rust zelfs wanneer hij geen 
zakelijke rechten meer heeft op het onroerend goed, 
- dat de verkoop aan de een keuze was van appellant zelf en dat 
wanneer deze al een praktische belemmering Impliceerde om tijdig tot herstel over te gaan, 
die enkel aan hemzelf te wijten is, 
- dat appellant reeds op 20.1.2017 tot herstel was veroordeeld en redelijkerwijze meer 
inspanningen en zorgvuldigheid aan de dag had kunnen leggen om binnen de opgelegde 
termijn tot herstel, in casu sloping, over te gaan. 
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Bij hernieuwd onderzoek van de overtuigingsstukken kan dit hof alleen maar tot hetzelfde 
besluit komen. 

Er was hoegenaamd geen onmogelijkheid om tot het bevolen herstel over te gaan. Tussen 
de kennisname van het vonnis van 20.1.2017 en de verkoop aan is 
overigens meer dan een half jaar verlopen waarin het herstel al gerealiseerd had kunnen 
zijn. 

Thans in hoger beroep argumenteert appellant ook dat de uitspraken van 27.9.2013 en 
8.2.2016 de ingeroepen onmogelijkheid zouden ondersteunen. Dat is echter geenszins het 
geval. Appellant had al bij ontvangst van de dagvaarding tot nietigverklaring rekening 
kunnen houden met de n1etigverklanng die er redelijkerwijze uit zou voortvloeien. Het was 
ziJn keuzè om tijd te verliezen met een kansloos hoger beroep tegen het vonnis tot 
nietigverklaring, in plaats van over te gaan tot renovatie, sloping, dan wel een nieuwe 
overeenkomst met een koper die zich in die zin zou verbinden. Bovendien was de 
argumentatie over de nietigverklaring van de koop goed gekend door de dwangsomrechter 
toen deze de dwangsom oplegde. 

Het hoger beroep is dus ongegrond. 

11. 
Gelet op de ongegrondheid van het hoger beroep, wordt appellant aangemerkt als de in het 
ongelijk gestelde partij die overeenkomstig art. 1017 Ger.W. de kosten van de 
beroepsprocedure dienen te dragen. 

Er wordt geen betwisting gevoerd over de begroting van de rechtsplegingsvergoedlng op 
1.440,- EUR, het bij de artikelen 3 en 8 KB 26.10.2007 bepaalde basisbedrag voor niet in geld 
waardeerbare vorderingen. 

Beslissing 

HET HOF beslist op tegenspraak. 

Het hoger beroep wordt ongegrond verklaard en het bestreden vonnis wordt bevestigd. 

Dhr. wordt veroordeeld tot de kosten van de beroepsprocedure, aan de zijde 
van het Vlaams Gewest begroot op een rechtsplegingsvergoeding hoger beroep van 1.440,
EUR. 

Dhr. wordt bovendien veroordeeld tot betaling van het rolrecht hoger beroep 
van 400,- EUR aan de FOD Financièn, na uitnodiging hiertoe. 
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De rechtspleging verliep in overeenstemming met de wet van 15 juni 1935 op het gebruik 

van de taal in gerechtszaken. 

Dit arrest werd uitgesproken in de openbare zitting van 24 februari 2020 door 

Voorzitter 

Griffier 
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