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2022/AR/73 - In de zaak van: 

1 
2 
wonende te 
appellanten, 

RRN 
RRN 

hebbende als raadsman mr. 

tegen 

advocaat te 

DE WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMS GEWEST, ON 
met kantoren gevestigd te 1000 Brussel, H.Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 22; 
WOONSTKEUZE doende op het kantoor van diens raadsman, 
ge'intimeerde, 

hebbende als raadsman mr. advocaat te 

Wijst het hof het volgend arrest: 

Het Hof nam kennis van de op 05.10.2021 door de beslagrechter in de rechtbank van eerste 
aanleg Oost-Vlaanderen, áfdeling Dendermonde, verleende beschikking (inzake 

betekend aan appellanten op 13.12.2021 en waartegen appellanten, met 
hun op 13.01.2022 neergelegd verzoekschrift, tijdig en regelmatig hoger beroep hebben 
Ingesteld. 

De partijen werden gehoord in openbare terechtzitting van 31.01.2023 en de neergelegde 
conclusies en stukken werden ingezien. 

Artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken werd in 
acht genomen. 

1. Voorgaanden 

1.1. Eerste appellant werd bij vonnis dd.21.10.2016 van de rechtbank van eerste aanleg 
Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, op verzoek van geïntimeerde veroordeeld 
tot het uitvoeren van werken aan het pand gelegen te 

dat zijn eigendom is. 

Deze veroordeling luidde als volgt: 
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Veroordeelt verweerder tot het uitvoeren van werken om het pand te laten 
voldoen aan de minimale kwaliteitsvereisten van artikel 5 Vlaamse Wooncode, dit 
binnen tien maanden na de betekening van het vonnis; 

Veroordeelt verweerder na afloop van de in de vorige alinea bedoelde termijn tot 
betaling van een dwangsom van 125,00 EUR per dag vertraging in de niet
uitvoering van het tussengekomen vonnis en dit met een maximum van 
125.000,00 EUR; 

Machtigt eiser ambtshalve in de uitvoering van het vonnis te voorzien, mocht de 
veroordeelde zelf in gebreke blijven, doch zegt voor recht dat in geval van 
ambtshalve voorziening in uitvoering, het verval van de dwangsom in ieder geval 
een einde neemt bij het einde van de aldus uitgevoerde werken,· 

Veroordeelt verweerder tot betaling aan eiser van de door eiser opgelopen 
procedurekosten en stelt vast dat het om de volgende kosten gaat: 
- dagvaarding: 278,25 EUR 
- overschrijving dagvaarding: 158,08 EUR 
- rechtsplegingsvergoedlng: 1.320,00 EUR" 

Het vonnis werd betekend op 02.03.2017 en is in kracht van gewijsde getreden. 

De termijn voor het uitvoeren van de opgelegde werken is verstreken op 02.01.2018. 

1.2. Geïntimeerde heeft sindsdien talrijke uitvoeringsmaatregelen ondernomen om 
betaling te bekomen van de kosten van het geding en - na het verstrijken van de 
uitvoeringstermijn - van de dwangsommen die verbeurden ingevolge de beweerde 
niet-nakoming van de hoofdveroordeling. 

Op 31.03.2017 liet geïntimeerde uitvoerend beslag leggen op roerende goederen om 
betaling te bekomen van de kosten van het geding. 

Op 06.03.2018 vorderde geïntimeerde betaling van een bedrag van 8.233,83 EUR (na 
aftrek van de betaling van 3.963,89 EUR). 

Bij exploot dd.29.08.2018 eiste geïntimeerde betaling van de verbeurde 
dwangsommen voor een totaal bedrag van 35.435,22 EUR, onder aftrok van een 
betaald bedrag van 7.963,89 EUR, hetzij een saldo van 27.513,09 EUR. 

Daarop liet geïntimeerde een verjaringstuitend bvel betekenen voor de navolgende 
periode voor een saldo van 45. 730,87 EUR. 



Hof van beroep Gent· - p. 4 

- -~--------------------------

Op 20.12.2018 werd na een melding van uitvoering van herstel door eerste appellant 
een controle uitgevoerd waarbij werd vastgesteld dat het pand nog niet voldoet aan 
de minimale kwaliteitsvereisten. De woning haalde nog steeds 66 strafpunten en 
werd ongeschikt bevonden. 

Bij schrijven dd.21.01.2019 stuurde geïntimeerde hieromtrent een brief aan eerste 
appellant waarin de gebreken nogmaals werden opgesomd. Deze betroffen onder 
meer de onveiligheid van de gas- of stookolie-Installatie, de waterproblemat iek, 
problemen met betrekking tot de trappen, overlopen en borstweringen, problemen 
met de sanitaire en keukenfuncties, problemen met de elektriciteit en de 
toegankelijkheid en een gebrek aan rookmelders. Geïnt imeerde drong aan op een 
integrale uitvoering van de herstelvordering met het verzoek aan eerste appellant om 
hem te verwittigen van zodra alle gebreken zijn hersteld. 

Op 13.08.2019 liet geïntimeerde een hernieuwd bevel betekenen om betaling te 
eisen van de verbeurde dwangsommen voor een totaal bedrag van 80.627,15 EUR, 
onder aftrok van de reeds betaalde som van 18.463,89 EUR, hetzij voor een saldo van 
62.206,07 EUR. 

Op 07.02.2020 liet geïntimeerde een verjaringstuitend bevel betekenen tot betaling 
van het openstaande saldo van 77.480,23 EUR. 

op 24.06.2020 liet geïntimeerde een verjaringstuitend bevel betekenen tot betaling 
van het openstaande saldo van 95.986,10 EUR. 

Bij brief van 14.08.2020 maakte geïntimeerde opnieuw de brief met de resu ltaten 
van de hercontrole dd.20.12.2018 aan appellanten over met verzoek om hem te 
informeren omtrent de huidige stand van de zaken. Ge'intimeerde drong er zeer 
nadrukkelijk op aan het pànd volledig te conformeren aan de Vlaamse Wooncode en 
dit te melden zodat er een hercontrole kon worden uitgevoerd en zij vroeg eerste 
appellant uiterlijk op 21.08.2020 te antwoorden. 

Appellanten betaalden wel een bedrag voor een hercontrole van de woning, maar 
namen geen contact op met geïntimeerde om melding te maken van herstel en een 
hercontrole te komen doen. 

Op 18.09.2020 liet geïntimeerde aan appellant een bevel betekenen voorafgaand aan 
uitvoerend onroerend beslag, waarbij betaling werd gevorderd van het op dat 
moment verschufdigde bedrag ten belope van 102.359,40 EUR. Op 09.10.2020 ging 
geïntimeerde over tot uitvoerend beslag op het onroerend_ goed van appellant. 
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Bii beschikking dd.30.12.2020 heeft de beslagrechter te notaris 
aangesteld om over te gaan tot de verkoop van het in beslag genomen 

onroerend goed, welke beschikking aan appellant werd betekend op 26.01.2021. 

1.3. Bij gerechtsdeurwaardersexploot dd.19.02.2021 stelden appellanten derdenverzet in 
tegen de aanstellingsbeschikking dd.30.12.2020. 

Appellanten vroegen om deze aanstellingsbeschikking teniet te doen, minstens in te 
trekken en om het beslag op hun on roerend goed nietig te verklaren, minstens dit te 
laten schorsen. 

Ondergeschikt vroegen appellanten te zeggen voor recht dat een herberekening 
moet gebeuren van de verschillende sommen rekening houdend met de door hen 
aangehaalde argumenten en bijgevolg maximaal tot 19.01.2019. 

Zij vroegen te zeggen voor recht dat er geen reden is om notaris aan te 
stellen aangezien het uitvoerend onroerend beslag ongeldig moet worden verklaard 
en te zeggen voor recht dat bij gebreke aan vrijwillige opheffing en doorhaling van 
het beslag, de betekening van de te wijzen beschikking aan geïntimeerde en aan de 
bevoegde hypotheekbewaarder zal gelden als opheffing. 

Appellanten voerden aan dat zij de opgelegde werken hebben uitgevoerd binnen de 
termijn en dat zij geïntimeerde hebben uitgenodigd om nazicht te komen doen van 
de uitgevoerde werken, maar dat geïntimeerde op een willekeurige wijze zou hebben 
gehandeld bij de controle over het herstel van het pand. 

ZIJ wezen erop dat er een controle plaatsvond op 06.09.2016, waarbij opmerkingen 
werden gemaakt waarvan een proces-verbaal werd opgemaakt en dat bij een latere 
hercontrole op 20.12.2018 nieuwe opmerkingen werden gemaakt dan op 06.09.2016 
hoewel zij de werken ingevolge de opmerkingen dd.06.09.2016 Intussen waren 
uitgevoerd. 

De bij controle dd.18.12.2018 vastgestelde gebreken werden door hen onmiddellijk 
hersteld en eerste appellant vroeg ook onmiddellijk een hercontrole aan, die hij 
betaalde, maar geïntimeerde ging niet in op zijn verzoek. 

Appellanten stellen dat de herstelling van alle gebreken aan het pand werd 
uitgevoerd en dat geïntimeerde misbruik maakt van de dwangsommen, door deze 
telkens opnieuw te verbeuren waardoor het voordeel dat geïntimeerde nastreeft bij 
de uitoefening van zijn recht volledig buiten verhouding staat ten aanzien van het 
nadeel dat hen wordt berokkend. 



Hof van beroep Gent - - p. 6 

Minstens moet worden vastgesteld dat de noodzakelijke werken waren uitgevoerd 
sedert 29.01.2019 zodat vanaf die datum zeker geen dwangsommen meer konden 
verbeuren. Er zou ook geen of onvoldoende rekening zijn gehouden met de reeds 
door hen uitgevoerde betalingen in de afrekening van de gerechtsdeurwaarder. 

1.4. Bij de thans voor dit hof bestreden beschikking van 05.10.2021 verklaarde de 
beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdel ing 
Dendermonde, het verzet van appellanten ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond en zei 
voor recht dat de tenuitvoerlegging door geïntimeerde onregelmatig is In de mate zij 
als oorzaak dwangsommen voor een waarde van méér dan 125.000,00 EUR heeft. 

Geïntimeerde werd veroordeeld tot de kosten van de procedure en tot betaling aan 
appellanten van de procedurekosten die zij hebben opgelopen, begroot op 1.440,00 
EUR rechtsplegingsvergoeding en tot betaling aan de Belgische Staat van 165,00 EUR 
rolrecht in eerste aanleg. 

De veroordeling was volgens de eerste rechter nochtans zo klaar als een klontje. 
De eerste rechter overwoog dat appellanten geen enkel bewijs voorleggen dat hun 
gebouw conform was op het moment dat de dwangsommen zijn beginnen verbeuren 
en dat zij dit niet eens betwisten. De vordering van appellanten wordt Integraal 
afgewezen. 

Omdat het onroerend beslag als oorzaak van het beslag een waarde meldt van 
126.375,00 EUR, terwijl de ten uitvoer gelegde titel stelt dat boven de waarde van 
125.000,00 EUR geen verdere dwangsommen verbeurden, schendt het beslag 
volgens de eerste rechter de bepalingen van de ten uitvoer gelegde titel. De 
verbeuring van de dwangsommen werd aldus onregelmatig bevonden in de mate zij 
de waarde van 125.000,00 EUR te boven gaat. 

1.5. Op 04.04.2022 vond een hercontrole plaats. Het proces-verbaal dat naar aan leiding 
daarvan werd opgesteld en op 07.04.2022 aan appellanten werd overgemaakt somde 
opnieuw uitgebreid de gebreken op die nog steeds in het pand van appellanten 
werden vastgesteld. Er werd vastgesteld dat de woning één ernstig gebrek vertoont 
in categorie Il en één gebrek dat een direct gevaar oplevert voor de veiligheid of 
gezondheid of mensonwaardige levensomstandigheden veroorzaakt in categorie III In 
de eindbeoordeling op het technisch verslag. Er is een Indicatie van een verhoogd 
risico op CO-vergiftiging. De woning werd ongeschikt en onbewoonbaar bevonden. 

Op 25.08.2022 werd na overleg vla officiële briefwisseling tussen raadslieden 
meegedeeld dat er - na een nieuwe melding van herstel door appellanten op 
05.07.2022 - opnieuw een hercontrole zou worden uitgevoerd. 
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Appellanten herhaalden daarbij hun bezwaren bij brief dd.31.08.2022. De 
hercontrole vond plaats op 30.09.2022 in het bijzij n van de raadslieden van partijen. 
Dit leidde tot het opstellen van een proces-verbaal van uitvoering dat op 27.10.2022 
werd overgemaakt aan de raadslieden. 

Bij brief van 18.11.2022 maakte geïntimeerde aan appellanten een bericht over van 
schrapping van ongeschiktheid en onbewoonbaarheid vanaf 05.07.2002. 

ll. Hoger beroep 

2.1. Appellanten vragen hun hoger beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren en aan 
geïntimeèrde te bevelen om een volledig overzicht te geven van alle 
verbeurdverklaringen van dwangsommen en alle intussen door appellanten reeds 
uitgevoerde betalingen met de details, alsook het 'interne" dossier met de lijst van 
telefonische oproepen en voor zoveel als nodig de procedure te schorsen tot 
wanneer hierover toelichting zal zijn gegeven, in toepassing van artikel 877 Ger.W. 

r 

Zij vragen ook, alvorens verder te oordelen, de persoonlijke verschijning te bevelen 
var ,oor geïntimeerde. 

Verder vragen zij te horen zeggen voor recht dat de beschikking van 30.12.2020 
teniet wordt gedaan, minstens wordt lneetrokken en dat het beslag op het 
onroerend goed op het pand te wordt nietig verklaard, 
minstens wordt geschorst. 

ZIJ vragen ook: 
- te zeggen voor recht dat de dwangsom niet wettig kan worden verbeurd verklaard 
op basis van de bepallngen van het vonnis van 21.10.2016 en de terugbetaling te 
bevelen van alle ten onrechte geïnde bedragen, te verhogen met de wettelijke 
intrest vanaf de betaling, 
- minstens te zeggen voor recht dat geïntimeerde een herberekening dient te laten 
gebeuren van de verschuldigde sommen rekening houdend met de aangehaalde 
argumenten en bijgevolg te bepalen dat maximaal tot 29.01.2019 kan worden 
aangerekend en derhalve de terugbetaling te bevelen van alle ten onrechte geïnde 
bedragen, te verhogen met de wettelijke Intrest vanaf de betalinR; 
- te zeggen voor recht dat er geen reden is om notaris aan te stellen 
aangezien het uitvoerend beslag op onroerend goed nietig moet worden verklaard; 
- te zeggen voor recht dat, bij gebreke aan vrijwillige opheffing en doorhaling, de 
betekening van de te wijzen beschikking aan geïntimeerde en aan de bevoegde 
hypotheekbewaarder zal gelden als opheffing en de griffier, voor zoveel nodig, te 
gelasten met de afgifte van een tweede uitgifte om deze tweede uitgifte te 
betekenen aan de bevoegde hypotheekbewaarder 
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- de veroordeling van geïntimeerde tot alle kosten van het geding, met inbegrip van 
de rechtsplegingsvergoeding en de rolrechten. 

2.2. Geïntimeerde vraagt het hof zich onbevoegd te verklaren voor wat betreft het 
intrekken/herberekenen van het bevel toepassing te maken van artikel 
1385quinquies Ger.W. 

Zij vraagt om het Initieel verzet van appellanten onontvankelij k te verklaren minstens 
wegens de exceptio obscuri libelfi. 

Ten gronde vraagt zij de afwijzing van het hoger beroep als ongegrond en het 
Incidenteel beroep als gegrond en de veroordeling van appellanten tot de kosten van 
het geding in belde aanleggen, nader begroot op 1.800,00 EUR 
rechtsplegingsvergoeding voor elk van beide aanleggen. 

111. Beoordeling 

3.1. Het hof dient over te gaan tot het onderzoek van de bevoegdheid van de 
beslagrechter/hof en van de ontvankelijkheid en gegrondheid van het verzet van 
appellanten tegen de beschikking dd.30.12.2020 houdende aanstelling van notaris 

met het oog op de verkoop van het onroerend goed van appellanten 
ingevolge het uitvoerend onroerend beslag dat ge"fntimeerde liet leggen om betaling 
te bekomen van beweerdelljk verbeurde dwangsommen. 

A. Wat betreft de bevoegdheid van de beslagrechter 

3.2. De beslagrechter en thans het hof is bevoegd om kennis te nemen van en uitspraak 
te doen over de betwisting door appellanten van de verbeurte van de gevorderde 
dwangsommen. Dit houdt In dat het hof dient na te gaan of appellanten hun 
verplichtingen ingevolge het vonnis van 21.10.2016 hebben miskend en of zij 
daardoor dwangsommen hebben verbeurd. 

Voor zover appellanten evenwel opwerpen dat het hen niet mogelijk was gevolg te 
geven aan de veroordeling bij het vonnis dd.21.01.2016 omdat dit vonnis onduidelijk 
zou zijn, kan het hof nagaan of dit bezwaar terecht is en of het vonnis dd.21.10.2016 
inderdaad onduidelijk is, zoals appellanten voorhouden. 

Het hof kan onderzoeken en vaststellen of de hoofdveroordeling van de 
dwangsomrechter duidelijk is en, in bevestigend geval, of appellanten hun 
verplichtingen ingevolge het vonnis dd.21.10.2016 hebben nageleefd en of zij dus al 
dan niet dwangsommen hebben verbeurd. 
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Het hof is daarentegen niet bevoegd om als dwangsomrechter te functioneren in 
toepassing van artikel 1385 quinquies Ger.W. en uitspraak te doen over de beweerde 
onmogelijkheid van appellanten om gevolg te geven aan de hoofdveroordeling of 
over de gevraagde intrekking of herberekening van de dwangsommen. 

B. Wat betreft de ontvanke/likheld van het Initiële verzet tegen de beschikking 
houdende aanstelling van een notaris dd.30.1.2.2020 

3.3. Geïntimeerde voert aan dat appellanten zich als zodanig niet verzetten tegen de 
aanstelling van een notaris, maar enkel tegen de gedwongen invordering van de 
dwangsommen, terwijl zij voordien geen verzet instelden tegen het bevel 
voorafgaand aan onroerend beslag dd.18.09.2020, noch tegen het onroerend beslag 
dd.09.10.2020, waarbij eveneens reeds betaling werd gevorderd van verbeurde 
dwangsommen. 

Ook de driedubbele verlenging van de aanstelling van de notaris, die voorafging aan 
de thans bestreden verlengde aanstelling dd.30.12.2020 werd lopende het geding 
niet aangevochten. 

Bijgevolg is de initiële vordering van appellanten volgens geïntimeerde niet 
ontvankelijk, minstens kan zij het beoogde doel niet meer bereiken nu enerzijds de 
verlengingen van de aanstelling van de notaris niet zijn meegenomen in de debatten 
en anders het bevel tot betalen en het beslag waartegen het verzet van appellanten 
de facto Is gericht, niet meer kunnen worden aangevochten via• deze procedure. 

3.4. De beslagen schuldenaar kan tegen de beschikking van de beslagrechter houdende 
aanstelling van een notaris met het oog op de verkoop van een in beslag genomen 
onroerend goed derdenverzet instellen binnen de maand na de betekening van deze 
beschikking. Aangezien de aanstellingsbeschikking dd.30.12.2020 aan appellanten 
werd betekend op 26.01.2021 konden deze laatsten derdenverzet instellen tot 
26.02.2021, zodat hun derdenverzet dd.19.02.2021 tijdig en regelmatig werd 
Ingesteld. 

De beslagen debiteur kan grieven doen gelden zowel betreffende de regelmat igheid 
en rechtmatigheid van het beslag, als betreffende de titel zelf. Hij kan bezwaren 
opwerpen omtrent het zeker, vaststaand en elsbaar karakter van de schuldvordering 
en/of de naleving van de vormvoorschriften. 

Appellanten konden derhalve in hun akte van derdenverzet dd.19.02.2021 tegen de 
aanstelllngsbeschikking dd.30.12.2020, hen betekend op 26.01.2021 bezwaren doen 
gelden omtrent de verbeurte van de gevorderde dwangsommen. 
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Dat appellanten niet eerder verzet hebben Ingesteld tegen het bevel voorafgaand 
aan het onroerend beslag, hen betekend op 18.09.2020, noch tegen het uitvoerend 
onroerend beslag zelf, hen betekend op 09.10.2020, neemt niet weg dat zij nog 
steeds derdenverzet konden Instellen tegen de beschikking dd.30.12.2020 houdende 
aanstelling van notaris 

3.5. Geïntimeerde meent ook dat de Initiële vordering van appellanten niet ontvankelijk is 
wegens de exceptio obscur/ libel/i. Appellanten schrijven In hun syntheseconclusle 
enkel dat de verplichting blijft bestaan om de wet op correcte manier toe te passen 
en dat de beslagrechter bevoegd is om alle problemen te behandelen na de 
beschikking tot benoeming van de notaris. Met deze mededeling blijft de vordering 
van appellanten zeer onduidelijk. 

Er is naar het oordeel van het hof geen sprake van een exceptio obscuri libelll nu uit 
de dagvaarding en conclusie van appellanten duidelijk blijkt dat zij zich verzetten 
tegen de gedwongen Invordering van verbeurde dwangsommen omdat deze volgens 
hen niet verbeurd zouden zijn. 

C. Wat betreft de gegrondheid van het verzet 

C.1. Wat betreft het verzoek van appellanten om alvorens recht te doen een overzicht 
over te leggen van alle verbeurdverklaringen/uitgevoerde betalingen, een overzicht 
van het interne dossier met /list van telefonische oproepen en de persoon/i/ke 
verschiining te bevelen van 

3.6. Appellanten vragen een overzicht van alle verbeurdverklaringen en uitgevoerde 
betalingen alsook het interne dossier met lijst van telefonische oproepen 

Het hof ziet geen reden om gevolg te geven aan dit verzoek. 

Appellanten hebben naar aanleiding van de zesmaandelijkse betekeningen van de 
verjaringstuitende betalingsbevelen op verzoek van geïntimeerde, telkens een 
duidelijk en volledig overzicht ontvangen van de verbeurd verklaarde en 
ingevorderde sommen, waarbij telkens rekening werd gehouden met de reeds 
ultgèvoerde betalingen. 

De relevantie van het interne dossier met lijst van telefon ische oproepen ontgaat het 
hof eveneens. Het komt appellanten toe om aan te tonen dat zij conform de 
toepasselijke regelgeving melding deden aan geïntimeerde van het beweerde herstel 
van hun pand. Dat er telefonische contactname zou gebeurd zijn volstaat niet als 
bewijs van herstel van het pand. 
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Appellanten motiveren op geen enkele wijze hun voor het eerst in hoger beroep 
geformuleerd verzoek om als vertegenwoordiger van 

geïntimeerde persoonlijk te laten verschijnen. Het verzoek kan niet worden 
ingewilligd. 

C.2. Wat betreft de gegrondheid van het hoger beroep van appellanten 

3.7. Appellanten menen dat het veroordelend vonnis dd.21.10.20216 geen uitvoerbare 
kracht heeft en geen grondslag kan bieden voor een gedwongen invordering van 
dwangsommen gelet op de onduidelijkheid van de veroordeling. 

Zij stellen dat er in het vonnis van 21.10.2016 geen specifieke opsomming wordt 
gegeven van de te herstellen gebreken die gedetailleerd genoeg zou zijn om toe te 
laten om een beoordeling te maken van de oorspronkelijke situatie en de gewijzigde 
situatie teneinde te verantwoorden waarom een eventuele dwangsom dan wel 
verschuldigd zou zijn . Het hof moet volgens hen vaststellen dat de uitvoerbare titel 
onvoldoende duidelijk is omdat niet wordt aangegeven welke specifieke werken 
moeten worden· uitgevoerd zodat onmogelijk kan worden uitgemaakt of de 
dwangsom verbeurd Is. De houding van' geïntimeerde omtrent de uit te voeren 
werken wisselde voortdurend en bij elke nieuwe vaststelling werden nieuwe 
bijkomende opmerkingen gemaakt. 

Het is niet redelijk een dwangsom te laten verbeuren op grond van vaststellingen 
waarbij niet van meetaf aan, op onbetwistbare wijze, vast staat wat moet worden 
uitgevoerd. 

Er was geen voorafgaand gedetailleerd verslag met de beweerde gebreken waarvoor 
een dwangsom kan gevorderd worden. Er waren een aantal vaststellingen 
voorafgaand aan de veroordeling dd.21.10.2016, waarna geen hercontrole gebeurde. 
In de latere vaststellingen van 20.12.2018 (na het veroordelend vonnis) - waarbij 
geïntimeerde vaststelde dat het gebouw nog steeds niet geschikt was - werden door 
geïntimeerde andere, nieuwe opmerkingen gemaakt die niet gebeurden bij de 
eerdere vaststellingen (o.a. m.b.t. de gasleiding in de keuken en de trappen) hoewel 
appellanten intussen al werken hadden uitgevoerd ingevolge de opmerkingen 
gemaakt bij de eerdere vaststellingen voorafgaand aan hun veroordeling. 

De laatst op 20.12.2018 vastgestelde gebreken zouden volgens appellanten 
çnmlddellljk hierna hersteld zijn, waarna zij op 29.01.2019 een bedrag van 69,66 EUR 
betaalden aan geïntimeerde voor een nieuwe hercontrole, die echter niet 
plaatsvond. 

Appellanten verwijten geïntimeerde bovendien dat hij op geen enkele wijze Is willen 
Ingaan op alle pogingen van appellanten om een hercontrole uit te voeren, zelfs niet 
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nadat zij hiervoor het door ge(ntimeerde gevorderde bedrag van 69,99 EUR hadden 
betaald. 

Zij beweren dat uit het overzicht van de feiten zou blijken dat de veroordeling al lang 
was uitgevoerd en de nodige werken gedaan waren, dat zij tot vaststelling daarvan 
een hercontrole hadden aangevraagd door de betaling van het bedrag voor deze 
hercontrole op 29.01.2019 en dat zij hun verzoek tot hercontrole herhaaldelijk 
mondeling/telefonisch aan geïntimeerde hebben gedaan, waarop echter nooit enige 
react ie kwam, waardoor zij zich verplicht zagen om op 28.02.2022 geïntimeerde bij 
aangetekend schrijven in gebreke te stellen om vooralsnog een hercontrole te doen. 

Op de nieuwe controle dd.04.04.2022 werden alle punten uit het vorig verslag 
dd.21:01.2019 nagekeken en goed bevonden, waarmee het bewijs wordt geleverd 
dat de door de rechtbank bevolen herstelmaatregelen waren uitgevoerd op 
29.01.2019 zodat de verbeurte In elk geval op deze laatste datum beëindigd was 

Bij de nieuwe controle die dd.04.04.2022 werden evenwel ook nieuwe opmerkingen 
gemaakt die voordien niet werden gemaakt en waarvan de relevantie volgens 
appellanten betwistbaar is. Blijkens het verslag van deze controle was sprake van het 
ontbreken vaneen EPC-attest, wat echter niet eerder was gemeld terwij l de 
controleur reeds bij een vorige keuring had vastgesteld dat er wel degelijk dakisolatie 
was. 

Voor het eerst In hoger beroep werpen appellanten op dat haar recht van 
verdediging, artikel 6 VEM en de Algemene Beginselen van behoorlijk bestuur zouden 
zijn geschonden omdat het voor hen niet duidelijk was welke werken precies 
moesten worden uitgevoerd. 

3.8. Volgens geïntimeerde is er nooit een melding van herstel door appellanten geweest 
na de hercontrole eind 2018, waarbij nog verschillende gebreken werden vastgesteld 
in het pand van appellanten. Er ligt geen enkel bewijs voor van het herstel in het 
verleden of op vandaag. Er is zelfs geen begin van een bewijs van een uitvoering van 
herstel, noch van een datum waarop dit zou gebeurd zijn. 

De laatste officiële communicatie tussen partijen voorafgaand aan de 
verzetsprocedure was de brief dd.21.01.2019 van geïntimeerde, waarin de talrijke 
structurele gebreken vastgesteld bij de laatste hercontrole werden opgesomd. 

Geîntlmeerde erkent dat zij op 29.01.2019 betaling ontving voor een volgende 
hercontrole, maar zij ontving daartoe geen enkel verzoek van appellanten. Navraag 
bij de bevoegde dlen~t toont aan dat er geen kennis is van enige vraag of zelfs 
telefonisch contact. 
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Het is niet duidelijk en begrijpelijk waarom, mochten appellanten effectief een 
melding van herstel hebben verricht in januari 2019, ze nooit reageerden naar 
aanleiding van de betekening van het voorafgaand bevel en het uitvoerend beslag 

Geïntimeerde drong in augustus 2020 er via mail bij appellanten opnieuw op aan hun 
pand volledig conform de Vlaamse Wooncode te maken en hem dit te melden, zodat 
dit ter plaatse kan worden vastgesteld. Er werd gevraagd om ten laatste op 
21.08.2020 te antwoorden op deze mail. 

Geïntimeerden stellen dat de herstelvordering pas is uitgevoerd wanneer het pand 
conform Is aan de Vlaamse Codex Wonen. Welke maatregelen daarvoor moeten 
genomen worden en welke gebreken opgelost moeten worden is een evolutief 
gegeven en kan ingevolge gewijzigde regelgeving, gewijzigde kwalificat ies en 
ingevolge andere gebreken én uitgevoerde werken of bij komende gebreken die 
ontstaan na de veroordeling continu wijzigen. 

Appellanten werden veroordeeld tot het conformeren van hun woning aan de 
Vlaamse Wooncode, thans de Vlaamse Codex Wonen. 

Een gedetailleerd overzicht van de te herstellen gebreken is volgens geïntimeerde 
daarbij geen wettelijke vereiste. Het opsommen van de gebreken is bovendien 
onmogelijk nu dit een momentopname is er.i de conformiteit van de woning aan de 
Vlaamse Wooncode en de Vlaamse Codex Wonen sinds 1 januari 2021 het enige 
criterium is en enkel een volledig herstel conform de geldende decretale bepalingen 
de verbeurte van de dwangsom kan doen ophouden. 

3.9. De dwangsom kan enkel verbeuren wanneer de gewraakte handelwijze van appellant 
klaarblijkelijk, d.w.z. zonder redelijke discussie, een inbreuk oplevert op de opgelegde 
verplichting. Enkel in dat geval is er sprake van een inbreuk en wordt de dwangsom 
verbeurd. 

De veroordeling kan slechts ten uitvoer worden gelegd indien de titel de verbintenis 
en haar ultvoeringsmodaliteiten nauwkeurig omschrijft. Iedere onduidelijkheid moet 
worden uitgelegd ten gunste van de veroordeelde debiteur. De opeisbaarheid van de 
dwangsom veronderstelt immers de · niet-uitvoering van een hoofdveroordeling, 
waarvan het essentieel is dat zij op volledige en precieze wijze wordt omschreven. 

De veroordeling tot betaling van een dwangsom moet dus restrictief worden 
geînterpreteerd en de dwangsom kan enkel verbeuren, wanneer over de Inbreuk op 
de rechterlijke veroordeling geen enkele redelijke twij fel kan bestaan. 

Als maatstaf van de toetsing van de ter uitvoering van het vonnis verrichte 
handelingen, dient het hof het doel en de strekking van de veroordeling als 
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richtsnoer te nemen, met dien verstande dat de veroordeling geacht wordt niet 
verder te strekken dan tot het bereiken van het beoogde doel. 

3.10. Het hof is van oordeel dat het vonnis dd.21.10.2016 duidelijk aangeeft waartoe 
eerste appellant gehouden was. Hij werd veroordeeld om zijn pand aan de 

te laten voldoen aan de minimale kwaliteitsvereisten 
van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode, dit binnen tien maanden na de betekening 
van het vonnis. 

Na het verstrijken van de uitvoeringstermijn zou 125,00 EUR dwangsom verbeuren 
per dag vertraging uitvoering van het tussengekomen vonnis en dit met een 
maximum van 125.000,00 EUR. 

De termijn van 10 maanden die het vonnis dd.21.10.2016 aan eerste appellant heeft 
verleend voor de uitvoering van de hoofdveroordeling Is een uitvoeringstermijn, 
d.w.z. een termijn verleend voor de uitvoering van de hoofdveroordeling, die blijkens 
de duidelijke bewoordingen van het vonnis begon te lopen vanaf de betekening van 
het vonnis. 

De uitvoeringstermijn van 10 maanden nam aldus een aanvang op 02.03.2017, zodat 
de dwangsom in principe kon verbeuren vanaf 03.01.2018, daags na het verstrijken 
van de uitvoeringstermijn van 10 maanden, te rekenen vanaf 02.03.2017 indien zou 
blijken dat appellanten de hoofdveroordellng niet zijn nagekomen. 

De appellanten werden veroordeeld om hun pand te conformeren aan de minimale 
kwaliteitseisen van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode. 

Artikel 5.1 van de Vlaamse Wooncode bepaalde dat elke woning op een hele reeks 
nader omschreven vlakken moet voldoen aan de elementaire veiligheids-, 
gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten die door de Vlaamse regering nader 
worden bepaald, met name: 

111° de oppervlakte van de woongedeelten, rekening houdend met het type van 
woning en de functie van het woongedeelte; 
2° de sanitaire voorzieningen, inzonderheid de aanwezigheid van een goed 
functionerend toilet in of aansluitend bij de woning en een wasgelegenheid met 
stromend water, a,angesloten op een afvoerkanaal zonder geurhinder te 
veroorzaken in de woning; 
3° de verwarmingsmogelijkheden, inzonderheid de aanwezigheid van voldoende 
veilige verwarmingsmiddelen om de woongedeelten met een woonfunctie tot een 
normale temperatuur te kunnen verwarmen of de mogelijkheid deze op een veilige 
manier aan te sluiten; 
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4° de verlichtings- en verluchtingsmogelijkheden, waarbij de 
verlichtingsmogelijkheid van een woongedeelte wordt vastgesteld in relatie tot de 
functie, de ligging en de vloeroppervlakte van het woongedeelte, en de 
verluchtingsmogelijkheid In relatie tot de functie en de ligging van het 
woongedeelte en de aanwezigheid van kook-, verwarmings- of 
warmwaterinstallaties die verbrandingsgassen produceren; 
5° de aanwezigheid van voldoende en vei/f ge elektrische installaties voor de 
verlichting van de woning en het vellig gebruik van elektrische apparaten; 
6° de gasinstallaties, waarbij zowel de toestellen als de plaatsing en aansluiting 
ervan de nodige veiligheidsgaranties biedeni 
7° de stabiliteit en bouwfysica met betrekking tot de fundering, de daken, de 
buiten- en binnenmuren, de draagvloeren en het timmerwerk; 
8° de toegankelijkheid; 

De woning moet voldoen aan alle vereisten van de brandveiligheid, met inbegrip 
van de specifieke en aanvullende vefllgheidsnormen die door de Vlaamse regering 
werden vastgesteld. 

De omvang van de woning moet ten minste beantwoorden aan de 
woningbezetting. De Vlaamse regering stelt de normen inzake de vereiste 
minimale omvang van de woning vast In relatie tot de gezinssamenstelling." 

Artikel 5.2 Vlaamse Wooncode bepaalde dat de Vlaamse regering de criteria en de 
procedure bepaalt om de conformiteit van de woning met deze vereisten en de 
mogelijkheid om de eventuele tekortkomingen via renovatie-, verbeterings- of 
aanpassingswerkzaamheden te verhelpen, vast te stellen. 

Voornoemde bepaling van de Vlaamse Wooncode werd inmiddels gewijzigd door de 
Vlaamse Codex Wonen (VCW), waardoor het pand zoals voorheen onder de Vlaamse 
Wooncode conform moet zijn aan de bepalingen van de huldig geldende 
categorisering. 

Appellanten stellen ten onrechte dat het niet duidelijk zou zijn welke werken zij 
precies zouden moeten uitvoeren. 

Hun pand diende te worden geconformeerd aan de Vlaamse Wooncode, thans de 
Vlaamse Codex Wonen. Welke maatregelen daarvoor moeten genomen worden en 
welke gebreken opgelost moeten worden volgt uit de duidelijke bepalingen van deze 
decretale codex, waarnaar in het vonnis wordt verwezen en die appellant 
verondersteld mag worden te kennen. 

De bewoonbaarheid van het pand hangt immers af van deze In de Code duidelijk 
omschreven minimale kwaliteitseisen. 
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Het vonnis dd.21.10.2016 geeft aan ge'intlmeerde de mogelijkheid om de 
hoofdveroordeling te doen naleven vla de verbeurte van dwangsommen of door 
ambtshalve uitvoering. 

3.11. Krachtens de specifiek in deze materie geldende wettelijke bepalingen rust de 
bewijslast dat uitvoering Is gegeven aan de opgelegde herstelmaatregelen (en dus 
dat de dwangsommen niet zijn verbeurd} op eerste appellant, in afwijking van het 
principe dat de schuldeiser het bewijs moet leveren van de niet-nakoming van de 
hoofdveroordeling. 

Eerste appellant was verplicht zelf aan de woonlnspecteur en het college van 
burgemeester en schepenen te melden dat hij de opgelegde maatregelen vrijwillig 
heeft uitgevoerd, waarna de wooninspecteur, na controle van deze mededeling, een 
proces-verbaal van vaststelling zal opmaken en enkel dit proces-verbaal zal -
behoudens bewijs van het tegendeel- gelden als bewijs van herstel en van de datum 
van herstel. 

Alleen dit proces-verbaal van uitvoering herstel, dat opgesteld wordt in navolging van 
een hercontrole conform artikel 20bls§6, derde lid van de Vlaamse Wooncode, levert 
het bewijs van uitvoering van de herstelmaatregel, behoudens bewijs van het 
tegendeel. De vaststellingen bij proces-verbaal van de ambtenaren van het 
agentschap Inspectie RWO gelden dan ook tot bewijs van het tegendeel. 

Decretaal is aldus een omkering van de bewijslast voorzien, die ook opgenomen is in 
het veroordelend vonnis dd.21.10.2016, en waarbij het aan appellanten toekomt om 
de nodige vraag tot hercontrole te richten aan geïntimeerde nadat zij uitvoering 
hebben gegeven aan .het herstel. 

Het is bijgevolg aan appellanten om aan te tonen dat zij de opgelegde 
herstelmaatregelen hebben uitgevoerd en het pand ten tijde van de bestreden 
uitvoeringshandelingen (30.12.2020} voldeed aan de minimale kwaliteitsvereisten 
van het voornoemde artikel 5 van de Vlaamse Wooncode. 

Appellanten erkennen dat zij de werken waartoe eerste appellant werd veroordeeld 
niet onmiddellijk hebben kunnen laten uitvoeren omwille van zware financiële 
problemen, na economische tegenslagen in hun activiteiten ten gevolge waarvan hun 
eigen woonhuis in beslag werd genomen en verkocht. 

Nadien lieten appellanten wel werken uitvoeren aan het pand. 

3.12. Op grond van het voorgaande besluit het hof dat de bevelen tot betaling, het bevel 
voorafgaand aan onroerend beslag dd.18.09.2020 en het exploot van beslag 
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dd.09.11.2020 regelmatig en rechtmatig werden betekend om betaling te bekomen 
van dwangsommen die verbeurd werden krachtens het vonnis van 21.10.2016 voor 
de periode, vermeld In het exploot van uitvoerend onroerend beslag. 

Geïntimeerde toont aan dat er tot op 29.01.2019 door appellanten nog steeds geen 
uitvoering was gegeven aan de hoofdveroordeling en dat er op dat ogenblik nog 
verschillende structurele gebreken werden vastgesteld in de woning van appellanten 
waardoor deze ongeschikt en onbewoonbaar werd bevonden. 

Appellanten bewijzen niet dat zij conform de toepasselijke regelgeving geïntimeerde 
om een hercontrole hadden gevraagd. Zij leggen geen enkele brief of mail voor 
waarin zij dergelijke hercontrole vroegen en negeerden de vele opeenvolgende 
verjaringstuitende betalingsbevelen ter invordering van de verbeurde 
dwangsommen, zelfs na betekening van het bevel voorafgaand aan uitvoeren beslag 
en van het uitvoerend beslag zelf. Pas na de beschikking waarbij de aanstelling werd 
verlengd van de notaris die werd aangesteld om over te gaan tot verkoop van hun 
pand, schoten appellanten wakker en stelden zij verzet in. 

Bovendien hebben appellanten tijdens de procedure zonder enig voorbehoud enkele 
betalingen aan geîntimeerde verricht. 

Uiteindelijk werd pas recent en na vele controles en mails een vaststelling gedaan op 
30.09.2022. Aangezien bij een hercontrole op 04.04.2022 nog gebreken werden 
vastgesteld Is duidelijk dat appellanten ten tijde van de betekening van de 
aanstellingsbeschikking op 26.01.2021 nog geen gevolg hadden gegeven aan het hen 
opgelegde bevel. Het pand was nog niet conform artikel 5 van de Wooncode op 
29.01.2019, zoals appellanten voorhouden. 

Het hof besluit tot de rechtmatigheid van de tenuitvoerlegging. Het verzet van 
appellanten dient bijgevolg te worden afgewezen als ongegrond en de bestreden 
beschikking dient te worden bevestigd. 

3.13. Er is naar het oordeel van het hof geen sprake van enige schending van de beginselen 
van behoorlijk bestuur. Deze beginselen hebben geen betrekking op de 
tenuitvoerlegging van een rechterlijke uitspraak. 

Evenmin is er sprake van een schending van de rechten van verdediging noch van 
misbruik van het recht om dwangsommen te vorderen. 

Het was aan eerste appellant om het bewijs te leveren van het herstel zodat 
geîntlmeerde dit bij een proces-verbaal kon vaststellen. Hiertoe is na 2018 en de 
brief van januari 2019 geen enkel In it iatief meer genomen door de appellanten. Zij 
hebben na de eerdere hercontrole in 2018, waarbij bleek dat er nog heel wat te 
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herstellen gebreken waren en dat de toestand van het pand absoluut nog niet 
conform was, gedurende meer dan twee jaar niet het minste contact opgenomen 
met geïntimeerde via mail of brief om een nieuwe hercontrole te laten plaatsvinden 
teneinde vast te stellen dat de toestand inmiddels conform was, dtt ondanks een 
herinneringsschrijven per e-mail van geïntimeerde in augustus 2020. 

Aangezien appellanten niet het bewijs leverden van de tijdig uitvoering van de 
hoofdveroordellng, mocht geïntimeerde overgaan tot invordering van de verbeurde 
dwangsommen. 

Geïntimeerde heeft tot op heden nog geen proces-verbaal van uitvoering van het 
herstel kunnen opmaken, waardoor het maximumbedrag van de dwangsom 
verbeurd is. Integendeel bi.ijkt uit het proces-verbaal dat nog werd opgemaakt op 
04.04.2022 dat het pand nog steeds ongeschikt werd bevonden en niet conform aan 
de Vlaamse Codex Wonen. 

De tenuitvoerlegging door geïntimeerde gebeurde dan ook volkomen rechtmatig en 
kan geen rechtsmisbruik uitmaken. 

De berekening van de verschuldigde bedragen in de exploten van bevel en beslag 
gebeurde op gedetailleerde en correcte wijze, rekening houden met Inmiddels reeds 
verrichte betalingen, zodat er geen aanleiding is om tot herberekening over te gaan. 

3.10. Ten slotte stelt het hof vast dat in het exploot van de gerechtsdeurwaarder 
rekening werd gehouden met het maximum bepaalde dwangsombedrag van 
125.000,00 EUR. Er is enkel sprake van een materiële vergissing van de 
gerechtsdeurwaarder in het bevel, niet van enige onrechtmatigheid ervan. 

Het incidenteel beroep van geïntimeerde op dit punt is gegrond. 

IV. Kosten 

Appellanten dienen als in het ongelijk gestelde partij in te staan voor de kosten van het 
geding in hoger beroep, aan de zijde van geïntimeerde begroot op 1.800,00 EUR 
rechtsplegingsvergoeding in eerste aanleg en 1.800,00 EUR rechtsplegingsvergoeding In 
hoger beroep. 

OM DEZE REDENEN 
HET HOF 
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Verklaart het hoger beroep van appellanten ontvankelijk, doch ongegrond en het incidenteel 
beroep van geïntimeerde ontvankelijk en gegrond; 

Doet de bestreden beschikking teniet voor zover het uitspraak deed over de bevoegdheid 
van de beslagrechter tot intrekken/herberekening van de dwangsommen; 

Zegt voor recht dat het hof niet bevoegd is om bij toepassing van artikel 1385 quinquies 
Ger.W. uitspraak te doen over de beweerde onmogelijkheid om gevolg te geven aan de 
hoofdveroordeling of over de gevraagde intrekking of herberekening van de opgelegde 
dwangsommen; 

Verklaart het oorspronkelijk verzet van appellanten ontvankelijk, maar wijst het als 
ongegrond af. 

Veroordeelt appellanten tot de kosten van het geding In beide aanleggen, aan de zijde van 
geïntimeerde begroot op 1.800,00 EUR rechtsplegingsvergoeding voor elk van beide 
aanleggen. 

Veroordeelt appellanten tot betaling van het rolrecht in hoger beroep ten belope van 400,00 
EUR aan de inningsgemachtigde overheid van de Belgische Staat. 

Gelast de griffier om de bevoegde ontvanger van de administratie van de Federale 
Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van de niet-fiscale 
schuldvorderingen, van het verschuldigd zijn van het rolrecht in kennis te stellen conform 
artikel 3 van het KB d.d. 28.01.2019 betreffende de uitvoering van het wetboek der 
registratie-, hypotheek- en griffierechten en het houden van de registers in de griffie van de 
hoven en rechtbanken; 

Aldus gewezen en uitgesproken In openbare terechtzitting van het Hof van beroep te Gent, 

VEERTIENDE bis KAMER, zitting houdende in burgerlijke zaken, van 28 februari 2023 

Aanwezig: 

kamervoorzitter 

griffier 




