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Inzake A.R. nr. 16/4653/A

1, geboren op , wonende te . Antwerpen, I

EISENDE PARTIJ,
- vertegenwoordigd door Meester D. Frejlich, advocaat, met kantoor te 2020 Antwerpen, 

Volhardingstraat 71;

tegen:

de WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMS GEWEST, met kantoren te 1210 Sint Joost 
ten Node, Koning Albert II laan 19 / 22;
- met keuze van woonst op het kantoor van gerechtsdeurwaarder A. Van Der Steichel te 

2018 Antwerpen, Balansstraat 117;

VERWERENDE PARTIJ,
- vertegenwoordigd door Meester J. Claes, advocaat, met kantoor te 2550 Kontich, 

Mechelsesteenweg 160;

Gezien de stukken van het dossier van de rechtspleging zoals zij voorkcmen op de inventaris 
ervan, ondermeer:
- de inleidende dagvaarding van 31.8.2016;

Gelet op de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in rechtszaken;

Gezien de door partijen neergelegde stukken en condusies;

* * *

Gezien de dagvaarding van 31 augustus 2016 houdende verzet tegen een uitvoerend besiag 
op roerend goed gelegd bij gerechtsdeurwaardersexploot van 26 juli 2016 en ertoe 
strekkende opheffing te bekomen van dit roerend besiag en minstens de periode waarvoor 
dwangsommen worden geeist te beperken tot 23 maart 2016 ;

Gehoord partijen in hun middelen en besluiten ontwikkeld door hun respective raadslieden 
ter zitting van 30januari 2017 ;

Aangezien gedaagde de vordering betwist en besluit tot afwijzing ervan ;

Uit de door partijen verstrekte gegevens en overgelegde overtuigingsstukken blijkt dat eiser 
bij arrest van 4 februari 2015 van het Hof van Beroep te Antwerpen werd veroordeeld tot 
het verrichten van aanpassingswerken aan de woning gelegen aan de

te i om de woning te laten voldoen aan de vereisten en normen
vastgesteld met toepassing van artikel 5 van het decreet van 15 juli 1997 binnen een termijn 
van tien maanden vanaf het in kracht van gewijsde gaan van het arrest op straffe van een 
dwangsom van 50,00 euro per dag vertraging vanaf de eerste dag volgend op het verstrijken 
van de hoger vermelae hersteltermijn en in zoverre het arrest vooraf werd betekend ;
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Dit tegensprekelijk uitgesproken arrest verkreeg kracht van gewijsde 15 dagen later of op 20 
februari 2015 zodat de herstelwerken dienden uitgevoerd te zijn tien maanden later of 
uiterlijk op 20 december 2015 mits het arrest voordien aan eiser was betekend, hetgeen 
gebeurde op 14 april 2015 dus tijdig;

Op 2 mei 2016 werd door gedaagde een schrijven gericht aan eiser waaruit blijkt dat aan de 
hand van foto's van 1 april 2016 en een plaatsonderzoek van 20 april 2016 werd aangetoond 
dat de herstelwerken werden uitgevoerd ;

Op 26 juli 2016 werd uitvoerend beslag op roerende goederen gelegd lastens eiser voor 
verbeurde dwangsommen over de periode van 20 december 2015 tot 31 maart 2016 het zij 
102 dagen a rato van 50,00 euro per dag of 5.100,00 euro meer uitvoeringskosten ;

Eiser stelt in de eerste plaats dat de uit te voeren werken onvoldoende precies werden 
omschreven in het arrest zodat er geen dwangsommen kunnen verbeurd zijn ;

Dit argument kan niet aanvaard worden nu uit samenlezing van de vastgestelde inbreuken 
en het vonnis en het arrest waarbij eiser werd veroordeeld afdoende blijkt welke werken 
dienden uitgevoerd om conform te zijn met het decreet van 15 juli 1997;

Verder stelt eiser dat reeds op 23 maart 2016 bij hercontrole werd vastgesteld dat de 
werkzaamheden waren uitgevoerd;

Weiiswaar zou deze hercontrole zijn aangevraagd op 3 maart 2016 doch uit het PV van 
hercontrole van 23 maart 2016 blijken er bij deze hercontrole nog wel degelijk gebreken te 
zijn vastgesteld welke pas aantoonbaar werden weggewerkt aan de hand van foto's van 1 
april 2016 en een plaatsbezoek van 20 april 2016 waarvoor aanvullende PV's werden 
opgesteld zodat door gedaagde terecht dwangsommen worden opgevorderd over de 
periode van 20 december 2015 tot 31 maart 2016 en dan ook terecht uitvoerend beslag 
werd gelegd voor in hoofdsom 5.100,00 euro meer uitvoeringskosten ;

OM DEZEREDENEN:

Wij Besiagrechter;

Rechtdoende op tegenspraak.

Verklaren de vordering ontvankelijk doch ongegrond ;

Wijzen eiser af en verwijzen hem in de kosten van het geding, aan zijn zijde begroot op 
dagvaarding en rolrecht 271,59 euro en rechtsplegingsvergoeding 1.440,00 euro en aan de 
zijde van gedaagde begroot op 1.440,00 euro rechtsplegingsvergoeding.

Deze beschikking werd uitgesproken op zes februari tweeduizend zeventien in openbare 
zitting van de beslagrechter • Kamer Abel, die samengesteld was uit:

- G. Van Raemdqncj^'beslagrechter -- T. Boey,




