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Inzake: 

handelaar, geboren te IOP I en wonende te • 1 Brecht, I 

eisende partil 
- vertegenwoordigd ter zitting door meester Gerd Adriaensen te 2900 Schoten, Chur�hilllaan 
80 bus 2, 

TEGEN: 

OE WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMSE GEWEST 
met burelen gevestigd te 1210 Sint-Joost-Ten-Node, Koning Albert 11-laan 19 bus 22, 
- woonstkeuze bij gerechtsdeurwaarder A. Van der Steichel, kantoorhoudende te 2018 
Antwerpen, Balansstraat 117 

verwerende partij 
-vertegenwoordigd ter zitting door meester Johan Claes te 2550 Kontich, Mechelsesteenweg 
160. 

• * • • • 

1. De procedure 

De beslagrechter heeft kennis genomen van : 
-het inleidend exploot van 8 maart 2017, 
- de conclusies en stukken van partijen. 

De beslagrechter heeft de middelen en conclusies van partijen gehoord tijdens de openbare 
terechtzitting van 10 oktober 2017. 

2. De voorgaanden 

Bij exploot van 22 februari 2017 werd ten verzoeke van de wooninspecteur van het Vlaams 
gewest (hierna : de wooninspecteur) een bevel voorafgaand onroerend beslag op onroerende 
goederen betekend lastens de heer 1 i (hierna : ;) krachtens een vonnis 
van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling A�twerpen van 16 december 2013 
en een arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 18 juni 2014 voor een bedrag van 
27.500,00 EUR ten titel van verbeurde dwangsommen te vermeerderen met de kosten. 

Bij exploot van 8 maart 2017 tekende ; i verzet aan tegen voormeld bevel. 

3. De vordering 

vordert in hoofdorde de nietigverklaring van het exploot van 22 augustus 2017. In 
ondergeschikte orde vordert I i dat voor recht zou worden gezegd dat h.et bevel 
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ongegrond zou worden verklaard met betrekking tot de gevorderde dwangsom en 

gerechtskosten. 

vordert tevens dat de wooninspecteur zou worden veroordeeld tot de kosten, hierin 
begrepen de rechtspleglngsvergoeding van 1.440,00 EUR. 

De wooninspecteur besluit tot de onbevoegdheid van de beslagrechter, de onontvankelijkheld 

minstens de ongegrondheid van het verzet. · De wooninspecteur vordert een 

rechtsplegingsvergoeding van 1.440,00 EUR. 

4. De beoordeling 

4.1 
De wooninspecteur is tot gedwongen tenuitvoerlegging overgegaan krachtens een vonnis van 

de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen en een arrest van h.et hof van beroep te 
Antwerpen. 

Ingevolge aankoop op 26 juli 1995 was I ; eigenaar van een pand gelegen aan de ' 

I t � · te . Het pand werd bij besluit van de burgemeester van 
Antwerpen van 22 februari 2010 onbewoonbaar verklaard. Dit besluit werd bevestigd door de 
bevoegde minister op 30 juni 2010. De woning bleef evenwel verhuurd. Bijgevolg werd 

I ; gedagvaard voor de correctionele rechtbank te Antwerpen. Bij vonnis van 16 
december 2013 werd I : onder meer veroordeeld tot het uitvoeren van 

herstelmaatregelen binnen een termijn van één jaar en zes maanden vanaf het in kracht van 

gewijsde treden van het vonnis en onder verbeurte van een dwangsom van 125,00 EUR per 
dag vertraging in het niet nakomen van het vonnis. 

Bij arrest van 18 juni 2014 werd de herstelmaatregel lastens I ; op straffe van een 

dwangsom van 125,00 'EUR per dag vertraging bevestigd doch de uitvoeringstermijn werd 

verlengd tot twee jaar. 

Het wordt niet betwist door partijen dat de bevolen herstelmaatregel uiterlijk op 4 juli 2016 
diende uitgevoerd te zijn. Een betekening van voormeld vonnis en arre·st met een bevel tot 

herstel vond plaats op 1 oktober 2014. Bijgevolg zijn de dwangsommen onmiddellijk verbeurd 

indien de herstelmaatregel niet tijdig werd uitgevoerd. 

4.2 
i is in eerste instantie van oordeel dat het bevel tot betalen betekend bij exploot van 

22 augustus 2017 nietig is zonder evenwel een element aan te brengen die de regelmatigheld 

van het exploot aantasten. 

Het bevel tot betalen werd regelmatig betekend. 

4.3 
; stett enerzijds dat hij niet kan gehouden zijn tot vereffening van de ondertussen 

verbeurde dwangsommen. Anderzijds stelt hij in de onmogelijkheid te zijn om de 
herstelvordering nog na te komen. 
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De beslagrechter is bevoegd om na te gaan of de herstelmaatregel werd uitgevoerd en 
bijgevolg of de dwangsommen al dan niet verbeurd zijn. Voor zover I ; voorhoudt zich 
in de onmogelijkheid te bevinden om de maatregel uit te voeren, dient hij zich tot de 
dwangsomrechter te wenden die dan zal oordelen over de beweerde onmogelijkheid en de 
dwangsom kan opschorten, opheffen of verminderen. De beslagrechter stelt vast dat 
Hermans de opheffing, opschorting of vermindering van de dwangsommen niet vordert. Hij 
houdt enkel voor dat de dwangsommen niet verbeurd zijn minstens dat hij niet gehouden kan 
zijn tot betaling van de verbeurde dwangsommen. Zoals reeds werd overwogen, Is de 
beslagrechter bevoegd om te oordelen over het al dan niet verbeurd zijn van de 
dwangsommen. 

; verkocht het pand waarop de herstelvordering rust bij notariële akte van 25 april 
2016. De overeenkomst vermeldt het hogervermelde vonnis en arrest. De koper verklaart 
uitdrukkelijk dat hij er zich toe verbindt het nodige te zullen doen om de herstelvordering uit 
te voeren. Verder vrijwaart de koper, i voor alle nadelige gevolgen vooRvloeiende uit 
de niet-uitvoering van de herstelmaatregeL Een afzonderlijke ·akte conform artikel 20quater 
van de Wooncode werd opgesteld en overgemaakt aan de wooninspecteur. 

; is ten onrechte van oordeel dat hij gelet op het voorgaande niet langer gehouden Is 
tot uitvoering van de herstelmaatregeL De verkoop heeft immers niet tot gevolg dat de 
verkoper niet langer gehouden is om de herstelmaatregel uit te voeren. Artikel 20quater van 
de Vlaamse Wooncode vermeldt immers uitdrukkelijk dat in geval van verkoop van een 
onroerend goed de koper de verbintenis aangaat om met behoud van de toepassing van de 
verplichting van de overtreder, in zaak 1 • de opgelegde herstelmaatregel uit te voeren. 

Ondanks de verkoop blijft Hermans dus gehouden de herstelmaatregel uit te voeren. Enkel 
wanneer hij bewijst dat de herstelmaatregel werd uitgevoerd, zullen de dwangsommen niet 
verbeuren. 

Dit bewijs ligt niet voor en bijgevolg zijn �e �wangsommen verbeurd. 

De factuur betreffende de afbraakwerken volstaat niet als bewijs van het uitvoeren van de 
herstelmaatregeL Op geen enkel moment werd de wooninspecteur uitgenodigd om de nodige 
vaststelli�gen te doen om zo de uitvoering van de werken te kunnen vaststellen. Het gegeven 
dat de huidige eigenaars op 2 september 2016, dus na het verstrijken . van de 
uitvoeringstermijn, een bouwvergunning hebben verkregen doet geen afbreuk aan het feit 
dat de dwangsommen sedert 4 juli 2016 verbeurd zijn en dat thans nog steeds geen 
vaststelling van uitvoering van de herstelmaatregel voorligt. 

4.4 
I i meent zich tenslotte te kunnen beroepen op het negatief advies van de stad 
Antwerpen en de verkeerspolitie betreffende de afbraak van het pand. De werken zouden 
Ingevolge de plaatselijke verkeerssituatie pas kunnen starten einde december. Oe kopers 
genieten bijgevolg een opschorting van 60 maanden om de werken uit te voeren. Volgens 
I i werd deze opschorting door de afdeling van de wooninspecteur toegestaan. 
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Bij nalezing van de stukken blijkt dat de afbraakwerken van het pand In kwestie niet konden 
uitgevoerd worden voor dat de werken aan het pand 1 uitgevoerd waren omwille van de 
verkeerssituatie in de · . Oe nieuwe eigenaars verkregen een opschorting 
van de heffing van de verkrottingsbelasting. Deze opschorting ging in op 22 december 2016 

om te eindigen wanneer de renovatiewerken zijn uitgevoerd met een maximumduur van 60 
maanden. Indien de werken niet tijdig zijn uitgevoerd, moeten de opgeschorte heffingen 
alsnog betaald worden. 

Uit de stukken blijkt dat de kopers geen opschorting hebben gekregen om de werken uit te 
voeren. Enkel de Invordering van de verkrottingsbelasting ingevolge het verkrijgen van een 
bouwvergunnlng.werd opgeschort. 

Uit het voorgaande volgt dat de dwangsommen verbeurd zijn en het verzet van Hernians 
tegen het bevel tot betalen ongegrond is. 

5. Oe uitspraak 

Oe beslagrechter stelt vast dat de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in rechtszaken 
nageleefd is en doet uitspraak op tegenspraak. 

Om deze redenen verklaart de beslagrechter het verzet van· · 

ongegrond en wijst hem ervan af. 
; toelaatbaar doch 

Oe beslagrechter wijst I . In de proceskosten door de wooninspecteur begroot op en 
door de beslagrechter vastgesteld op 1.440,00 EUR (rechtspregingsvergoeding). 

Deze beschikking werd uitgesproken op zeven novembertweeduizend zeventien in openbare 
zitting van de Kamer Abel, die samengesteld was uit : 

A. Van Oe Vyver, beslagrechter in deze rechtbank, 
N. Daneels, griffier. 




