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Inzake: 

geboren te 

nJksregisternummer 
., 

eisende part ij 

en wonende te 

- vertegenwoordigd ter 21ttrng door meester 
advocaat, kantoorhoudende te 

TEGEN: 

HET VLAAMS GEWEST 

op 

loco meester 

, met 

vertegenwoordigd door de Vlaamse regering, rn de persoon van de Vlaamse Minister van 
Just1t1e en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, met kabinet gevestigd te 1210 SINT
JOOST-TEN-NODE, Koning Albert Il-laan 7 - 6de verd ieping, verantwoordehJk voor DE 
WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMS GEWEST , met diensten gevestigd te 1000 BRUSSEL, 
Havenlaan 88/22, woonstkeuze doende op het adres van gerecht sdeurwaarder 

met kantoren te 

verwerende partij 
- vertegenwoordigd ter zitting door meester 

* * * * * 

1. De procedure 

De beslagrechter heeft kennis genomen van· 
de in leidende dagvaarding van 29 apnl 2022; 
de besluiten van eisende part1J van 28 Juli 2022; 

advocaat kantoorhoudende t e 

de synthesebesluiten van verwerende part1J van 6 september 2022; 
de dossiers va n partijen. 

De beslagrechter heeft de middelen en conclusies van partijen gehoord en de zaak in beraad 

genomen t iJdens de openbare terechtzitting van 10 oktober 2022. 

2. De voorgaanden 

B1J exploot van 29 maart 2022 werd ten verzoeke van verwerende partij, de Wooninspecteur 
van het Vlaams Gewest, een bevel tot betalen betekend lastens eisende part1J, 
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krachtens de u1tg1fte in uitvoerbare vorm van een vonnis van de 
rechtbank van eerste aan leg Antwerpen, afdeling Antwerpen, van 21 december 2020, 
betekend aan eisende part1J op 13 september 2021 

In dit vonnis werd eisende partij onder andere veroordeeld tot : 

"Veroordeelt beklaagde tot wtvoering van de werken waardoor het oond 
(gekadastreerd 

bepaald woning (gelijkvloers - achteraan in de voorbouw) en woning 
1e verdieping in de achterbouw) volledig voldoet aan de kwaliteitsnormen. 

en meer 
(gelijkvloers en 

Binnen een termijn van een Jaar te rekenen vanaf het in kracht van gewijsde treden van huidig 
vonnis en onder verbeunng van een dwangsom van 150,00 euro per dag vertraging m het met 
nakomen van het hiervoor bevolene, met dien verstande dot die dwangsom zal verbeuren 
vanaf de eerste dog na de hoger vermelde hersteltermijn m zoverre het hwd1g vonnis vooraf 
werd betekend " 

Het bevel tot betalen had betrekking op volgens verwerende partij verschuldigde verbeurde 
dwangsommen over de periode van 22 Januari 2022 tot 31 maart 2022, zijnde 68 dagen aan 
150,00 EUR, meer de kosten van de betekening van het vonnis en de kosten van de 
t enuitvoerlegging. 

Er is geen discussie over het feit dat het voormelde vonnis in kracht van gewijsde is getreden 
op 22 januari 2021. 
Op 13 september 2021 ging verwerende part1J over tot betekening van het vonnis, waarbij ziJ 
stelde dat tegen 22 januari 2022 het herstel van het onroerend goed in overeenstemming met 
de woonkwalite1tsvereisten diende te worden uitgevoerd. 

Er is evenmin discussie over het feit dat vanaf 22 januari 2022 dwangsommen kunnen 
verbeuren. Eisende partij meent tn hoofdorde dat zij echter enkel de gebreken diende te 
herst ellen die aanleiding gaven tot voormelde veroordeling, in ondergeschikte orde dat de 
gebreken werden weggewerkt en aan de hoofdveroordeling is voldaan op 7 maart 2022. In 
uiterst ondergeschikte orde stelt ziJ dat de dwangsom tot uiterlijk 20 mei 2022 kan lopen, 
gezien ziJ op die datum een nieuwe hercontrole aanvroeg van het pand, waarna b1J proces
verbaal van 22 Juni 2022 werd vastgesteld dat het pand voldeed aan de 
woningkwal1te1tsnormen. 

Bij exploot van 29 april 2022 tekende eisende partij verzet aan. 

3. De vordering 

3.1 
Eisende partij vordert (samengevat) haar vordering toelaatbaar en gegrond te verklaren en m 
hoofdorde te zeggen dat het bevel tot betalen van 29 maart 2022 nietig 1s, ongegrond en van 
generlei waarde. 
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Zij vordert te zeggen dat verwerende part1J het vonnis van 21 december 2020 niet miskend 
heeft, zodat geen dwangsommen verbeurd verklaard kunnen worden. 

In ondergeschikte orde vordert z1J te zeggen voor recht dat de dwangsommen maar kunnen 
verbeuren t1Jdens de periode die loopt van 21 februari 2022 tot 7 maart 2022. 

In meest ondergeschikte orde vordert z1J te zeggen voor recht dat de dwangsommen maar 
kunnen verbeuren t1Jdens de periode die loopt van 21 februari 2022 tot 20 mei 2022 

ZIJ vordert verwerende part1J te veroordelen tot de kosten van het geding door haar begroot 
op 208,24 EUR dagvaardingskosten en 1 680,00 EUR rechtsplegrngsvergoedrng. 

3.2 
Verwerende partij vordert (samengevat) de vordering van eisende partiJ af te wijzen als 
toelaatbaar, maar ongegrond 

ZIJ vordert te zeggen voor recht dat het bevel van 29 maart 2022 rechtmatig 1s. 

ZIJ vordert eisende partij t e veroordelen tot de kosten van het geding, door haar begroot op 
1.680,00 EUR. 

4. De beoordeling 

4.1 
Eisende partij roept de nret1ghe1d in van het bestreden bevel tot betalen 
Z1J voert geen middel aan waaruit de niet1ghe1d zou bhjken. De beslagrechter kan niet 
vaststellen dat het exploot niet voldoet aan op straffe van nietigheid voorgeschreven 
bepalingen. 
De omstandigheid dat een bevel tot betalen werd betekend betreffende naderhand 
beoordeelde niet-verbeurde dwangsommen leidt nret tot de nietigheid van het bevel tot 
betalen. Het leidt enkel tot de onrechtmatigheid van het bevel tot betalen ten belope van de 
niet-verbeurde dwangsommen. 

4.2 
Eisende partij stelt dat uit de hercontrole van 2 februan 2022 is gebleken dat de woningen 
enkel nog ongeschikt werden bevonden en niet meer onbewoonbaar. ZIJ stelt dat de gebreken 
die waren ontdekt naar aanleiding van een wonmgkwahte1tsonderzoek van 20 maart 2018 en 
die aanleiding gaven tot voormelde hoofdveroordehng waren weggewerkt, behoudens de 
plaatsing van dubbele beglazing 

Zij st elt dat door vertraging van de werken de dubbele beglaz ing is geplaatst op 7 maart 2022. 

Zij verwijt dat bij de hercontroles verwerende part1J nieuwe gebreken vermeldde waardoor 
verwerende part1J de hoofdveroordelmg tracht uit te breiden door haar te dwingen 
b1Jkomende werken aan de woningen uit te voeren en m afwachting daarvan de 
dwangsommen verder op te eisen 



rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, sectie burgerl1Jke rechtbank p 5 

Zo stelt eisende partij dat verwerende partij als nieuwe gebreken vermeldde: de deurbel 
inkomdeur fun ctioneert n,et en de waterleiding achteraan in de kruipruimte 1s deels in lood. 

De beslagrechter stelt vast dat eisende part1J uitgaat van een verkeerde lezing van de stukken 
van het dossier. 
Uit de verge lijking van stuk 2 van eisende part1J, z11nde het woonkwahte1tsonderzoek van 20 
maart 2018 en stuk 4 van verwerende part1J, het proces-verbaal van 21 februari 2022 van de 
hercontrole van 2 februari 2022 bhJkt dat voor woning op 20 maart 2018 was vastgesteld 
dat ,n de kelder de waterleiding na de meter ,n lood 1s uitgevoerd en dat lood een zwaar 
metaal is dat om gezondheidsredenen niet mag worden gebruikt op de toevoerleidingen van 
het drinkwater. Het betreft dus hetzelfde gebrek als het gebrek vastgest eld op 2 februari 2022. 
Eveneens was op 20 maart 2018 glasbreuk vastgesteld, net als op 2 februan 2022. 

Uit de vergelijking van dezelfde stukken betreffende woning blijkt dat ook op 20 maart 
2018 was vastgesteld dat de waterleiding voorbij de meter was uitgerust met een loden buis. 
Eveneens had deze woning bij het onderzoek in 2018 geen werkende deurbel, net zoals in 
2022. Ook was deze woning net zoals ,n 2018 enkel toegankelijk via woning Ook dat was 
een weerhouden gebrek. 

Het argument van eisende partij dat verwerende partij haar nieuwe werkzaamheden wilde 
opleggen en hierdoor onterecht dwangsommen invordert, is aldus in stnJd met de stukken 
van het dossier. Eisende partij heeft integendeel niet alle gebreken uit het 
woningkwahteitsonderzoek van 2018 op 2 februari 2022 weggewerkt. BrJgevolg konden de 
woningen hierdoor niet conform de woonkwahteitsnormen worden verklaard en was niet 
voldaan aan de hoofdveroordeling 

De beslagrechter stelt aldus vast dat eisende part1J op 2 februari 2022 slechts gedeeltehJk 
tegemoet ,s gekomen aan de hoofdveroordehng Een gedeeltehJke uitvoering van een 
hoofdveroordelrng 1s echter onvoldoende om de dwangsommen niet te laten verbeuren. 
Verwerende part1J toont met haar stuk 4 afdoende aan dat de dwangsommen aldus per 21 
februari 2022 verbeurden. 

Het is pas na melding door eisende partij op 20 me, 2022 dat b1J vaststelhngen op 8 Juni 2022 
is aangetoond dat de woningen voldoen aan de kwaliteitsnormen. Verwerende partij stelt dat 
gelet op deze controle kan word en aangenomen dat de dwangsommen niet meer verbeurden 
per 20 mei 2022. 
Eisende part1J toont het tegendeel niet aan. ZIJ levert geen bew1Js dat de gebreken inzake reeds 
eerder dan 20 me, 2022 waren weggewerkt en dat de woningen voorafgaand aan 20 me, 2022 
conform de woonkwahte1tsnormen waren 

Hieruit volgt dat de vordering ,n hoofdorde van eisende partiJ ongegrond 1s 

Hetzelfde geldt voor de vordering gesteld ,n ondergeschikte orde 
Eisende partij toont niet aan dat de gebreken inzake de loden waterleiding, de doorgang van 
woning naar wonmg en de deurbel van woning op 7 maart 2022 waren 
weggewerkt. Dat zrJ tegen die datum dubbele beglazing zou hebben geplaatst 1s irrelevant 
voor de beoordeling van het geschil Het ontbreken van dubbele beglazing was in 2018 



rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, sectie burgerhJke rechtbank - • p 6 

t rouwens nog geen gebrek dat aan leiding kon geven tot strafpunten inzake het 
won1ngkwalite1tsonderzoek 

De beslagrechter 1s gevat om te oordelen over de rechtmatigheid en de regelmat1ghe1d van 
het best reden bevel tot betalen waarin dwangsommen worden ingevorderd voor de periode 
tot 31 maart 2022 
De beslagrechter kan enkel vaststellen dat tussen partijen geen d1scuss1e bestaat over het feit 
dat per 20 me, 2022 geen dwangsommen meer verbeuren. In die zin 1s de vordering van 
eisende part ij in de meest ondergeschikte orde gesteld zonder voorwerp 

Ten overvloede stelt de beslagrechter dat verwerende partij terecht verwijst naar Cass. 6 mei 
2014, :!n Het kwam aan eisende part1J toe om niet enkel de 
gebreken vastgesteld in 2018 weg te werken, maar er ook voor te zorgen dat binnen het jaar 
na het in kracht van gewijsde treden van het vonnis van 21 december 2020 de woningen 
voldeden aan de woonkwalite1tsnormen. D,t impliceert wel degelijk niet alleen het 
wegwerken van de in 2018 vastgest elde gebreken, maar ook deze die sindsdien zouden 
verhinderen dat de woningen zouden voldoen aan de woonkwaliteitsnormen. 

De overige argumenten van eisende partij kunnen de beslagrechter niet overtuigen tot een 
andersluidende beoordeling 

Uit voormelde beoordeling volgt dat het bestreden bevel tot betalen rechtmatig is betekend. 

43 
De u1tvoerbaarhe1d b11 voorraad volgt uit artikel 1397 van het gerechtel1Jk wetboek (wet van 
19 oktober 2015, BS 22 oktober 2015) 

4.4 
Eisende partij dient beschouwd te worden als de m het ongelijk gestelde part1J ,n de zin van 
artikel 1017 van het gerechtelijk wetboek en wordt b1Jgevolg veroordeeld tot de kosten van 
het proces waaronder de rechtsplegingsvergoeding. 

Het verzet tegen een bevel tot betalen is een niet in geld waardeerbare vordering waarvoor 
artikel 3 van het KB van 26 oktober 2007 (na indexatie) voor de rechtsplegmgsvergoeding een 
basisbedrag van 1.680,00 EUR vooropstelt. 

Overeenkomstig artikel 269/2 § 1 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en 
griffierechten, vervangen b1J wet van 14 oktober 2018, wordt eisende partij veroordeeld tot 
betaling van het rolrecht aan de Belgische Staat, FOD Financ1en. Deze laatste zal haar hiertoe 
nog u1tnod1gen. 

5. De uitspraak 

De beslagrechter stelt vast dat de w et van 15 Juni 1935 op het taalgebruik m rechtszaken 
nageleefd 1s en doet uitspraak op tegenspraak 
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Om deze redenen verklaart de beslagrechter het verzet van eisende part1J toelaatbaar maar 
ongegrond en zegt voor recht dat het bestreden bevel tot betalen van 29 maart 2022 
rechtmatig is betekend. 

De beslagrecht er wijst eisende partij in de proceskosten door verwerende partij begroot op 
en door de beslagrechter vastgesteld op 1.680,00 EUR rechtsplegingsvergoeding 

De beslagrechter veroordeelt eisende partiJ tot betaling van het rolrecht ten belope van 165 
EUR aan de Belgische Staat, FOD Financièn (na uitnodiging). 

Deze beschikking werd uitgesproken op zeven november tweedurzend tweeèntwmtrg ,n 

openbare zitting van de Kamer Abel, die samengesteld was uit: 

)eslagrechter, 
~riffier, 




