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Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent -

IN DE ZAAI< VAN: 

:, wonende te 
met Rijksregisternummer 

Eiser, bijgestaan door mr. 

TEGEN: 

-p. 2 

, advocaat te 

WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMSE GEWEST. met kantoren te 1210 Brussel, 
Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 22, ingeschreven in de Kruispuntbank van 

Ondernemingen onder het nummer 0316.380.841. doch woonstkeuze doende op het 
adres van haar raadsman te 

Verweerster, bijgestaan door mr. advocaat te 

BESLIST DE RECHTBANK ALS VOLGT: 

1. Rechtspleging 

De rechtbank heeft het dossier van de rechtspleging gezien, in het bijzonder: 
- het exploot van dagvaarding betekend op 09.06.2022; 
- de {synthese)conclusies voor partijen; 
- de overtuigingsstukken van partijen; 

De rechtbank heeft op de openbare terechtzitting van 25.10.2022 de partijen gehoord, daarna 
de debatten gesloten en de zaak in beraad genomen. 

De rechtbank heeft toegezien op de naleving van de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der 
talen in gerechtszaken. 

2. Feiten (samenvatting) 

Bij vonnis van de 118 kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling 
Gent van 07.01.2020 is huidige eiser veroorrlP.P.lrl "tnt hP.t 11itvmmm van de nodige 
herstelwerkzaamheden om het pand gelegen te met als kadastrale 
gegevens te laten voldoen aan de 
minimale kwaliteitsvereisten zoals vervat in artikel 5 van de Vlaamse Wooncode, hetgeen in 
casu impliceert het wegwerken van alle gebreken aan het pand die omschreven zijn in het 
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proces-verbaal 1an 12 mei 201511
• Dit proces-verbaal {stuk 1 eiser) 

bevat een gedetailleerd overzicht van de gebreken die maken dat het pand niet voldoet aan 
de vereisten van art. 5 van de Vlaamse Wooncode. 

Op 29.06.2020 is dit vonnis betekend aan huidige eiser met bevel om de nodige herstelwerken 
te laten uitvoeren. Op 09.09.2021 heeft verweerster een bevel voorafgaand onroerend beslag 
laten betekenen waarin zij aanspraak maakt op de betaling van 19.500,00 euro aan vermeend 
verbeurte dwangsommen {van 30.04.2021 tot 09.09.2021). Bij gebreke aan herstel en/of 
betaling heeft verweerster op 13.10.2021 uitvoerend beslag op onroerend goed gelegd voor 
een bedrag van inmiddels 24.750,00 euro aan vermeend verbeurte dwangsommen (van 
30.04.2021 tot 11.10.2021). Bij verzoekschrift neergelegd op 07.12.2021 heeft verweerster 
om de aanstelling van een notaris gevraagd, gelast met de veiling en rangregeling van het 
beslagen onroerend goed. Bij beschikking van de beslagrechter in de Rechtbank van Eerste 
Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent van 15.12.2021 Is notaris 
aangesteld (stuk 14 eiser). 

Op 08.12.2021 is door verweerster een proces-verbaal opgemaakt waaruit blijkt dat de 
vereiste werken waren uitgevoerd {stuk 15 eiser). Kennelijk is er tussen partijen nadien nog 
correspondentie geweest aangaande het tijdstip van herstel waarbij huidige verweerster stelt: 
11Hoewel wij dus pas met de foto's van 14/10/2021 voldoende bewijs hadden dat er sprake 
kon zijn van volledig herstel, is het wel mogelijk dat het herstel reeds doorgevoerd was op 
17/09/2021. Op deze foto's waren namelijk geen gebreken meer te zien (wat wel het geval 
was op de foto's van 29/06/2021), er waren gewoon onvoldoende foto's. Wij zullen als datum 
van herstel dus 17/09/2021 aanvaarden" (stuk 16 eiser). Hierop heeft de instrumenterende 
gerechtsdeurwaarder een nieuwe afrekening opgemaakt voor een bedrag van 25.456,40 euro, 
waarvan 21.000,00 euro aan vermeend verschuldigde dwangsommen (voor de periode van 
30.04.2021 tot 16.09.2021). 

3. Vorderingen 

Eiser vordert te horen zeggen voor recht dat er geen dwangsommen zijn verbeurd, subsidiair 
slechts tot en met 3 mei 2021 {datum verzoek om hercontrole door de heer meer 
subsidiair tot en met 17 mei 2021 (datum waarop verzoek om hercontrole door de bevoegde 
dienst ten laatste moet zijn ontvangen), uiterst subsidiair tot en met 24 juni 2021 (datum 
waarop zijn toenmalige raadsman de gevraagde attesten en foto's bezorgde). 

Hierop aansluitend vordert eiser verweersters te veroordelen om de kosten van uitvoerend 
onroerend beslag definitief ten laste te nemen, nu deze nutteloos zijn gemaakt op een 
ogenblik dat de verweerster de conformiteit reeds had vastgesteld, met uitzondering van de 
onbetwiste gerechtskosten ten bedrage van 2.215,85 euro (442,57 euro dagvaarding + 
1.440,00 euro rechtsplegingsvergoeding + 18,00 euro expeditie + 48,40 euro kantmelding 
hypotheken + 266,88 euro betekening-bevel). 
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Voorst vordert eiser het uitvoerend onroerend beslag op te horen heffen, nu het 
verschuldigde bedrag disproportioneel is tot de onherstelbare schade die uit de gedwongen 
verkoop van het onroerend goed zou voortvloeien. 

Indien zou worden geoordeeld dat de geëiste dwangsommen en uitvoeringskosten integraal 
of grotendeels verschuldigd zijn, vordert eiser de tenuitvoerlegging voorlopig voor een korte 
periode te schorsen, om opportuniteitsredenen en omdat uit de gedwongen executie 
onherstelbare schade zou voortvloeien, teneinde hem de tijd te geven om de nodige middelen 
of financiering te zoeken om het alsdan opgelegde bedrag te kunnen betalen. 

Daarnaast vordert eiser de veroordeling van verweerster tot de kosten van het geding met 
inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding van 2.800,00 euro, of ondergeschikt 1.680,00 euro. 

Verweerster vordert om de vordering van eiser gedeeltelijk zonder voorwerp en minstens 
ongegrond te verklaren. Daarnaast vordert verweerster de veroordeling van eiser tot de 
kosten van het geding met Inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding 1.680,00 euro. 

4. Beoordeling 

a.) Dwanqsomveroordellnq 

Eiser argumenteert dat de uitvoerbare titel onduidelijk is en uitgelegd moet worden. Hij st elt 
dat in het vonnis van de 11e kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, 
afdeling Gent van 07.01.2020 weliswaar is verwezen naar art. 5 van de Vlaamse Wooncode, 
maar hij meent dat door de verdu idelijking "hetgeen In casu impliceert het wegwerken van 
alle gebreken aan het pand die omschreven zijn in het proces-verbaal 
van 12 mei 2015", hij geacht werd enkel de aldus weerhouden gebreken te herstellen. Eiser 
meent evenwel méér te hebben gedaan binnen het voorziene tijdskader. 

De rechtbank meent dat de dwangsomveroordeling duidelijk is. Bij vonnis van de 11 e kamer 
van de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent van 07.01.2020 is huidige 
eiser veronrrlPPlrl 11tnt hPt 11it11nPn>n van de nodige herstelwerkzaam,hPrlPn nm hPt nnnrl 
gelegen te met als kadastrale gegevens 

te laten voldoen aan de minimale kwaliteitsvereisten zoals vervat In 
artikel 5 van de Vlaamse Wooncode". De dwangsomrechter heeft vervolgens verduidelijkt 
welke werken uitgevoerd dienden te worden stellende "hetgeen in casu impliceert het 
weqwerken van alle gebreken aan het pand die omschreven zijn in het proces-verbaal 

van 12 mei 2015". Eiser was aldus gehouden om het pand In 
overeenstemming te brengen met de vereisten van art. 5 van de Vlaamse Wooncode, wat het 
geval zou zijn indien de In het voornoemde proces-verbaal opgesomde gebreken zouden 
worden geremedieerd. 
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Het moet echter vastgesteld worden dat eiser niet 1s overgegaan tot herstel van de 
aangeklaagde gebreken maar tot een volled ige renovatie van het pand waarbij naar eigen 
zeggen de dakconstructie is vervangen, structu rele werken werden uitgevoerd aan de muren, 
betonvloeren gegoten en dekvloeren geplaatst, de vernieuwing van de elektrische en 
verwarmingsinstallatie, en dergelijke. In de gegeven omstandigheden ware het misschien 
meer aangewezen geweest om overeenkomstig art. 1385quinquies Ger. W. de opschorting van 
de dwangsomveroordeling of de onmogelijkheid tot uitvoering ervan te laten vastst ellen, doch 
dit Is kennelijk niet gebeurd. 

Aldus moet geoordeeld worden dat de verplichting om het pand In overeenstemming te 
brengen met art. 5 van de Vlaamse Wooncode behouden blijft maar dat niet enkel rekening 
moet worden gehouden met de in dit proces-verbaal opgenomen gebreken, maar ook met de 
overige geldende regels inzake bewoonbaarheid. Er mogen met andere woorden geen nieuwe 
gebreken ontstaan. De dwangsomschuldenaar is immers vrij om de herstelwijze te kiezen. 
Indien hij voor een ru imere herstelwijze onder de vorm van een renovatie opteert, blijft de 
dwangsomveroordeling -voor zover zij niet 1s aangepast- ge ld ig. De rechtbank kan dan ook 
enkel vaststellen dat er een duidelijke veroordeling is. 

b.) Naleving van de dwanqsomveroordelinq 

Eiser stelt verder dat hij alle In het proces-verbaal van 12 mei 2015 
opgesomde gebreken heeft hersteld. Hij verwijst hiervoor naar zijn stuk Sa en Sb en meent 
dat alle herstelmaatregelen waren uitgevoerd t egen eind april 2021. Hij meent tevens dat de 
bewijslast inzake het verbeuren van dwangsommen op verweerster rust. 

Het basisbeginsel in het dwangsomrecht Is inderdaad dat de dwangsomschuldeiser het bewijs 
dient te leveren van het verschu ldigd zijn van de dwangsommen. In huidige zaak wijst 
verweerster terecht op art. 20bls van de (toenmalig geldende) Vlaamse Codex Wonen die 
stelt: "Als de overtreder de gevorderde of de door de rechtbank opgelegde herstelmaatregelen 
vrijwiflig heeft uitgevoerd, brengt hij de woonfnspecteur en het college van burgemeester en 
schepenen daarvan onmiddellijk op de hoogte. De kennisgeving wordt aangetekend verstuurd 
of wordt afgegeven tegen ontvangstbewijs. Na ontvangst van de vergoeding, vermeld in het 
tweede lid, doet de ambtenaar, vermeld in artikel 20, § 2, eerste lid, een controle ter plaatse 
en stelt hij een proces-verbaal van vaststelling op. ( ... ) De wooninspecteur stelt een proces
verbaal van uitvoering op. Behoudens bewijs van het tegendeel geldt alleen het proces-verbaal 
van uitvoering als bewijs van het herstel en van de datum van het herstel. De woonlnspecteur 
zendt een afschrift van het proces-verbaal van uitvoering aan het college van burgemeester 
en schepenen en aan de overtreder en de eigenaar van de woning of het goed, vermeld in 
artikel 20, § 1". 

Uit deze decretale bepaling volgt dat alleen het proces-verbaal van uitvoering geldt als bewijs 
van het herstel en van de datum van het herstel, behoudens bewijs van het tegendeel. Hieruit 
volgt dat het bewijs van het herstel (en dus van het einde van het verbeuren van 
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dwangsommen) geleverd wordt door het proces-verbaal van uitvoering, waarbij verweerster 
in dit proces-verbaal een vroegere datum kan bepalen (bv. de datum van de aanvraag tot 
controle), wat zij in casu ook gedaan heeft (stuk 16 eiser) . Indien eiser van oordeel Is dat het 
verbeuren van dwangsommen vroeger gestopt is, dan rust de bewijslast hiervan op hem. Deze 
bepaling houdt aldus een wettelijke regeling inzake de bewijslast in. 

Het moet vooreerst vastgesteld worden dat eiser niet is overgegaan tot een puntsgewijs 
herstel van de opgesomde gebreken. De rechtbank moet hierbij vastst ellen dat de won ing in 
april 2021 nog steeds in staat van verbouwing verkeerde waarbij het pand kennelijk niet voor 
bewoning vatbaar is (zie stuk Sb eiser). Vloeren en plafonds waren nog niet afgewerkt , trappen 
nog niet voorzien van leuningen en dergelijke. Het bewijs dat aan de dwangsomveroordeling 
voldaan is wordt niet geleverd. Ook de elektrische keuring op 29.04.2021 levert dit bewijs niet. 

De stelling van eiser dat rekening moet worden gehouden met de finaliteit van de Vlaamse 
Wooncode, alsook dat moet rekening gehouden worden met de redelijke verwacht ingen van 
eiser, zijn niet ter zake dienend. In casu is er een uitvoerbare t itel houdende een 
dwangsomveroordeling. Deze dwangsomveroordeling is duidelij k en is niet tijdig uitgevoerd, 
minstens wordt het tegendeel door eiser niet bewezen. De beoordelingsbevoegdheid van de 
beslagrechter is hierbij zeer beperkt. Het is allerminst aan de beslagrechter om afbreuk te 
doen aan de dwangsomveroordeling. Dit komt enkel aan de dwangsomrechter toe. 

Het verzet van eiser tegen de gedwongen invordering van dwangsommen is dan ook 
ongegrond. 

c.) Schorsing van tenuitvoerlegging 

In ondergeschikte orde, indien de rechtbank van oordeel zou zijn dat de gevorderde 
dwangsommen en uitvoeringskosten Integraal of grotendeels verschuldigd zijn, vordert eiser 
de tenuitvoerlegging voorlopig voor een korte periode te schorsen, om opportunlteitsredenen 
en omdat uit de gedwongen executie onherstelbare schade zou voortvloeien, teneinde hem 
de tijd te geven om de nodige middelen of financiering te zoeken om het alsdan opgelegde 
bedrag te kunnen betalen. 

Het komt de beslagrechter in beginsel niet toe om de t enuitvoerlegging van een rechterlijke 
beslissing te schorsen. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden kan een dergelijke schorsing 
door de beslagrechter toch bevolen worden. Algemeen wordt aanvaard dat deze mogelijkheid 
bestaat 1) ingeval van misbruik van beslagrecht, 2} wanneer er ernstige betwisting bestaat 
omtrent de draagwijdte van de uitvoerbare titel en hierdoor onherstelbare schade zou 
voortvloeien, 3) indien de rechterlijke beslissing waarvan de t enuitvoerlegging wordt 
nagestreefd t ot stand is gekomen met miskenning van fundamentele regels van behoorlijke 
procesvoering en 4) wanneer de uitvoerbare t it el niet meer actueel of doeltreffend is (E. DIRIX 
en K. BROECKX, tw. "Beslag" in A.P.R., Mechelen, Kluwer, 2010, 50-52 (71-72)). 
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De rechtbank meent dat er geen sprake is van misbruik van beslagrecht. Eiser heeft niet tijdig 
aangetoond dat de werken volledige waren uitgevoerd en dat het pand in overeenstemming 
was met art. 5 van de Vlaamse Wooncode. Er kan naar het oordeel van de rechtbank ook niet 
aangenomen worden dat er een ernstige betwisting bestond omtrent de draagwijdte van de 
uitvoerbare titel en hierdoor onherstelbare schade zou voortvloeien. De uitvoerbare titel was 
duidelijk en eiser wist wat van hem verwacht werd. Hij heeft er kennelijk voor gekozen om 
over te gaan tot een volledige renovatie en bewijst hierbij niet dat deze tijdig is uitgevoerd. 
Het gegeven dat verweerster inmiddels is overgegaan tot gedwongen tenuitvoerlegging kan 
haar niet verweten worden. Het blijkt tenslotte ook niet dat de rechterlijke beslissing waarvan 
de tenuitvoerlegging wordt nagestreefd tot stand is gekomen met miskenning van 
fundamentele regels van behoorlijke procesvoering of dat de uitvoerbare t itel niet meer 
actueel of doeltreffend is. 

De beslagrechter kan ook geen bijkomend uitstel verlenen teneinde eiser de tijd te geven om 
de nodige middelen of financiering te zoeken om het alsdan opgelegde bedrag te kunnen 
betalen. Eiser heeft op 09.06.2022 verzet aangetekend tegen de door verweerster aangevatte 
tenuitvoerlegging. Hij wist of behoorde te weten dat zijn verzet mogelijkerwijze kon 
afgewezen worden. Eiser heeft aldus ruim 5 maanden de tijd gehad om een financiële regeling 
uit te werken. 

d.) Gerechtskosten 

De hoofdvordering van eiser wordt in deze beschikking als ongegrond afgewezen. Gelet op 
deze uitkomst van het geding is eiser de in het ongelijk gestelde partij die veroordeeld wordt 
tot de kosten van het geding (art. 1017 lid 1 Ger.W.), met Inbegrip van 
rechtsp legingsvergoeding die door verweerster correct begroot wordt op 1.680,00 euro. 

Krachtens art. 1395 Juncto 1039 Ger.W. zijn de beschikkingen van de beslagrechter van 
rechtswege uitvoerbaar. 

OM DEZE REDENEN, 

BESLIST DE BESLAGRECHTER, op tegenspraak en zoals in kort geding, 

Verklaart het verzet van eiser ontvankelijk maar ongegrond. 

Veroordeelt eiser tot de kosten van de procedure, aan zijn ziJde niet te bepalen aangezien 
deze kosten ten laste van deze partij blijven, en aan de zijde van verweerster bepaald op de 
rechtsplegingsvergoeding van 1.680,00 euro. 
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Veroordeelt eiser tot het rolrecht van 165,00 euro ten aanzien van de Belgische Staat (FOD 
Financiën). 

Deze beschikking is van rechtswege uitvoerbaar bij voorraad. 

Aldus gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting door de beslagrechter in de rechtbank 
van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent op 8 november 2022, waar aanwezig waren: 

Gent en 
beslagrechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg 00sr-:'llaanderen. afdeling 

griffier. 




