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IN DE ZAAK VAN: 

Mevrouw 1 

de te 

eiseres. 

:, geboren te 1) op •, voorheen wonen-

., thans te 

met als raadsman mr. C. Siereveld, advocaat te 2100 Antwerpen, Lakborslei 170-172. 
-- ter zitting niet verschenen noch vertegenwoordigd. 

De WOONINSPECTEUR BEVOEGD VOOR HET VLAAMSE GEWEST, met kantoren gevestigd te 
1210 Sint-Joost-ten-Node, Koning Albert Il-laan 19/22. 

-- verweerder. 
-- ter zitting vertegenwoordigd door mr. J. Verbeke loco mr. C. lemache, advocaat te 3800 

Sint-Truiden, Tongersesteenweg 60. 

Gezien de stukken van de rechtspleging, in het bijzonder; 
- de inleidende akte van derdenverzet, betekend bij exploot van gerechtsdeurwaarder 1 

1 te, 1 van 19 mei 2017; 
- de beschikking van deze rechtbank afdeling en kamer van 27 juni 2017, gewezen bij ver

stek opzichtens verweerder; 
- de besluiten van verweerder, neergelegd ter griffie op 22 augustus 2017; 
- de beschikking bij toepassing van art. 747, § 2, Ger. W. van 26 september 2017. 

Gehoord verweerder bij monde van zijn voormelde raadsman, in zijn middelen en besluiten 
op de openbare zitting van 6 maart 2018. 

Gezien de stukken van verweerder. 

1. FEITEN EN VOORGAANDEN 

De tot dan gestelde vorderingen van eiseres en de feiten die eraan ten grondslag liggen, 

werden reeds uiteengezet in de voorgaande beschikking van 27 juni 2017. 
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Met die beschikking, gewezen bij verstek opzichtens verweerder, verklaarde de beslagrech
ter de vorderingen van eiseres ontvankelijk en: 
- schorste hij bij toepassing van art. 19, derde lid, Ger.W. de verdere uitvoering van het 

uitvoerend beslag op onroerend goed, op verzoek van verweerder gelegd lastens eiseres 

op onroerende go�deren te 1 1, bij exploot van plaatsvervangend ge-
rechtsdeurwaarder 1 te . van 15 november 2016 voorlopig op; 

verzocht hij bij toepassing van art. 877 Ger.W. aan gerechtsdeurwaarder i 

om binnen één maand na kennisgeving van die beschikking ter griffie een door hem of 

zijn plaatsvervanger voor eensluidend verklaarde kopie neer te leggen van de bevelen, 

vermeld in het exploot van zijn plaatsvervanger : 1 van 15 november 2016, 
waarbij op verzoek van verweerder lastens eiseres uitvoerend beslag op onroerend goed 

werd gelegd op onroerende goederen te J 

verzocht hij eiseres bij de verdere behandeling van de zaak: 
- toe te lichten of zij ooit toepassing heeft gemaakt van de procedure voorzien in art 

20bis, § 6, van de Vlaamse Wooncode en in bevestigend geval de stukken daarvan 

met inbegrip van een eventueel eruit volgend controleverslag voor te leggen; 
- kopie voor te leggen van de verslagen van keuring van de elektrische installatie, 

welke haar advocaat per e-mail van 3 maart 2015 bezorgde aan verweerder. 

Gerechtsdeurwaarder 1 

gevraagde exploten neer. 

· heeft niet gereageerd op dit verzoek. Verweerder legt de 

Eiseres geeft geen verdere toelichting. 

Verweerder meldt dat zij nooit toepassing heeft gemaakt van art. 20bis, § 6, van de Vlaamse 

Wooncode. 

ll. PROCEDURE 

(1) 
De beschikking van 27 juni 2017 werd gewezen bij verstek opzichtens verweerder. 

Nadien ondertekenden de advocaten van partijen ter zitting van 26 september 2017 een 

gemeenschappelijk verzoek bij toepassing van art. 747, § 2, Ger.W., waaruit volgt dat eiseres 

ermee instemde dat de zaak verder op tegenspraak zou worden behandeld. De advocaat 

van eiseres bevestigde dit ook ter zitting van 26 september 2017. 

(2) 
Eiseres is ter zitting van 6 maart 2018 niet verschenen noch iemand voor haar. 



---------- ---�-

De zaak werd evenwel correct vastgesteld bij toepassing van art. 747, § 2, Ger. W. en eiseres 

is vroeger verschenen en heeft besluiten neergelegd, zodat .ook opzichtens haar op tegen

spraak wordt geoordeeld. 

111. VORDE�INGEN 

Eiseres heeft geen besluiten meer neergelegd en handhaaft dus haar vorderingen. 

Verweerder Vtël<Jgt de vordering van eiseres ontv<inkclijk doch ongegrond te verklaren. 

IV. IN RECHTE 

(1) 
De opeenvolgende exploten die verweerder thans voorlegt, tonen dat telkens tijdig een ver

jaringsstuitend bevel tot betalen werd betekend, zonder dat ooit de verjaringstermijn van 

zes maanden werd overschreden. 

Bijgevolg zijn de dwangsommen niet verjaard. 

(2) 
Eiseres bewijst niet dat zij ooit toepassing maakte van art. 20bis, § 6, van de Vlaamse Woon

code. 

Verweerder vordert dwangsommen in tot 16 januari 2015, datum waarop de brandweer een 

gunstig advies verleende. Eiseres toont niet aan dat zij voordien correct en volledig uitvoe

ring had gegeven aan het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt van 23 sep

tember 2013. 

(3) 
De vorderingen van eiseres zijn ongegrond, zodat de voorlopige schorsing opgelegd bij be

schikking van 27 juni 2017 eindigt. 

De beslagrechter wijst er wel op dat de termijn voor openbare verkoop door notaris 1 

reeds verstreken is, zodat verweerder desgevallend een nieuwe aanstelling moet vra-

gen. 
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V. VOORLOPIGE TENUITVOERLEGGING 

Deze beschikking is krachtens art. 1039, 1395 en 1397 Ger. W. uitvoerbaar bij voorraad. 

OM DEZE REDENEN, 

En met inachtname van de voorschriften van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der 

talen in gerechtszaken, 

WIJ, R. VINCKX, Beslagrechter in de Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Turn
hout, 

Rechtdocnde op tegenspraak en in eerste aanleg. 

Verder rechtdoende na de beschikking van 27 juni 2017. 

Verklaren de vorderingen van eiseres ongegrond en stellen vast dat de voorlopige schorsing, 

opgelegd bij beschikking van 27 juni 2017, eindigt. 

Veroordelen eiseres tot de kosten van het geding, begroot als volgt: 
- in hoofde van eiseres: € 420,32 dagvaarding, rolrecht en bijdrage begrotingsfonds juridi

sche bijstand; 
in hoofde van verweerder: { 1.440,00 rechtsplegingsvergoeding. 

Deze beschikking werd uitgesproken op openbare zitting van dinsdag 10 april 2018 door de 

rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout, kamer TBE, waar zetelde: R. 

Vinckx, Beslagrechter, met bijstand van E. Sneyders, griffier. 
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