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Inzake A.R. nr. 17/976/A

geboren te
en

*",geboren te ''

beiden wonende te Antwerpen-Deurne.

•) op

op

EISENDE PARTIJ,
- vertegenwoordigd door Meester E. De Simone, advocaat, met kantoor te 2018 

Antwerpen, Oudekerkstraat 89;

de WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMSE GEWEST, met kantoren te 1210 
Sint Jooste ten Node, Koning Albert li laan 19/22;
- met keuze van woonst op het kantoor van gerechtsdeurwaarder Alain Van Der 

Steichel met standplaatste 2018 Antwerpen, Balansstraat 117;

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

Mechelsesteenweg 160;

Gezien de stukken van het dossier van de rechtspleging zoals zij voorkomen op de 
inventaris ervan, ondermeer;
- de inleidende dagvaarding van 16.2.2017;

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

Gezien de door partijen neergelegde stukken en conclusies;

1. De procedure

De beslagrechter heeft kennis genomen van :
- de stukken en conclusies van partijen.

De rechtbank heeft de middelen en conclusies van partijen gehoord tijdens de 
openbare terechtzitting van 29 mei 2017.

2. De voorgaanden

Bij exploot van 26 September 2016 werd ten verzoeke van de wooninspecteur van
het Vlaamse Gewest een bevel tot herstel betekend aan mevrouw
en de heer i krachtens een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg
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Antwerpen van 17 juni 2013 en een arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 
2S juni 2014 en een arrest van het Hof van Cassatie van 2 december 2014.

Bij exploot van 7 februari 2017 werd op verzoek van de Wooninspecteur een bevel 
tot betalen betekend lastens partijen krachtens voormeld vonnis
en arresten voor een bedrag van 10.050,00 EUR.

Bij exploot van 16 februari 2017 tekenden partijen verzet aan
tegen voormetd bevel.

3. De vordering

Partijen vorderen dat voor recht zou worden gezegd dat er geen
dwangsommen zijn verbeurd en dat het bevel tot betalen van 7 februari 2017 niet 
rechtsgeldig en nietig is. Voormelde partijen vorderen tevens dat de 
Wooninspecteur zou veroordeeld worden tot terugbetaling van de betaalde 
sommen, provisioned begroot op 100,00 EUR, te vermeerderen met de 
vergoedende interested

Partijen I vorderen tevens dat de Wooninspecteur zou veroordeeld
worden tot de kosten van het geding, hierin begrepen de rechtsplegingsvergoeding 
van 1.440,00 EUR.

De Wooninspecteur besluit tot de ongegrondheid van het verzet en vordert een 
rechtsplegingsvergoeding van 1.440,00 EUR.

4. De beoordeling

4.1
Partijen werden bij vonnis van 17 juni 2013 veroordeeld voor
huisjesmelkerij omdat een pand, gelegen aan de , door
voormelde partijen opgedeeld was in verschillende woongelegenheden terwijl er 
geen stedenbouwkundige vergunning voor de opdeling was afgegeven en de 
woningen zich in een gebrekkige toestand bevonden en niet voldeden aan de 
minimale vereisten van woonkwaliteit. In voormeld vonnis wordt gewezen op ernstig 
veiligheids- en gezondheidsrisico's zoals brandgevaar en electrocutiegevaar. Het 
pand in kwestie werd bovendien onbewoonbaar verklaard. Op vordering van de 
Wooninspecteur werd aan partijen bevolen aan het pand in kwestie een andere 
bestemming volgens de bepalingen van Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening te 
geven hetzij het pand te slopen tenzij de sloop verboden zou zijn op grond van de 
wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen en dit binnen een termijn van 1 
jaar te rekenen vanaf het in kracht gewijsde treden van het vonnis en onder 
verbeurte van een dwangsom van 125,00 EUR per dag vertraging.

Bij arrest van 25 juni 2014 werd de herstelvordering bevestigd met dien verstande 
dat de bevolen herstelmaatregel binnen een termijn van 2 jaar na het in kracht van 
gewijsde gaan van het arrest diende uitgevoerd te zijn.
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Het hof van beroep overwoog dat dc herstelmaatregel kadert in de doelstellingen 
van de Vlaamse Wooncode en kan voorkomen dat verkrotte panden opnieuw 
bewoond worden. Bijgevolg wordt aan partijen de keuze gegeven
om binnen het wettelijke kader naar eigen goeddunken te kiezen voor een 
herbcstemming of een sloop. Beiden zullen er immers toe leiden dat er geen 
bewoning meer zal zijn. Vcrder overweegt het hof van beroep dat de opgelegde 
maatregel er evenmin toe in de weg staat dat partijen de verkrotte
woonentiteiten toch herstellen wanneer zij daarvoor een stedenbouwkundige 
vergunning aanvragen en bekomen.

Bij arrest van 2 december 2014 werd de voorziening in cassatie verworpen. Het 
arrest van 25 juni 2014 trad dus in kracht van gewijsde op 2 december 2014. 
Bijgevolg diende de herstelmaatregel tegen 2 december 2016 uitgevoerd te zijn.

Bij exploot van 26 September 2016 werd het bevel tot herstel betekend. De 
dwangsommen zijn dus verbeurd vanaf 2 december 2016 indien de gevorderde 
herstelmaatregel niet werd uitgevoerd.

De Wooninspecteur is van oordeel dat de herstelmaatregel niet werd uitgevoerd en 
is bijgevolg van oordeel dat de dwangsommen verbeurd zijn.

Partijen zijn van oordeel dat sedert 1 december 2015 alle
stedenbouwkundige inbreuken werden verholpen. Door het wegwerken van de tien 
kamers en twee aparte woongelegenheden hebben zij een andere bestemming 
gegeven aan het pand zodat de herstelmaatregel werd uitgevoerd.

Deze stelling kan niet geyolgd worden.

Het hof van beroep heeft in het arrest van 25 juni 2014 overwogen dat de door de 
Wooninspecteur gevorderde herstelmaatregel, herbestemming dan wel sloping, 
voorkomt dat de verkrotte panden opnieuw bewoond worden. Het gegeven dat het 
pand thans overeenkomstig de stedenbouwkundige vergunning opnieuw slechts vier 
wooneenheden telt, impliceert niet dat de bestemming gewijzigd werd. Integcndeel 
het pand heeft nog steeds bewoning als bestemming. Hieruit voIgt dat de 
herstelmaatregel niet werd uitgevoerd en bijgevolg de dwangsommen in principe 
verbeurd zijn.

De vraag stelt zich evenwel of de Wooninspecteur nog een over een actuele titel 
beschikt nu de stedenbouwkundige toestand van het pand werd geregulariseerd.

De Wooninspecteur stelt dat het volstaat aan te tonen dat de stedenbouwkundige 
inbreuken werden verholpen maar dat partijen dienen aan te tonen
dat het pand beantwoordt aan de vereisten van artikel 5 Vlaamse Wooncode.

In haar arrest heeft het hof van beroep overwogen dat de opgelegde 
herstelmaatregel niet verhindert dat partijen de verkrotte
woonentiteiten toch kunnen laten herstellen wanneer zij daarvoor een 
stedenbouwkundige vergunning hebben aangevraagd en verkregen.
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Zoals uit het vonnis van de correctionele rechtbank blijkt werden partijen
niet alleen vervolgd wegens stedenbouwkundige inbreuken maar ook 

wegens inbreuken op de Vlaamse wooncode aangezien het pand niet voldeed aan de 
minimale vereisten van woonkwaliteit. Indien geopteerd wordt om het pand niet te 
herbestemmen zoals bevolen maar de nieuwe woongelegenheden terug te laten 
bewonen/verhuren dient het pand uiteraard te voldoen aan de woonvereisten 
opgelegd door artikel 5 van de Vlaamse Wooncode. De herstelmaatregel diende 
uitgevoerd te worden binnen een termijn van 2 jaar. Partijen 
hebben geopteerd om de verkrotte woonentiteiten te laten herstellen. Deze werken 
dienden ook uitgevoerd te zijn binnen de opgelegde termijn. Uit het 
dagvaardingsexploot blijkt dat de ruwbouwwerken werden beeindigd maar dat de 
interieurwerken nog moeten worden uitgevoerd. Uit de conclusie noch uit de 
meegedeelde stukken blijkt dat deze werken thans werden uitgevoerd. Alleszins 
wordt geen conformiteitsattest voorgelegd. De beslagrechter besluit uit het 
voorgaande dat de woning in kwestie thans nog niet beantwoordt aan 
kwaliteitsvereisten van artikel 5 van de Wooncode. Bijgevolg werd het alternatief 
voor de herbestemming of sloop niet gerealiseerd en beschikt de Wooninspecteur 
nog steeds over een actuele titel krachtens de welke de dwangsommen verbeurd 
zijn.

Het verzet is bijgevolg ongegrond.

5. De uitspraak

De 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 partijen 
toelaatbaar doch ongegrond en wijst hen ervan af.

De beslagrechter wijst partijen in de proceskosten door de
Wooninspecteur begroot op en door de beslagrechter vastgesteld op 1.440,00 EUR 
(rechtsplegingsvergoeding).

Deze beschikking werd uitgesproken op twintig juni tweeduizend zeventien in 
openbare zitting van de beslagrechter - Kamer Abel, die samengesteld was uit:




