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Beschikking 

L 

• VERZET TEGEN BEVELEN TOT BETALEN - DWANGSOMEXECUTIEGESCHIL -

HERVORMING DWANGSOMVONNIS - TERUGBETALING - VERZET TEGEN UITVOEREND 

BESIAG ONDER DERDEN- AFREKENING 

• EINDOESCHIKKING OP TEGENSPRAAK+ SAMENVOEGING 

Beslagkamer 
burgerlijke zaken 



De beslagrechter wijst de volgende beschikking in de zaken: 

A.R. 2017/259/A, 2017/3361/A en 2018/2533/A 

, wonende te •, 

i, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 
•en KBO-nr. 1 

11 wonende te : 

eisende partijen in de zaken 2017/259/A en 2017/3361/A, 

verwerende partij In de zaak 2018/2533/A, 

advocaat: mr. Bart Croux, met kantoor te 1082 Brussel, Basilieklaan 115 B. l, 

Tegen: 

/ 

DE WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMSE GEWEST, met kantoor te 1210 Brussel, Koning Albert 11-
laan 19 bus 22, 

verwerende partij in de zaken 2017/259/A en 2017/3361/A, 

/ eisende partij In de zaak 2018/2533/A, 

advocaat: mr. Philippe Declercq, met kantoor te 3320 Hoegaarden, Gemeenteplein 25. 

Rechtspleging 

Bij dagvaarding van 17 januari 2017 hebben de heer , mevrouw en de 

hun vordering voor de rechtbank gebracht in de eerste zaak met A.R.nr. 2017/259/A. 

!lij beschikking van 20 januari 2017 zijn in die zaak, overeenkomstig art. 747 §1 Ger. W. de door partijen 

overeengekomen conclusietermijnen bekrachtigd en is een rechtsdag bepaald. 

Bij dagvaarding van 7 september 2017 hebben de heer 1 • mevrouw ·:en de 1 · 

1 hun vordering voor de rechtbank gebracht in de t�eede zaak met A.R.nr. 

2017/3361/A. 

Bij beschikking van 22 september 2017 zijn in die tweede zaak, overeenkomstig art. 747 §1 Ger. W. de 

door partijen overeengekomen conclusietermijnen bekrachtigd en is een rechtsdag bepaald. 

Bij dagvaarding van 27 juli 2018 heeft de Wooninspecteur van het Vlaamse Gewest zijn vordering voor 

de rechtbank gebracht in de derde zaak met A.R.nr. 2018/2533/A. 

·· --�� '"'�-·o.-r....-H•r- ·-..r- -- ·-----------------------
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Op de volgende data zijn conclusies neergelegd op de griffie: 

in de zaak met A.R.nr. 2017/259/A 

op 21maart2017 een eerste conclusie voor de Wooninspecteur van het Vlaamse Gewest, 

op 19 mei 2017 een eerste conclusie voor de heer mevrouw en de 

op 20 juli 2017 een tweede conclusie voor de Woonlnspecteur van het Vlaamse Gewest, 

op 27 april 2018 een tweede conclusie voor de heer , mevrouw en de 

in de zaak met A.R.nr. 2017/3361/A 

op 12 oktober 2017 een eerste conclusie voor de Wooninspecteur van het Vlaamse Gewest, 

op 2 november 2017 een eerste conclusie voor de heer mevrouw en de 

op 9 november 2017 een tweede conclusie voor de Woonlnspecteur van het Vlaamse Gewest, 

op 14 (fax) en 15 november 2017 een syntheseconclusie voor de Wooninspecteur van het 

Vlaamse Gewest, 

op 27 april 2018 een tweede conclusie voor de heer mevrouw e n d e  

in  de zaak met A.R.nr. 2018/2533/A 

op 10 september 2018 een eerste conclusie voor de heer .mevrouw en de 

op 28 september 2018 een eerste conclusie voor de Woon inspecteur van het Vlaamse Gewest, 

op 16 november 2018 een syntheseconclusie voor de heer 

de 

Op de openbare terechtzitting van 23 november 2018: 

- zijn verschenen: 

. mevrouw 

o mr. Bart Croux voor de heer , mevrouw en de 

en 

o mr. Lien Scheerlinck loco mr. Philippe Declercq voor de Wooninspecteur van het Vlaamse 

Gewest, 

zijn voornoemde advocaten gehoord, 

zijn de stavingstukken van partijen overgelegd, 

is de sluiting van de debatten bevolen, 

zijn de zaken in beraad genomen. 

Overeenkomstig artikel 748bis Ger. W. houdt de rechtbank enkel rekening met de laatst genomen 

(synthese)conclusies van de partijen.  

De bepalingen van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in  gerechtszaken werden 

toegepast. 

. . . -----�-·-----,-----------------------
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1. VOORWERP VAN DE DRIE ZAKEN 

1.1. De heer , mevrouw en de verzetten zich in de twee 
eerste zaken tegen de bevelen die de Wooninspecteur van het Vlaams Gewest hen op 11 januari en 6 
juli 2017 gegeven heeft ter invordering van dwangsommen. 

De Wooninspecteur heeft hen deze bevelen gegeven in uitvoering van een dwangsomvonnis van deze 
rechtbank van 2 oktober 2014. 

In de loop van de verzetsprocedures, met name bij arrest van 5 februari 2018, hervormt het hof van 
beroep dit dwangsomvonnis en verklaart het de oorspronkelijke vordering van de Wooninspecteur 

. ongegrond. 

Hierna vragen de heer , mevrouw en de , samengevat, 
terugbetaling van alle bedragen die zij in uitvoering van het dwangsomvonnis betaald hebben. 

Bij gebreke aan vrijwillige terugbetaling laten zij op 26 juni 2018 uitvoerend derdenbeslag leggen tegen 
de Wooninspecteur in handen van de bank Zij leggen dit beslag, in uitvoering van het arrest, 
om terugbetaling te bekomen van een totaalbedrag van 6.741,11 (aan betaalde kosten. 

Tegen dit beslag verlet de W<?onlnspecteur zich. Dit is het voorwerp van de derde zaak. 

1.2. In hun syntheseconclusie vragen de heer , mevrouw en de 
samengevat, nog terugbetaling van een saldobedrag van 3.304,97 (, met Inbegrip van de 

gedingkosten. 

1.3. De Wooninspecteur betwist nog een saldobedrag verschuldigd te zijn. Hij stelt dat de oorzaken. 
van het door hem aangevochten uitvoerend derdenbeslag maximum 3.473,16 ( mochten bedragen. 
Dit bedrag heeft hij op 11·oktober 2018 ook betaald. 

· 

2. SAMENHANG 

Tussen de drie zaken bestaat manifest samenhang. Partijen zijn het hier ook over eens. De drie zaken 
worden bijgevolg samen behandeld en berecht. 

3. BEOORDELING 

3.1. De Wooninspecteur ontkent niet dat hij, ingevolge het hervormend arrest van 5 februari 2018, 
gehouden is tot terugbetaling. 

Evenwel blijft hij zich verzetten tegen het uitvoerend derdenbeslag, dat ertoe strekt deze terugbetaling 
te bekomen, omdat volgens hem een aantal bedragen of niet bewezen betaald zijn of niet verschuldigd 
zijn. 
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Bij nazicht van de opmerkingen van de Wooninspecteur stellen de schuldeisers vast dat zij van een 

aantal kosten de betalingsbewijzen niet terugvinden zodat zij ook geen aanspraak meer maken op 

terugbetaling van deze kosten. Het betreft meer bepaald volgende kosten : 

"bevel stuiting dwangsommen van 11/07/2015 
"bevel stuiting dwangsommen van 20/06/2016 
"bevel stuiting dwangsommen van 11/01/2017 
"bevel stuiting dwangsommen van 06/07 /2017 

"bevel stuiting dwangsommen van 05/01/2018 

van een totaalbedrag van 1.829,11 €. 

153,75 €" 
339,26€" 
517,00€" 
438,57 €" 
380,53€" 

Daarnaast merkt de Wooninspecteur op dat de schuldeisers tweemaal een rechtsplegingsvergoeding 
ten bedrage van 1.440 C in rekening brengen. Ook op dit punt verbeteren de schuldeisers hun 

afrekening door één rechtsplegingsvergoeding te schrappen. 

De kosten van hun eerste dagvaarding van 17 januari 2017 bedragen daarentegen niet 317 €,zoals bij 

vergissing vermeld in het bevel- en beslagexploot, maar wel 517 €,dus 200 €meer. 

De oorzaken van het litigieuze beslag herleiden de schuldeisers dus zelf tot het bedrag van (6. 741,11 

{ - 1.829,11 ( - 1.440 ( + 200 ( =) 3.672 {, 

In dit herleid bedrag zijn de uitvoeringskosten, die de schuldeisers gemaakt hebben om terugbetaling 

van hun gedane uitgaven te bekomen , vervat. Zij omvatten de volgende kosten : 

"BEVEL:OS/04/2018 
"AANMANINGSBRIEF: 16/05/2018 

"De inningsrechten 

"De kosten van onderhavig (beslag)exp/oot 

van een totaalbedrag van 614,18 €. 

211,91 €" 
22,70 €" 
87,62 €" 
291,95 €" 

Ten onrechte betwist de Woonlnspecteur deze uitvoeringskosten verschuldigd te zijn. Ool< na zijn 
terugbetaling van het bedrag van 3.409,27 €, die hij pas op 13 april 2018, na bevel, verricht heeft en 

de schuldeisers afgetrokken hebben, moest hij immers nog een saldobedrag van (3.672 ( • 614,18 € =) 
3.057,82 €terugbetalen aan de schuldeisers. 

Bij gebreke aan vrijwillige Lerugbetaling van dit saldobedrag waren de schuldeisers genoodzaakt om 

de gedwongen uitvoering verder te zelten via beslag. De bovenvermelde uitvoeringskosten blijven dus 

ten laste van de Wooninspecteur. Voegen zich daar nog aan toe de kosten van aanzegging van het 

uitvoerend derdenbeslag en van de verklaring van derde-beslagene, zoals door de 

gerechtsdeurwaarder in zijn factuur van 20 augustus 2018 samen begroot op 267,97 €.1 

1 stuk 13 van de schuldeisers 

-··· · �-·-·"--------------------------
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Inmiddels heeft de Wooninspecteur op 11 oktober 2018 nog een tweede terugbetaling uitgevoerd, 
van een bedrag van 3.473,16 €. Op heden is hij dan nog een saldobedrag van (3.672 € - 3.473,16 € =) 
198,84 €verschuldigd als oorzaken van het beslag, te vermeerderen met de latere uitvoeringskosten 
ten bedrage van 267,97 €,hetzij samen 466,81 €. 

3.2. In deze beslagzaken maken de schuldeisers ook reeds aanspraak op een rechtsplegingsvergoeding 
ten bedrage van 1.440 €voor de nog hangende beroepsprocedure over de reële executie. 

De Wooninspecteur erkent In zijn laatste conclusie dat hij ook de kosten die de schuldeisers in deze 
nog hangende beroepsprocedure gemaakt hebben, moet terugbetalen en benadrukt deze erkenning 
zelfs.2 

Deze kosten omvatten ook de rechtsplegingsvergoeding. De schuldeisers begroten ze op het 
basisbedrag. De Wooninspecteur betwist deze begroting niet. Hij zal dus ook deze 
rechtsplegingsvergoeding ten bedrage van 1.440 € aan de schuldeisers betalen. 

3.3. De gedingkosten van deze beslagzaken moet de Wooninspecteur ten slotte ook betalen, in 
toepassing van artikel 1017, eerste lid, Ger. W" 

OM DEZE REDENEN, 

DE BESLAGRECHTER, 

Rechtsprekend in eerste aanleg en op tegenspraak; 

Voegt de zaken met de algemene rolnummers 2017/259/A, 2017/3361/A en 2018/2533/A samen; 

Verklaarl de verzetten van de heer de 

tegen de bevelen van 11 januari 2017 en 6 juli 2017 gegrond; 

e n  mevrouw 

Verklaart het verzet van de Woonlnspecteur van het Vlaams Gewest tegen het uitvoerend 

derdenbeslag van 26 juni 2018 ongegrond; 

1 conclusie neergelegd ter zitting van 28 september 2018, p. 5, nr. 2.1. 

·- -· .... " ... ··�------------------------
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Veroordeelt de Wooninspecteur van het Vlaams Gewest tot betaling van de gedingkosten, enkel te 

begroten in hoofde van de heer , de en mevrouw 

op de bedragen van 517,00 ( + 281,89 ( (dagvaardingen) + 60 € (bijdrage 

Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand) + 1.440 ( (rechtsplegingsvergoeding); 

Aldus uitgesproken ter openbare terechtzitting van de beslagkamer van de Nederlandstalige 

rechtbank van eerste aanleg Brussel, op 21 december 2018, 

waar aanwezig waren en zitting namen : 

T. Couck 

mevrouw Anouk DEVENYNS, ondervoorzitter en beslagrechter, 

mevrouw Tania COUCK, afgevaardigd griffier. 

• ""., " . _, _ ,_," .v _ _ ______ ____ ____________ __ _ 
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