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Inzake A.R. nr. 16/4165/A

i i, geboren te I op wonende te____
Antwerpen-Deurne,. ;

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

Oudekerkstraat 89;

tegen;

de WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMSE GEWEST (ANTWERPEN), met
kantoren te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 11/113 bus 55;
- met keu2e van woonst op het kantoor van gerechtsdeurwaarder Marc Beerten te 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 5.8.2016;

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

Gezien de door partijen neergelegde stukken en condusies;

* * *

Gezien de dagvaarding van 5 augustus 2016 houdende verzet tegen een bevel voorafgaand 
uitvoerend beslag op onroerende goederen betekend op 16 januari 2013 en tegen het 
uitvoerend beslag op onroerende goederen betekend op 13 februari 2015 en tegen de 
bevelen tot betaling betekend op 30 augustus 2012 en op 4 juli 2013 en 23 oktober 2014 en 
op 9 mei 2016 en ertoe strekkende deze bevelen tot betaling en het uitvoerend beslag nietig 
te horen verklaren en zondergevolg;

Gehoord partijen in hun middelen en besluiten ontwikkeld door hun respective raadslieden 
ter zitting van 16 januari 2017 ;

Aangezien gedaagde de vordering betwist en besluit tot afwijzing ervan ;

Uit de door partijen verstrekte gegevens en overgelegde overtuigingsstukken blijkt dat eiser 
bij vonnis van de correctionele rechtbank te Antwerpen op 27 juni 2011 werd veroordeeld
om aan een onroerend goed gelegen te , aan de _______ 1 een andere
bestemming te geven volgens de bepalingen van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, 
dan wel de woning te slopen tenzij de sloop verboden was op grond van de wettelijke.
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decretale of reglementaire bepalingen en dit binnen een termijn van een jaar te rekenen 
vanaf het in kracht van gewijsde treden van dit vonnis en onder verbeuring van een 
dwangsom van 150,00 euro per dag vertraging van de hiervoor bevolen aanpassing ;

Vermits tegen dit vonnis geen hoger beroep werd aangetekend verkreeg het kracht van 
gewijsde op 13 juli 2011 en verstreek de termijn om de opgelegde herstelmaatregel uit te 
voeren op 13 juli 2012 zoals terecht gesteld door gedaagde in besluiten;

Eiser stelt dat de opgelegde dwangsommen niet verbeurd zijn om reden dat hij reeds op 22 
oktober 2010 een door de stad Antwerpen afgeleverd conformiteitsattest verkreeg waaruit 
bleek dat de inbreuk op de stedebouwkundige voorschriften waarvoor eiser werd 
veroordeeld beeindigd was en het pand voldeed aan de vereiste van de Vlaamse codex 
ruimtelijke ordening ;

Gedaagde van zijn kant stelt dat ondanks het wegwerken van de bouwovertreding de 
dwangsommen wel verschuldigd blijven om reden dat de strafpunten die opgelegd werden 
in het kader van een woningonderzoek niet volledig waren weggewerkt;

Bondig samengevat blijkt dat eiser in het vonnis van 27 juni 2016 werd veroordeeld uit 
hoofde van huisjesmelkerij om aan sociaal kwetsbare huurders delen van panden te hebben 
verhuurd die onder meer qua electrische uitrusting, brandveiligheid en hygiene niet 
voldeden, waarbij de rechtbank overwoog dat eiser niet beschikte over een geldig 
conformiteitsattest en derhalve zijn woningen niet mocht verhuren ;

Eiser stelt dat hij het pand waaromtrent huidige betwisting wordt gevoerd, heeft 
omgevormd tot een eengezinswoning en uit een hem op 22 oktober 2010 afgeleverd 
conformiteitattest blijkt dat de woning voldoet aan de veiligheids- gezondheids- en 
woonkwaliteitsvereisten en mag bewoond worden door maximaal 8 personen ;

Dit attest wordt door eiser overgelegd en gedaagde kan dan ook bezwaarlijk volhouden dat 
eiser zich tegelijkertijd niet en wel zou hebben geconformeerd naar de rechterlijke uitspraak 
van 27 juni 2011 en de veroordeiing die eiser opliep sloeg op periodes van voordien en 
vooraleer hij de nodige herstelwerkzaamheden liet uitvoeren ;

Het komt ons dan ook voor dat onterecht dwangsommen worden ingevorderd voor periodes 
nadat kennelijk door eiser de herstelmaatregelen werden uitgevoerd en binnen de door de 
rechtbank opgelegde hersteltermijn ;

OM DEZE REDENEN: 

Wlj Beslagrechter;

Rechtdoende op tegenspraak.

Verklaren de vordering ontvankelijk en gegrond ;
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Bijaldien verklaren de bevelen tot betaling betekend op 30 augustus 2012 en op 4 juli 2013 
en 23 oktober 2014 en op 9 mei 2016 en op 16 januari 2013 nietig en zonder gevolg ;

Bevelen de opheffing van het uitvoerend beslag op onroerend goed gelegd bij 
gerechtsdeurwaardersexploot van 13 februari 2015 binnen de 48 uur na betokening van 
huidige beschikking en zeggen voor recht dat bij gebrek aan vrijwillige opheffing huidige 
beschikking als opheffing geldt ;

Bevelen de bevoegde Hypotheekbewaarder om over te gaan tot de doorhaling van de 
overschrijving van de hierna vermelde onroerende beslagen;

Arrondissement 

een huis, gelegen aan •' gekadastreerd
groot

- een huis gelegen aan de , gekadastreerd
groot

Arrondissement

- in een appartementsgebouw, gelegen aan , gekadastreerd
, , groot , do deien kadastraal omschreven als en

Machtigen de Heer Hoofdgriffier van deze Rechtbank om twee uitgiften in uitvoerbare vorm 
van huidige beschikking, met het oog op bovenvermelde doorhaling, aan eisende partijen op 
hoofdeis af te leveren.

Venwijzen gedaagde in de kosten van het geding, aan haar zijde begroot op 
rechtsplegingsvergoeding 1.440,00 euro en aan de zijde van eiser begroot op dagvaarding en 
rolrecht 441,56 euro en 1.440,00 euro rechtsplegingsvergoeding.

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

-,G. Van Raemdo.nck, beslagrechter-

)
;




