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De rechtbank van eerste aanleg van het gerechtehjk arrondissement Brugge, TIENDE 
KAMER, heeft het hiemavolgend vonnis verleend:

In de zaak A.R.: 07/3367/A Rep. nr. 2011/ ^ Q ^

I, in vereffening, met
maatschappelijke zetel te , KBO-nummer

, vertegenwoordigd en verschijnende in de persoon van haar 
vereffenaar, meester IGNACE CLAESSENS, advocaat te 8370 
Blankenberge, Elisabethstraat 8, KBO-nummer 0816.821.459,

avvellante aa.,

die in persoon verschijnt,

TEGEN:

1. , met maatschappelijke zetel te
, ondememingsnummer

eerste ge'intimeerde,

Hebbende als raadsman meester Marijke Reynaert, advocaat met kantoor te 
8310 Sint-Kruis (Brugge), Brugse Mettenstraat 25

2. a Het VLAAMSE GEWEST, optreden door de gemachtigde 
ambtenaar onroerend goed, met zetel te 1210Brussel, Koning Albert II- 
laan 19 - bus 22,

2.b Het VLAAMSE GEWEST, optredend door de gewestelijk 
stedebouwkundige inspecteur, mt zetel te 8000 Brugge, Weikhuisstraat 9,
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tweede ee'intimeerden.

Hebbende als raadsman meester Bart Bronders, advocaat met kantoor te 
8400 Oostende, Archimedesstraat 7, aiwaar keuze van woonst wordt 
gedaan,

3. I, met woonplaats te

4. met woonplaats te

derde en vierde eeintimeerde.

Beiden hebbende als raadsman meester Marijke Reynaert, advocaat met 
kantoor te 8310 Sint-Kruis (Brugge), Brugse Mettenstraat 25

-=oOo=-

L PROCEDURE

Bij tussenvonnis van 27 december 2007 werd geoordeeld als volgt: 
het hoger beroep van appellante werd ontvankelijk verklaard ;
het incidenteel hoger beroep van , ertoe stxekkend het kantonnement in \
hoofde van appellante uit te sluiten, dan wel te beperken tot de gerechtskosten, de 
schadevergoedingen en l/3de van de huur, werd afgewezen als ongegrond ; 
alle overige vorderingen en betwistingen tnssen de partijen werden verder 
aangehouden en verwezen naar de bijzondere rol.

11
De rechtbank nam kennis van het dossier van de rechtspleging en van de door partijen 
overgelegde bundels. j

I
Partijen hebben hun middelen en besluiten voorgedragen in de openbare terechtzitting van 
1 juni 2011. |

Toepassing werd gemaakt van de artikelen 2, 24 en volgende van de wet van 15 juni 1935 
tot regeling van het taalgebruik in gerechtszaken.
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n. BLJZONDERSTE GEGEVENS VAN DE ZAAK

1. Het aangevochten vonnis

In het aangevochten vonnis van 4 oktober 2007 werd beslist als volgt:

a. De hoofdeisen van appeilante strekkend tot:
ontbinding van de handelshuurovereenkomst ten nadele van de 
minstens de te veroordelen om onder verbeurte van een
dwangsom over te gaan tot afbraak van het wederrechtelijk opgetrokken 
terras;
de veroordeling van de tot het betalen van een schadevergoeding,
provisioned begroot op 100 000,00 euro ;
de aanstelling van een deskundige om de schade in hoofde van appeilante 
te begroten voortvloeiend uit de gerechtelijke ontbinding van de 
huurovereenkomst;
de veroordeling van de tot de kosten van het geding, werden
afgewezen als ontvankelijk, doch ongegrond.

b. de tegenvordering van nv Verba en de tussenvordering van de partij
werd ontvankelijk en in de volgende mate gegrond verklaard :

1. appeilante werd veroordeeld tot het betalen aan de de som van
25 890,00 euro ten titel van huur voor de periode van 1 juli tern. 30 
September 2007, meer de verwijlintrest tegen de wettelijke rentevoet vanaf 
1 juli 2007 tot 13 September 2007, en van dan af vermeerderd met de 
gerechtelijke intrest tegen de wettelijke rentevoet;

2. appeilante werd veroordeeld tot het betalen aan de partij
de som van 6 000,00 euro ten titel ran huur voor de periode van 1 

juli tem. 30 September 2007, meer de verwijlintrest tegen de wettelijke 
rentevoet vanaf 1 juli 2007 tot 13 September 2007, en van dan af 
vermeerderd met de gerechtelijke intrest tegen de wettelijke rentevoet;

3. aan de en de partij werd voorbehoud
verleend tot opvordering van de hun verschuldigde huur voor het vierde 
kwartaal (van 2007);

4. appeilante werd veroordeeld tot het betalen aan de en de partij
van 10 000,00 euro wegens tergend en roekeloos

geding;

5. appeilante werd veroordeeld tot het uitvoeren van de volgende 
instandhoudingsweiken aan het handelspand:
1. Herstellen van de kapotte ramen van het overdekt terras ;
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2. Vervangen van het zeildoek van het overdekt terras ;
3. Herschilderen van het houten schrijnwerk van het overdekt terras ; 
dit alles binnen de drie maanden na bctekening van het vonnis, op straffe 
van een dwangsora van 1 000,00 euro per dag.

c. Appellante wend veroordeeld tot de kosten in hoofde van en de partij

De kosten in hoofde van appellante werden ten hare laste gelaten.

d. de tussenvorderingen van de eerste en tweede vrijwillig tussenkomende partijen
- het Vlaams gewest optredend door de gemachtigde ambtenaar onroerend erfgoed 
en het Vlaams Gewest optreden door de stedenbouwkundig inspecteur- werden 
deels onontvankelijk, deels ongegrond verklaard.
De gedingkosten in hoofde van deze vrijwillig tussenkomende partijen werden ten 
hunne laste gelaten.

het vonnis werd uitvoerbaar verklaard bij voorraad, niettegenstaande alle verhaal 
en zonder borgstelling.

2. Standpunten van partijen in het huidige geding

Appellante heeft geconcludeerd tot:

het bestreden vonnis te vemietigen en opnieuw recht doend.
De vordering van appellante ontvankelijk en gegrond te verklaren, minstens wat 
betreft de schadevergoeding wegens tergend en roekeloos geding en de 
veroordeling tot de instandhoudingswerken onder verbeurte van een dwangsom.
In ieder geval over te gaan tot vemietiging van de veroordeling tot bctaling van een 
dwangsom. Ondergeschikt deze te herleiden tot 63 000,00 euro.

en de partij hebben geconcludeerd tot:
de afwijzing van het beroep als integraal ongegrond ;
appellante te veroordelen tot het betalen 1 cum concluante’ van de dwangsom ten 
bedrage van 436 dagen x 1 000,00 euro of 436 000,00 euro, minstens van 126 
dagen x 1 000,00 euro of 126 000,00 euro.
het incidenteel hoger beroep ontvankelijk, doch integraal ongegrond te verklaren ; 
appellante te veroordelen tot de kosten van het geding, begroot op 7 000,00 euro 
voor elke aanleg;

Het Vlaams Gewest in zijn onderscheiden hoedanigheden, heeft geconcludeerd tot:
het hoger beroep van appellante ontvankelijk en gegrond te verklaren en het vonnis 
a quo teniet te doen en opnieuw wijzend ;
het incidenteel hoger beroep van het Vlaams Gewest ontvankelijk en gegrond te
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verklaren, en dienvolgens de vrijwillige tussenkomsten voor de eerste rechter 
ontvankelijk en gegrond te verklaren en :
* akte te nemen van het feit dat het betrokken overdekt terras een inbreuk 

uitmaakt op enerzijds artikel 4.2.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening zoals strafbaar gesteld door artikel 6.1.1. van dezelfde Codex, 
anderzijds artikel 11 van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van 
monumenten en stads- en dorpsgezichten, zoals strafbaar gesteld door 
artikel 13 van hetzelfde decreet en artikel 3 van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 17 november 1993 tot bepaling van de algemene 
voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van monumenten en 
stads- en dorpsgezichten;

* akte te nemen van het feit dat door het Vlaams Gewest, in zijn 
respectievelijke hoedanigheden, op respectievelijk 7 januari 2004 en 25 
September 2007 een herstelvoidering is genomen houdende het herstel in 
de oorspronkelijke staat ten aanzien van het kwestieus overdekt terras ;

* akte te nemen van het feit dat het Vlaams Gewest in zijn respectievelijke 
hoedanigheden, de herstelvordering hebben benaarstigd voor de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Brugge, en op heden aanhangig hebben aanhangig 
gemaakt bij het Hof van Beroep te Gent, ingeleid op 18 juni 2010 en te 
pleiten gesteld op ’22 maart 2010’ (sic- lees : 22 maart 2013) ;

* akte te nemen van het feit dat elk werk van instandhouding, verricht aan 
het voomoemde wederrechtelijk overdekt terras, per definitie een nieuwe 
inbreuk uitmaakt op de voomoemde wettelijke bepalingen, dat aanleiding 
geeft tot herstelmaatregelen;

en de partij solidair, in solidum, minstens de ene
bij gebreke aan de andere te verwijzen in de kosten van het geding, begroot op 1 
200,00 euro per aanleg.
Minstens appellante te verwijzen in de kosten van het geding. 
de vordering van appellante om het Vlaams Gewest in zijn onderscheiden 
hoedanigheden, te verwijzen tot de kosten in haar hoofde, af te wijzen als 
ongegrond;

m. BEOORDELING

1. Nopens de procedure

1. Omtrent de ontvankelijkheid van het principaal hoger beroep ingesteld door 
appellante werd reeds geoordeeld in het tussenvonnis van 28 december 2007.

2. Bij conclusie neergelegd ter griffie op 31 mei 2010 hebben het Vlaams Gewest, 
optredend door de gemachtigd ambtenaar Onroerend erfgoed, en het Vlaams Gewest 
optredend door de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur, hoger beroep aangetekend
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tegen het eerste vonnis in de mate daann werd geoordeeld tot het afwijzen van hun 
tussenvorderingen als deels onontvankelijk en deels ongegrond.

De voomoemde partijen hebben dit beroep omschreven als ‘incidenteel hoger beroep’.

In toepassing van artikel 1054, eerste lid Ger.W. kan incidenteel hoger beroep -enkel- 
ingesteld worden door ‘de gedaagde in hoger beroep’.
De gedaagde in hoger beroep is de partij tegen wie het principaal hoger beroep, dan wel 
een incidenteel hoger beroep is gericht, met andere woorden de partij ten aanzien van wie 
de appellant (op principaal, dan wel incidenteel hoger beroep) iets vordert.

Appellante heeft het Vlaams Gewest optredend door de gemachtigd ambtenaar onrocrend 
erfgoed en het Vlaams Gewest optredend door de gewestelijk stedenbouwkundig 
inspecteur weliswaar betrokken in de huidige beroepsprocedurc, doch uit lezing van de 
beroepsakte en de voor appellante (voor 31 mei 2010) neergelegde conclusies komt vast te 
staan dat appellante van eerstgenoemden niets vorderL Het principaal hoger beroep is met 
andere woorden niet gericht tegen het Vlaams Gewest optredend door de gemachtigd 
ambtenaar Onroerend erfgoed en het Vlaams Gewest optredend door de gewestelijk 
stedenbouwkundig inspecteur.
Lastens laatstgenoemden werd (voor 31 mei 2010) evenmin incidenteel hoger beroep 
ingesteld door de , dan wel de partij

Uit hetgeen voorafgaat, volgt dat het door het Vlaams Gewest optredend door de 
gemachtigd ambtenaar onrocrend erfgoed en het Vlaams Gewest optredend door de 
gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur ingestelde hoger beroep, principaal hoger 
beroep uitmaakt ingesteld bij conclusie overeenkomstig artikel 1056,4° Ger.W.

De Rechtbank dient ambtshalve na te gaan of dit principaal hoger beroep tijdig is conform 
artikel 1051 Ger.W.
De partijen hebben daaromtrent geen standpunt ingenomen, noch nuttige stukken 
voorgelegd.
De debatten dienen op dit punt ambtshalve te worden heropend.

3. Behoudens wanneer de conclusie enkel strekt tot hetzij het vragen van een of meer 
van de in artikel 19, tweede lid Gerechtelijk Wetboek bedoelde maatregelen, hetzij tot het 
opwerpcn van een tussengeschil dat aan het geding geen einde maakt, hetzij tot het 
antwoorden op het ad vies van het openbaar ministerie, neemt de laatste conclusie van een 
partij de vorm aan van een syntheseconclusie ( artikel 748 bis Gerechtelijk Wetboek).

In een vonnis dient enkel geantwoord te worden op de middelen aangehaald in de 
syntheseconclusie (artikel 780, eerste lid, 3° Gerechtelijk Wetboek, samen gelezen met 
artikel 748 bis van het Gerechtelijk Wetboek).

Deze rechtbank dient ten aanzien van appellante dan ook enkel te antwoorden op de 
argumenten en grieven aangehaald in de conclusie neergelegd op 20 September 2010.
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2. Nopens de grond van de zaak.

2.1. Voorafgaandelijk

1. In de conclusic voor de en de partij wordt op niet
betwiste wijze uiteengezet dat het vonnis van dcze Rechtbank en Kamer van 2 oktober 
2009 inmiddels kracht van gewijsde heeft, bij gebreke aan het instellen van een 
voorziening in cassatie na de betekening ervan bij akte van 26 november 2009.

Bij vonnis van 2 oktober 2009 werd - inmiddels definitief- geoordeeld als volgt:

L In de relatie

de handelshuurovereenkomst bestaande tussen en
betreffende het handelspand kastcel werd ten laste van

ontbonden verklaard op 31 maart 2008 ;

werd veroordeeld om te betalen aan de :

* de som van 51 780,00 euro wegens achterstallige huurgelden voor de
maanden oktober tot en met december 2007 en januari tot en met maart 
2008 betreffende het handelspand ‘kasteel te vermeerderen
met de vcrwijlsintresten tegen de wettelijke rentevoet op 25 890,00 euro 
vanaf 1 oktober 2007 tot 8 november 2007 en vanaf dan met de 
gerechtelijkc intrest tegen de wettelijke rentevoet op hetzelfde bedrag tot 31 
december 2007 en vanaf dan met de gerechtelijke intrest tegen de wettelijke 
rentevoet op 51 780,00 euro tot de dag van volledige betaling ;

* de som van 25 890,00 euro als wederverhuringsvergoeding, te 
vermeerderen met de gerechtelijke intresten tegen de wettelijke rentevoet 
vanaf de datum van dagvaarding tot de dag van volledige betaling ;

* een bezettingsvergoeding van 350,00 euro per dag vanaf 1 april 2008 tot 4 
februari 2009.

* de som van 924,81 euro uit hoofde van heffing op waterverontreiniging 
2006, te vermeerderen met de gerechtelijke intrest tegen de wettelijke 
rentevoet vanaf de datum van dagvaarding tot de dag van volledige betaling

de vrijgave van de gestelde huurwaarborg in hoofdsom en opgebrachte intresten 
werd bevolen ten voordele van de ;

voor eventuele huurschade werd voorbehoud verleend ;

het teniet doen van de volgende beslissing van de eerste rechten

. 
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* de veroordeling van om te betalen aan
som van 2 289,15 euro wegens achterstallige huurindexatie voor de 

periode van 1 juli 2007 tot en met 31 maart 2008, te vermeerderen met de 
verwijlsintresten tegen de wettclijke rentevoet op 1 526,10 euro vanaf 1 
oktober 2007 tot 8 november 2007 en vanaf dan met de gerechtelijke 
intresten tegen de wettelijke rentevoet op het zelfde bedrag tot 1 januari 
2008 en vanaf dan op 2 289,15 euro tot de dag van volledige betaling.
Deze vordering werd afgewezen als ongegrond.

volgende vorderingen / betwistingen weiden aangehouden, met heropening van de 
debatten:

* de vordering van 4 442,21 euro uit hoofde van onroerende voorheffing 
voor de
jaren 2005 tot en met 2007, en dit om de aanslagbiljetten voor te leggen ;

* de door de eerste rechter toegekende som van 175 000,00 euro uit hoofde 
van schadeveigoeding voor het verloren handelsfonds.
Daaromtrent werd een deskundigenonderzoek bevolen.

11. In de relatie

de huurovereenkomst bestaande tussen en en
betreffende een reeks roerende goederen in het 

handelspand kasteel ; eigendom van en werd ten
laste van ontbonden verklaard op 31 maart 2008.

werd veroordeeld om te betalen aan en

de som van 12 000,00 euro uit hoofde van achterstallige huur betreffende 
een aantal roerende goederen eigendom van en voor de
periode van 1 oktober 2007 tot en met 31 maart 2008, te vermeerderen met 
de verwijlintresten tegen de wettelijke rentevoet op 6 000,00 euro vanaf 1 
oktober 2007 tot datum van dagvaarding en vanaf dan met de gerechtelijke 
intrest tegen de wettelijke rentevoet op hetzelfde bedrag tot 31 december 
2007 en vanaf dan met de gerechtelijke intresten tegen de wettelijke 
rentevoet op 12 000,00 euro tot de dag van volledige betaling ;

de som van 571,28 euro uit hoofde van achterstallige huurindexatie voor de 
periode van 1 juli 2007 tot 1 januari 2008, te vermeerderen met de 
verwijlsintresten tegen de wettelijke rentevoet op 381,52 euro vanaf 1 
oktober 2007 tot de datum van dagvaarding en vanaf dan met de 
gerechtelijke intresten tegen de wettelijke rentevoet op hetzelfde bedrag tot
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1 januari 2008 en vanaf dan op 571,28 euro tot de dag van volledige 
betaling;

* de som van 6 000,00 euro als wederverhuringsvergoeding, te vermeerderen 
met de gerechtelijke intresten tegen de wettelijke rentevoet vanaf de datum 
van dagvaarding tot de dag van volledige betaling ;

* ten titel van bezettingsveigoeding: de som van 80 euro per dag vanaf 1 
april 2008 tot 4 februari 2009 ;

aan en werd voorbehoud verleend betreffende eventuele
huurschade;

de vrijgave van de gestelde huurwaarborg in hoofdsom en opgebrachte intresten 
werd bevolen ten voordele en

2. Op de zitting van 1 juni 2011 heeft appellante uitdrukkelijk uiteengezet dat het 
hoger beroep omtrent de achterstallige huur waartoe zij bij het eerste vonnis werd 
veroordeeld, niet langer werd gehandhaafd (zie het PV van terechtzitting).

2.2. Eerste grief op principaal hoger beroep van appellante : de schadevergoeding
wegens tergend en roekeloos geding

1. De eerste rechter veroordeelde appellante tot het betalen van een vergoeding 
wegens teigend en roekeloos geding van 10 000,00 euro.
Hiertoe werd, verwijzend naar de ‘niet minder dan vier voorafgaande procedures tussen 
de partijen’, onder meer overwogen dat appellante zich allerminst gedraagt als een loyale 
procespartij, haar rechten op procesvoering uitoefent op een wijze die kennelijk de 
grenzen van een redelijke rechtsuitoefening te buiten gaat, argumenten aanvoert die 
enerzijds blijkbaar geen enkele grondslag hebben en anderzijds gebaseerd zijn op basis 
van stukken waarvan de inhoud verdraaid wordL

Appellante betwist dat zij zich heeft gedragen als een deloyale procespartij, die niet de 
betamelijkheid en voorzichtigheid aan de dag heeft gelegd die behoort in het gcbruik van 
procedures. Volgens appellante was zij gewoon ten einde raad, gezien de houding van de 
Stad en de hogere overheid. De onbetamelijkheid in dit dossier zou ‘eerder
gezocht’ dienen te worden in de houding van de overheid.
Appellante vraagt op die gronden het aangevochten vonnis teniet te doen en de 
oorspronkelijke vordering af te wijzen als ongegrond.

en de party vragen de bevestiging van het eerste vonnis.
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2. Een geding is tergend wanneer ecn partij de bedoeling heeft een andere partij 
schade te berokkenen, of wanneer zij haar recht om in rechte op te treden uitoefent op een 
wijze die de perken van de normale uitoefening van dat recht door een bedachtzaam en 
zorgvuldig persoon kennelijk te buiten gaat (Cass., 31 oktober 2003, R.W., 2006-07,
1216).

Een geding is roekeloos wanneer dit lichtvaardig wordt ingesteld. Dit is het geval 
wanneer dit gebeurt, ook te gocder trouw, ingevolge een vergissing in de appreciatie van 
de zaak, die zodanig duidelijk is dat zij moest worden opgemerkt en vermeden door elk 
voorzichtig en bedachtzaam persoon geplaatst in dezelfde omstandigheden (vgl. Brussel,
1 december 2009, NjW, 2010, 66 ev. en Gent, 13 november 2002, RAGB, 2003, 532, met 
noot Boesmans, V.).

Een vergoeding wegens tergend of roekeloos geding kan worden toegekend wanneer 
wordt aangetoond dat door het geding een schade is geleden die de toe te kennen 
rechtsplegingsvergoeding te boven gaat. Deze schade moet andere schade zijn dan de 
vergoeding voor de tussenkomst van een advocaat (zie artikel 1022, laatste lid Ger.W.).

3. De feitelijke vaststellingen van de eerste rechter omtrent de wijze van 
procesvoering van appellante, die door appellante op geen enkele wijze in concreto 
worden weerlegd (de enkele, algemene ontkenning van deze vaststellingen (zie hoger) 
volstaat geenszins als afdoende tegenbewijs), worden door deze Rechtbank integraal 
bijgetreden.

Uit deze vaststellingen heeft de eerste rechter terecht afgeleid dat appellante tergend en 
met grote lichtzinnigheid in rechte is opgetreden.

De hoegrootheid van de aan en de partij toegekende
vergoeding werd door appellante niet (in concreto) betwist.
De eerste rechter heeft, in acht genomen alle concrete omstandigheden zoals deze blijken 
uit de conclusies van partijen en de door hen voorgelegde stukken, passend begroot op 10 
000,00 euro.

Het eerste vonnis wordt op dit punt integraal bevestigd.

2.3. Tweede grief op principaal hoger beroep van appellante : de veroordeling tot het
uitvoeren van instandhoudingswerken onder verbeurte van een dwangsom

1. Appellante betwist het eerste vonnis waar zij, onder verbeurte van een dwangsom 
van 1 000,00 euro per dag vertraging, werd veroordeeld om binnen de drie maanden na de 
betekening van het tussen te komen vonnis over te gaan tot het herstellen van de kapotte 
ramen van het overdekt terras, het vervangen van het zeildoek van het overdekt terras en 
tot slot het herschilderen van het houten schrijnwerk van het overdekt terras.
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en de party zijn in hoofdorde van oordeel dat de (betaling
van de verbeurde) dwangsom niet langer kan worden betwist, omwille van het in kracht 
van gewijsde gaan van het vonnis van deze Rechtbank en Zetcl van 2 oktober ‘2010’ 
(bedoeld is ‘2009’) en de vonnissen van de Vrederechter van het vierde kanton te Brugge 
van 23 februari 2006 en 11 december 2008.
Ten zeerste ondergeschikt, en om de redenen orastandig uiteengezet in hun conclusie, zijn 

en de partij van oordeel dat de eerste rechter passend heeft
beslist tot de voormelde veroordeling van appellante.

2. Het verweer in hoofdorde van en de partij miskent
de devolutieve kracht van het ingestelde hoger beroep zoals bepaald door artikel 1068, 
eerste lid Gcr.W., evenals (de omvang van) het gezag van rechterlijk gewijsde van 
vonnissen uitgesproken in andere procedures (vgl. artikel 23 e.v. Ger.W.).

3. Uit de voorgelegde stukken komt vast te staan dat het kwestieuze overdekt terras 
destijds -door wie dan ook- werd opgetrokken zonder dat daartoe voorafgaandelijk de 
vereiste bouwvergunning werd bekomen (zie onder meer de stukken 3, 4 en 8 van het 
Vlaams Gewest).
Appellante werd er in de handelshuurovereenkomst ten andere uitdrukkelijk op gewezen 
dat voor het terras een proces-verbaal werd opgesteld 'wegens overtreding’ en dat ‘een 
vordering in ajbraak zou kunnen worden ingeleuT.

Gedurende de ganse duurtijd van de handelshuurovereenkomst, en overigens tot op heden, 
werd voor dit terras geen regularisatievergunning bekomen.

Reeds van dan voort kon door de eerste rechter niet rechtsgeldig beslist worden tot het 
onder verbeurte van een dwangsom uitvoeren van de nader omschreven werken. Aan een 
illegale constructie kunnen immers geen legale werken uitgevoerd worden.

Het eerste vonnis wordt op dit punt dan ook teniet gedaan.
De oorspronkelijke vordering tot het uitvoeren van de voormelde werken aan het overdekt 
terras wordt afgcwezen als ongegrond.

2.4. Omtrent de vordering tot veroordeling van appellante tot betaling van verbeurde 
dwangsommen

1. In hun conclusie vorderen en partij appellante te
veroordelen tot het betalen van 436 000,00 euro, dan wel 126 000,00 euro verbeurde 
dwangsommen.

O zo
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2. Onverlet gelaten de vaststelling dat deze Rechtbank hoe dan ook met bevoegd zou 
zijn om tot dergelijke veroordeling over te gaan (zie artikel 1385quater BW), kan in 
voorliggend geval geen sprake zijn van in hoofde van appellante verbeurde 
dwangsommen.

Het verschuldigd zijn van dwangsommen hangt immers noodzakelijkerwijze af van het 
bestaan van de hoofdveroordeling, ten deze de veroordeling tot het uitvoeren van weiken 
aan het ovexdekt terras. Wordt, zoals thans het geval is, de hoofdveroordeling teniet 
gedaan, dan vervalt meteen ook de bijkomende veroordeling tot de dwangsom.

3. Omtrent de kosten

1. De kosten in de verhouding tussen appellante en , respectievelijk de partij
kunnen thans reeds uitgewezen worden.

De kosten in hoofde van het Vlaams Gewest optredend door de gemachtigde ambtenaar en 
het Vlaams Gewest optreden door de stedenbouwkundig inspecteur dienen, gelet op de 
heropening van de debatten, aangehouden te worden.

2. Het eerste vonnis wordt bevestigd waar het appellante veroordeelde tot de kosten 
in hoofde van en de partij en de kosten in hoofde van
appellante ten hare laste werden gelaten.

en de partij vorderen in hun syntheseconclusie de
rechtsplegingsvergoeding voor de procedure in eerste aanleg te begroten op 7 000,00 
euro.
Waar de eerste rechter deze rechtsplegingsvergoeding heeft begroot op 371,84 euro, 
tekenen de en de aldus impliciet, doch zeker
incidenteel hoger beroep aan tegen het eerste vonnis.

Anders dan en partij schijnen aan te nemen, dient de
rechtsplegingsvergoeding voor de procedure a quo te worden begroot overeenkomstig het 
K.B. van 30 november 1970 tot vaststelling van het tarief van de invorderbare kosten 
bedoeld in artikel 1022 van het gerechtelijk wetboek.
De door de eerste rechter toegekende rechtsplegingsvergoeding is overeenkomstig dit KB. 

Het incidenteel hoger beroep wordt afgewezen als ongegrond.

3. Gelet op de slechts zeer gedeeltelijke gegrondheid van het aanvankelijk 
aUesomvattend hoger beroep, dienen de kosten van de beroepsprocedure in hoofde van de 

en de partij , ten laste van appellante te worden gelegd.
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if 3 0 3 9
In acht genomen de dwangsoramenveroordeling gevoxderd door de en de partij

, hebben Iaatstgenoemden de aan hen toekomende 
rechtsplegingsvergoeding begroot op 7 000,00 euro. Deze som maakt het (nict 
gelndexeerde) basisbedrag aan rechtsplegingsveigoeding uit overeensteramend met het in 
hoofdorde gevorderde bedrag aan verbeurde dwangsomraen van 436 000,00 euro (zie 
artikel 2 van het KB van 26 oktober 2007).
Appellante heeft op geen enkclc grond of wijze de vermindering van het gevorderde 
basisbedrag aan rechtsplegingsvergoeding gevorderd.
Aldus dient het door en de partij gevorderde bedrag te
worden toegekend, met dien verstande dat dit bedrag inmiddels is gei'ndexeerd.

OMD1 3REDENEN,

DeRechtbank,

Wijzende in graad van hoger beroep en op tegenspraak.

Alle strijdige en mecromvattende besluiten verwerpende als ongegrond, 
nict terzake dienend en/of overbodig.

Verklaart het principaal hoger beroep ingesteld door appellante slechts 
gegrond in de hiema bepaalde mate.

Doet het cerstc vonnis teniet waar het appellante, onder verbeurte van een 
dwangsom van 1 000,00 euro per dag vertraging, vcroordeelde om binnen de drie 
maanden na de betekening van het tussen te komcn vonnis over te gaan tot het herstellen 
van de kapotte ramen van het overdekt terras, het vervangen van het zeildoek van het 
overdekt terras en het herschilderen van het houten schrijnwerk van het overdekt terras.

En daaromtrcnt opnieuw wijzend.

Wijst deze vordering van af als ongegrond.

Bevestigt voor het overige, en in de mate nog aangevochten, het eerste 
vonnis in de verhouding tussen appellante enerzijds en de en

anderzijds, met inbegrip van de in hoofde van deze partijen
uitgewezen kosten.

Veroondeelt appellante tot de kosten van de beroepsprocedure in hoofde 
van de en , en begroot deze op 7 700,00
euro rechtsplegingsvergoeding.

Laat de kosten van de beroepsprocedure in hoofde van appellante ten hare 
laste, zodat deze niet nader dienen te worden begroot

07/3367/A - - 29/06/2011-13



Heropent ambtshalve de debatten, ora de redenen hoger uiteengezet

Stelt de zaak daartoe op de zitting van WOENSDAG 
TWEEDIUZEND EN TWA ALP OM 9.00 UUR.

NFEBRUARI

Houdt de beslissing inmiddels aan oratrent het hoger beroep, de vrijwillige 
tussenkomst, de vorderingen en de kosten in hoofde van het Vlaams Gewest optredend 
door de geraachtigde ambtenaar, rcspectievelijk het Vlaams Gewest optreden door de 
stedenbouwkundig inspecteur.

Aldus gewezen en uitgesproken in openbare terechtzittmg in het gerechts- 
gebouw te Brugge op negenentwintig juni tweeduizend en elf.

Aanwezig zijn:

Liesbet Macouis, rechter, voondtter van de kamer,
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