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De heer 

geboren te op 

wonende te 

appellant, 

2013/AR/2892 

vertegenwoordigd door meester Beutels Jeannine, advocaat te 2200 Herentals, 

Grote Markt 32; 

tegen het vonnis van de Se kamer van de rechtbank van' eerste aanleg te Turnhout 

van 30 september 2013, gekend onder het rolnummer AR 11-2372-A; 

tegen: 

HET VLAAMS GEWEST, 

vertegenwoordigd door de Vlaams Regering (gemachtigd ambtenaar Vlaams instituut 

voor het Onroerend Erfgoed (V.1.0.E.)), zijnde aan het kabinet van haar voorzitter, 

Minister-President van de Vlaamse Regering, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 

Brussel, Koolstraat 35 - gelijkvloers, 

geïntimeerde, 

vertegenwoordigd door meester Claes Johan, advocaat te 2550 Kontich, 

Mechelsesteenweg 160 (ref.: 1006/762); 

1. De heer 

wonende te 

2. Mevrouw 

wonende te 

appellanten, 

Eninzake:2014/AR/3008 

vertegenwoordigd door meester De Groot Tobias loco meester Michielsen 

Johan, advocaat te 2460 Kasterlee, Markt 7 (ref.: 2012/1426/M); 
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tegen het vonnis van de se kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout 

van 27 oktober 2014, gekend onder het rolnummer AR 13-2144-A; 

tegen: 

De heer 

geboren te op 

wonende te 

geïntimeerde, 

vertegenwoordigd door meester Beutels Jeannine, advocaat te 2200 Herentals, 

Grote Markt 32; 

* * * 

Bij tussenarrest van 19 april 2017 zijn twee zaken samengevoegd en heeft het hof 
overwogen en beslist: 

Il 

Voorgaanden 

1. 

Op 9 december 2011 heeft de heer dagvaarding uitgebracht 

tegen het Vlaams Gewest in algehele en blijvende opheffing van de hem opgelegde 

dwangsommen bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout van 29 

juni 2009 wegens het niet uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan het beschermde 

monument te , minstens in opschorting van die dwangsommen wat betreft 

de werken onder fase 2 voor een termijn van één jaar vanaf 12 oktober 2011, onder 

voorbehoud van aanpassing. 

De heer was van oordeel dat hij in de absolute onmogelijkheid 

verkeerde om de herstelwerkzaamheden waaraan de dwangsommen waren 

gekoppeld, uit te voeren, gelet op de verkoop aan de heer en mevrouw 

Zijn vordering is gesteund op artikel 1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek. 

Op 31 juli 2012 heeft de heer 

tussenkomst en vrijwaring gedagvaard. 

de heer en mevrouw 

r-PAGE 01-00001045594-0003-0014-01-01-� 

L _J 

in 



Hof van beroep Antwerpen - 2013/AR/2892 + 2014/AR/3008- p. 4 

2. 
Het bestreden vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout van 30 

september 2013 heeft de vordering gedeeltelijk gegrond verklaard en de looptijd 

van de lastens de heer uitgesproken dwangsom voor uitvoering 

van fase 2 van het herstel geschorst voor de periode van 11 oktober 2011 tot en 

met 11 oktober 2013. De heer is veroordeeld tot de betaling van de 

gerechtskosten. 

De rechtbank overwoog daarbij dat het loutere gegeven dat de heer 

geen eigenaar meer is van het pand niet volstaat om de dwangsommen op te heffen 

of op te schorten aangezien de rechtbank die de dwangsommen uitsprak, daarvan 

kennis had. De heer en mevrouw zijn gehouden de herstelwerken uit te voeren, 

nu het vonnis van 29 juni 2009 hen tegenstelbaar is ingevolge artikel 15 § 4, tweede lid 

van het decreet van 3 maart 1976, gewijzigd bij decreet van 21 november 2003. 

De stukken wijzen uit dat de heer alle redelijke inspanningen heeft 

geleverd om uitvoering van het vonnis van 29 juni 2009 te bekomen voor de fase 

2 van de werken. Het is een nieuw element na het vonnis van 29 juni 2009 dat de 

opgelegde termijn niet volstond voor de uitvoering, zonder dat hem een fout kan 

worden verweten. Opheffing zou de stimulans wegnemen om tot verdere uitvoering 

over te gaan, dus een opschorting is voldoende. 

De vordering in vrijwaring is ontvankelijk doch ongegrond. 

3. 

De heer heeft alleen tegen het Vlaamse Gewest hoger beroep 

aangetekend met een verzoekschrift neergelegd ter griffie op 24 oktober 2013. Hij 

vordert de opheffing van de dwangsommen verbeurd voor fase 1 voor de periode 

van 12 juli 2010 tot en met 2 september 2010 en voor fase 2 voor de periode vanaf 

12 oktober 2011 en de terugbetaling van de tot en met 20 juni 2013 betaalde 

dwangsommen. In subsidiaire orde vordert hij de opschorting van de dwangsommen 

voor dezelfde periodes. 

Het Vlaamse Gewest concludeert tot de afwijzing van het hoger beroep en tekent zelf 

incidenteel hoaer beroep aan. Het vordert de afwijzing van elke vordering van de heer 

Deze procedure is gekend onder rolnummer 2013/AR/2892. 
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4. 

Op 9 december 2013 heeft de heer 

tegen de heer en mevrouw 

dagvaarding uitgebracht 

in betaling van de verbeurde 

correcte uitvoering van herstel

voor een totaal bedrag 

dwangsommen door niet-tijdige volledige en 

maatregelen aan een beschermd monument te 

van 206.396,92 EUR, meer de gerechtelijke intresten. 

5. 

Het bestreden vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling 

Turnhout van 27 oktober 2014 heeft de vordering gedeeltelijk gegrond verklaard 

en voor recht gezegd dat de heer en mevrouw gehouden zijn de heer 

te vrijwaren voor de door hem verschuldigde dwangsommen ingevolge 

het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout van 29 juni 2009 en heeft 

alvorens verder te oordelen de zaak naar de bijzondere rol verzonden in afwachting 

van de uitspraak van dit hof over het hoger beroep tegen het vonnis van 30 september 

2013. 

De rechtbank overwoog daarbij dat de kopers bij notariële akte verklaarden zich in 

de plaats te stellen van de verkoper en de herstelmaatregelen zouden uitvoeren en dat 

het veroordelend vonnis van 29 juni 2009 tegenstelbaar was aan de nieuwe eigenaars 

nu de dagvaarding was gekantmeld voor het verlijden van de verkoopsakte. 

Omdat de herstelwerken wel werden aangevat maar niet voltooid zijn, ging het 

Vlaamse Gewest over tot invordering van de verbeurde dwangsommen. Een vonnis van 

30 september 2013 heeft de looptijd van de dwangsommen geschorst tussen 11 

oktober 2011 en 11 oktober 2013, waartegen hoger beroep hangende is. Op 9 april 

2014 is vastgesteld dat de herstelwerken volledig zijn uitgevoerd. De rechtbank is 

van oordeel dat het vrijwaringsbeding in de verkoopsakte ook betrekking heeft op de 

dwangsommen en niet alleen op de uitvoering van de herstelwerken en de daaraan 

verbonden kosten. De kopers kenden de toestand van het pand bij de aankoop. 

De vordering is dus principieel gegrond verklaard doch wat betreft het bedrag van 

de dwangsommen wordt gewacht op de uitspraak van dit hof (in het andere dossier). 

6. 

De heer en mevrouw hebben hoger beroep aangetekend met een verzoek

schrift neergelegd ter griffie op 4 december 2014. Zij volharden in hun verzet tegen de 

oorspronkelijke vordering van de heer 

De heer vordert de samenvoeging met het dossier 2013/AR/2892 en 

de afwijzing van het hoger beroep evenals de veroordeling van de heer en mevrouw 

tot de betaling van een bedrag van 169.056,81 EUR, provisioneel. 

Deze procedure is gekend onder ra/nummer 2014/AR/3008. 

r-PAGE 01-00001045594-0005-0014-01-01-� 

L 
� 
� _J 



Hof van beroep Antwerpen - 2013/AR/2892 + 2014/AR/3008- p. 6 
,,,, .� . .  �, ··��-��------------------

Beoordeling 

7. 

Beide voorliggende procedures gekend onder twee verschillende rolnummers, gaan 

in se terug op de verbeuring en betaling van dwangsommen opgelegd door een 

vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Turnhout van 29 juni 2009. Het 

hoger beroep gekend onder nummer 2014/AR/3008 betreft de vraag lastens wie 

de betaling van de dwangsommen uiteindelijk valt (vrijwaringsvordering van de 

heer tegen de heer en mevrouw en het hoger beroep gekend 

onder nummer 2013/ AR/2892 betreft de vraag of de dwangsommen wel verschuldigd 

zijn en verbeurd konden worden (ten verzoeke van het Vlaamse Gewest die heeft 

ingevorderd lastens de heer 

Gelet op de gezamenlijke grondslag van de beide zaken is het aangewezen dat de 

beide procedures worden samengevoegd om te samen te worden behandeld, ten

einde tegenstrijdige uitspraken te voorkomen. 

Het Vlaamse Gewest enerzijds in de zaak gekend onder rolnummer 2013/AR/2892 

en de heer en mevrouw anderzijds in de zaak gekend onder rolnummer 

2014/AR/3008 zijn elk slechts in één van de beide dossiers betrokken partij. 

Ter vrijwaring van hun rechten van verdediging dienen de debatten ambtshalve te 

worden heropend teneinde alle partijen toe te laten kennis te nemen van en standpunt 

in te nemen ten aanzien van de conclusies en stukken van elk van de andere partijen. 

Er worden aldus conclusietermijnen bepaald voor de drie partijen in de 

samengevoegde zaken en een nieuwe rechtsdag waarop de samengevoegde zaken 

samen zullen worden behandeld." 

8. 
Alleen het Vlaamse Gewest en de heer 
conclusies neergelegd. 

hebben nadien nog 

De heer vordert algehele en blijvende opheffing van de dwang
sommen voor de periodes van 12 juli 2010 tot en met 2 september 2010 en van 12 
oktober 2011 tot en met 9 april 2014, en de terugbetaling door het Vlaamse Gewest 
van het betaalde bedrag aan verbeurde dwangsommen van 169.056,81 EUR meer 
de gerechtelijke intresten. Hij vordert tevens de heer en mevrouw te veroor
delen tot de betaling van hetzelfde bedrag van 169.056,81 EUR meer de gerechtelijke 
intresten. 

De heer en mevrouw 
beroep van de heer 
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Het Vlaamse Gewest concludeert tot de afwijzing van het hoger beroep van de heer 
en tekent zelf incidenteel beroep aan en vordert de afwijzing van de 

vordering van de heer 

Feiten 

9. 
In 1992 heeft de heer een bouwvallige woning gekocht te 

Het pand is bij Ministerieel Besluit van 14 april 2004 beschermd als 
monument. Op 19 september 2007 volgde een herstelvordering van de ambtenaar 
van het openbaar erfgoed van het Vlaamse Gewest (stuk 4 - Van Schoubroeck) waarin 
een vordering tot opleggen van een dwangsom was inbegrepen. 

De heer verkocht de woning aan de heer en mevrouw , De 
onderhandse akte is getekend op 4 oktober 2007, die volgend beding inhield: "De 

verkoper verklaart dat de bij deze verkochte eigendom werd opgenomen in de 

inventaris van de leegstaande en verwaarloosde gebouwen en dat de eigendom 

geklasseerd is en dat er een herstelvordering is ingesteld, bekendgemaakt bij 

aangetekend schrijven de dato 19 september 2007 aan verkoper en welke nog 

niet werd betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot. De koper verbindt er zich toe 

zich in de plaats te stellen van verkoper en de nodige herstelmaatregelen ten gepaste 

tijde te laten gebeuren". Op 18 januari 2008 is de notariële akte verleden. De akte 
verwees eveneens naar de opname in de inventaris van leegstaande gebouwen en 
de heffingsplicht. Verder is volgend beding opgenomen: "Verder verklaart de verkoper 

dat er een herstelvordering is ingesteld door de gemachtigde ambtenaar inzake 

onroerend erfgoed wegens de verwaarlozing van het thans verkochte onroerend 

goed. Verkoper werd hiervoor gedagvaard in kort geding voor de voorzitter van de 

rechtbank van eerste aanleg te Turnhout en dewelke op zevenentwintig december 

tweeduizend en zeven de beschikking verleende dat de vorderingen van de 

gemachtigde ambtenaar ontvankelijk waren, maar ongegrond bij gebreke aan 

hoogdringendheid. Op zesentwintig december tweeduizend en zeven werd verkoper 

gedagvaard door de gemachtigde ambtenaar onroerend erfgoed om te verschijnen 

voor de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout op zestien januari twee duizend 

en acht tot herstel in de oorspronkelijke staat van het beschermd monument. 

Kopers verklaren hiervan uitgebreid op de hoogte te zijn gebracht door verkoper en 

verklaren zich in de plaats te stellen van verkoper en de nodige herstelmaatregelen 

ten gepaste tijde te zullen uitvoeren, zodat verkoper hiervoor niet meer zal aan

sprakelijk gesteld kunnen worden." 

Dan volgt het vonnis van 29 juni 2009 dat de heer veroordeelt 
tot uitvoering van herstelmaatregelen in twee fasen. De eerste fase diende uitgevoerd 
te zijn tegen 12 augustus 2010 en de tweede fase tegen 12 oktober 2011. Dat vonnis 
heeft kracht van gewijsde. 
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Pas later bleek dat de verbouwingen niet tijdig klaar zouden zijn. Bij proces-verbaal 
van 21 oktober 2010 is vastgesteld dat de eerste fase was voltooid op 3 september 
2010. Pas bij proces-verbaal van 9 april 2014 is vastgesteld dat alle herstelwerkzaam
heden bevolen bij vonnis van 29 juni 2009 op datum van 19 maart 2014 waren uit-
gevoerd. De heer betaalde 169.056,81 EUR aan dwangsommen. De 
heer heeft vervolgens het Vlaams Gewest gedagvaard in opheffing, 
subsidiair opschorting van de dwangsommen, waarna het vonnis van 30 september 
2013 volgde in de eerste zaak. 

Intussen heeft de heer ook de heer en mevrouw gedagvaard in 
terugbetaling van de door hem betaalde en nog te betalen dwangsommen, procedure 
die leidde tot het vonnis van 27 oktober 2014 in de tweede zaak. 

10. 
Artikel 1385 quinquies van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt: "De rechter die een 

dwangsom heeft opgelegd, kan op vordering van de veroordeelde de dwangsom op

heffen, de looptijd ervan opschorten gedurende de door hem te bepalen termijn of 

de dwangsom verminderen ingeval van blijvende of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke 

onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen. 

Voor zover de dwangsom verbeurd was voordat de onmogelijkheid intrad, kan de 

rechter haar niet opheffen of verminderen." 

De vordering van de heer heeft de opheffing, dan wel opschorting 
van de dwangsom tot voorwerp enerzijds voor de periode van 12 juli 2010 tot en met 
2 september 2010, dit is gedurende de eerste fase van de uitvoering van de herstel
werken en anderzijds voor de periode van 12 oktober 2011 tot en met 9 april 2014, 
dit is gedurende de tweede fase van uitvoering van de herstelwerkzaamheden. 

Voor elk van deze beide periodes dient de heer de onmogelijkheid 
om aan de hoofdveroordeling te voldoen, met name de uitvoering van de opgelegde 
werken binnen de door het vonnis van 29 juni 2009 opgelegde termijn, te bewijzen. 

De heer voert aan dat de vertraging niet aan hemzelf, noch aan 
de heer en mevrouw te wijten was, maar stelt, in navolging van de heer en 
mevrouw zelf, dat de ambtenaren en de "administratieve molen" oorzaak waren 
van de vertraging in de uitvoering en de onmogelijkheid aan de tijdslimieten te vol
doen. Hij verwijst vooreerst naar de stukken die de heer en mevrouw bij
brengen. 
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Behoudens het stuk 10 ligt geen enkel ander stuk voor dat betrekking heeft op de 
eerste fase van uitvoering. Uit dat stuk 10 is slechts af te leiden dat tussen augustus 
2008 en november 2010 drie verschillende ambtenaren elkaar hebben opgevolgd in 
de controle van de uitvoering van de werken. Daaruit kan geen onmogelijkheid om 
aan de hoofdveroordeling te voldoen, worden afgeleid. De vordering tot opheffing 
of opschorting van de dwangsom voor de eerste fase van de werken en dus in de 
periode zoals gevorderd van 12 juli 2010 tot en met 2 september 2010 is bij gebrek 
aan bewijs van de onmogelijkheid ongegrond. 

De stukken 13 tot 20 van de heer en mevrouw zijn mails en besluiten die dateren 
van tijdens de tweede fase van herstelwerken. Uit lezing daarvan blijkt dat meerdere 
vragen zijn gesteld aan en controlebezoeken zijn uitgevoerd door de ambtenaren 
van het Vlaamse Gewest en dat deze herhaaldelijk vaststelden dat de herstelwerken 
nog niet conform waren of onvolledig uitgevoerd, zodat nog afwerkingen die zij op
somden, dienden uitgevoerd te worden. De mails waarvan sprake dateren bijna alle 
van na die opgelegde einddatum voor voltooiing van de werken. Uit deze stukken kan 
niet worden afgeleid dat de ambtenaren van het Vlaamse Gewest verantwoordelijk 
zouden kunnen gesteld worden voor de vertraging en het niet halen van de deadline 
van 12 oktober 2011. 

Waar de heer de onbillijkheid van de situatie aanvoert en de wan
verhouding tussen de omvang van de dwangsommen en (de overschrijding van de 
deadline om tegemoet te komen aan) de hoofdveroordeling, kunnen die geen grond 
opleveren voor opheffing of opschorting van de dwangsom. 

De heer stelt vervolgens ook voldoende redelijke inspanningen te 
hebben geleverd om de heer en mevrouw tot uitvoering te dwingen. Enerzijds 
verwijst hij daartoe naar de renteloze lening die hij hen toestond. Deze dateert even
wel reeds van 18 mei 2010 (zijn stuk 11) en kan dus niet als voldoende inspanning 
worden aangezien voor de periode van 12 oktober 2011 tot en met 9 april 2014 
waarvoor de heer de opheffing of opschorting van de dwang-
sommen vordert. Anderzijds verwijst de heer naar de ingebreke-
stellingen die aan de heer en mevrouw zijn gezonden (zijn stuk 10) tussen 
18 oktober 2010 en 7 maart 2014. Ook die stukken bewijzen geen onmogelijkheid 
om aan de hoofdveroordeling te voldoen. De heer is de veroor
deelde in het vonnis van 29 juni 2009 om het herstel uit te voeren binnen de op
gelegde termijnen, terwijl de verkoop van het goed in 2008 waarvan de rechtbank 
die de dwangsommen oplegde, kennis had, hem niet ontslaat van uitvoering van de 
veroordeling. 
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Gelet op het in rem-karakter van de veroordeling en de overigens niet betwiste 
tegenstelbaarheid van het vonnis van 29 juni 2009 aan de heer en mevrouw 
kon de heer andere middelen (zoals dagvaarding voor de rechtbank 
niet in vrijwaring, maar in uitvoering of indeplaatsstelling door een derde) aanwenden 
om hen tot uitvoering te dwingen. Daartegen kan de bewoning van het pand niet 
worden ingebracht, nu het sedert 9 januari 1993 ononderbroken leeg staat (stuk 3 

. De brief van 8 februari 2008 (stuk 9- 1 waar-
in het Vlaamse Gewest aan de heer meedeelt dat ingevolge de 
verkoop het dossier verder met de nieuwe eigenaar zal worden afgehandeld, 
ontslaat hem niet van de plicht tot uitvoering van de tegen hem uitgesproken veroor
deling, die overigens van latere datum is. De heer heeft dus niet 
voldoende inspanningen geleverd opdat de hoofdveroordeling (tijdig) zou worden 
uitgevoerd en bewijst bijgevolg geen onmogelijkheid om eraan te voldoen. 

Tenslotte is het argument dat het Vlaamse Gewest rechter en partij zou zijn, on
bewezen, nu de vordering tot opheffing of opschorting van de dwangsommen ter 
beoordeling van de rechtbank en thans het hof voorligt. 

Ook wat de periode 12 oktober 2011 tot en met 9 april 2014 betreft is de vordering 
van de heer tot opheffing of opschorting van de dwangsommen 
ongegrond, bij gebrek aan bewezen onmogelijkheid om aan de hoofdveroordeling 
te voldoen. 

Het hoger beroep van de heer tegen het vonnis van 30 september 
2013 is ongegrond en het incidenteel beroep van het Vlaamse Gewest gegrond. 

11. 
Het vrijwaringsbeding in de contractuele verhouding tussen de heer 
en de heer en mevrouw in de authentieke akte van 18 januari 2008 wordt ander
maal geciteerd: "Verder verklaart de verkoper dat er een herstelvordering is ingesteld 

door de gemachtigde ambtenaar inzake onroerend erfgoed wegens de verwaarlozing 

van het thans verkochte onroerend goed. Verkoper werd hiervoor gedagvaard in kort 

geding voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout en dewelke 

op zevenentwintig december tweeduizend en zeven de beschikking verleende dat de 

vorderingen van de gemachtigde ambtenaar ontvankelijk waren, maar ongegrond bij 

gebreke aan hoogdringendheid. Op zesentwintig december tweeduizend en zeven 

werd verkoper gedagvaard door de gemachtigde ambtenaar onroerend erfgoed om te 

verschijnen voor de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout op zestien januari twee 

duizend en acht tot herstel in de oorspronkelijke staat van het beschermd monument. 
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Kopers verklaren hiervan uitgebreid op de hoogte te zijn gebracht door verkoper en 

verklaren zich in de plaats te stellen van verkoper en de nodige herstelmaatregelen ten 

gepaste tijde te zullen uitvoeren, zodat verkoper hiervoor niet meer zal aansprakelijk 

gesteld kunnen worden" (onderstreping door het hof toegevoegd). 

Hieruit dient afgeleid te worden dat de heer en mevrouw volledige kennis 
hadden van de herstelvordering, inclusief de gevorderde dwangsom (stuk 4 -

van de inhoud en de aard van de op te leggen herstelwerken, de 
moeilijkheidsgraad ingevolge de bescherming als monument van het door hen aan
gekochte onroerend goed en de reeds lang bestaande leegstand. Er is niet betwist 
dat het vonnis van 29 juni 2009 aan de heer en mevrouw tegenstelbaar is. 

Om te ontsnappen aan hun contractuele vrijwaringsverplichting voeren zij vooreerst 
aan dat de vertraging en het niet halen van de deadlines te wijten was aan de 
ambtenaren van het Vlaamse Gewest. Hiervoor is daarop reeds geantwoord dat de 
stukken die zij dienaangaande voorbrengen niet toelaten het bewijs van die stelling 
aan te nemen. Evenmin kunnen zij worden gevolgd waar zij voorhouden niet aan
sprakelijk te kunnen zijn voor de jarenlange leegstand en verwaarlozing van het 
gebouw sedert 1992; dit is vanaf het moment dat de heer eigenaar 
werd. De contractuele vrijwaring zoals bedongen in de koopakte en de door de heer 

betaalde dwangsommen hebben alleen betrekking op de uitvoering 
van de ingevolge de herstelvordering van het Vlaamse Gewest (waarnaar het beding 
verwijst) bij vonnis van 29 juni 2009 opgelegde herstelwerkzaamheden, zodat elk 
element dat betrekking heeft op de verwaarlozing van voor die datum niet relevant is. 

Waar de heer en mevrouw voorhouden dat zij zich alleen hebben verbonden 
tot de uitvoering van de nodige herstelmaatregelen en dat zij de herstelwerken ook 
effectief hebben uitgevoerd zodat zij geen vrijwaring verschuldigd zouden zijn, lezen 
zij het contractueel beding onvolledig en dus verkeerd. Immers hebben zij zich 
ook tot een bepaald resultaat verbonden, met name dat de verkoper, de heer 

hiervoor niet meer zal aansprakelijk gesteld kunnen worden. Doordat 
de dwangsommen die waren verschuldigd wegens overschrijding van de bij vonnis 
aan de uitvoering van de herstelwerken gekoppelde termijn, finaal ten laste van de 
heer zouden vallen, is het resultaat waartoe de heer en mevrouw 

zich tegenover hem hebben verbonden, niet bereikt en zijn zij dus in gebreke 
hun contractuele verbintenis na te leven. 
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Hun verweer volgens het welk zij zich in het vrijwaringsbeding niet tot uitvoering 
binnen een concrete termijn hebben verbonden en evenmin tot betaling van dwang
sommen, nu die slechts een stimulans tot uitvoering van de hoofdveroordeling 
betekenen en geen sanctie kunnen vormen, kan niet worden aanvaard. Immers zijn 
de termen in het beding "ten gepaste tijde" concreet ingevuld door het vonnis van 
29 juni 2009 dat hen tegenstelbaar is. Tevens heeft de heer de 
heer en mevrouw herhaaldelijk aangemaand tot uitvoering, tot vermijden van 
vertraging met dreiging van de lopende dwangsommen (stuk 10 - ). 

Zo houdt de brief van 14 december 2011 ondermeer in: "waar de koopakte van 

bewust pand voorziet dat alle lastens de heer verbeurd verklaarde 

dwangsommen op u kunnen worden verhaald"." en die van 7 maart 2014: "De 

verantwoordelijkheid van uw cliënten voor de dwangsommen gekoppeld aan het niet 

afwerken van het restauratiedossier blijft dan ook de uitsluitende verantwoordelijkheid 

van uw cliënten". 

Klaarblijkelijk hebben zij daartegen nooit gereageerd en hun aansprakelijkheid voor 
het lopen van de dwangsommen niet betwist. 

Aangezien het vrijwaringsbeding duidelijk is en er geen twijfel bestaat over de inhoud 
en betekenis ervan, behoeft het geen interpretatie. 

De vrijwaringsvordering van de heer tegen de heer en mevrouw 
. is gegrond. Cijfermatig bestaat er geen betwisting. 

Het hoger beroep van de heer en mevrouw tegen het vonnis van 27 oktober 
2014 is ongegrond. Dat vonnis wordt bevestigd en de vordering tot betaling van het 
thans concreet begroot bedrag van 169.056,81 EUR wordt gegrond verklaard. De heer 

vordert geen intresten. 

12. 
Aangezien enerzijds de heer in de procesverhouding ten opzichte 
van het Vlaamse Gewest en anderzijds de heer en mevrouw in hun proces
verhouding ten aanzien van de heer als de in het ongelijk gestelde 
partijen zijn aan te zien, past het hen te verwijzen tot de gerechtskosten van de beide 
aanleggen in de gezegde procesverhoudingen. 
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Beslissing 

Het hof beslist bij arrest op tegenspraak. 

De rechtspleging verliep in overeenstemming met de wet van 15 juni 1935 

op het gebruik van de taal in gerechtszaken. 

Het hof werkt het tussenarrest van 19 april 2017 verder uit; 

Het hof verklaart in de zaak gekend onder rolnummer 2013/AR/2892 het hoger 
beroep van de heer tegen het vonnis van 30 september 
2013 ongegrond en het incidenteel beroep van het Vlaamse Gewest tegen dat vonnis 
gegrond; 

Het hof verklaart in de zaak gekend onder rolnummer 2014/AR/3008 het hoger 
beroep van de heer en mevrouw tegen het vonnis van 
27 oktober 2014 ongegrond; 

Het hof hervormt het bestreden vonnis van 30 september 2013 en wijst opnieuw; 

Het hof verklaart de vordering van de heer tot opheffing, 
subsidiair opschorting van de dwangsommen opgelegd bij vonnis van 29 juni 2009, 
ongegrond; 

Het hof bevestigt het bestreden vonnis van 27 oktober 2014. trekt de zaak aan zich 
en veroordeelt de heer en mevrouw solidair tot de betaling 
aan de heer van het bedrag van 169.056,81 EUR; 

Het hof veroordeelt de heer tot de betaling van de gerechts
kosten van de beide aanleggen gevallen aan de zijde van het Vlaamse Gewest en 
begroot deze op: 

- rechtsplegingsvergoeding eerste aanleg: 
- rechtsplegingsvergoeding hoger beroep: 

1.320 EUR 
1.440 EUR 

Het hof veroordeelt de heer en mevrouw tot de betaling 
van de P:en::.chtc:knc:tPn van de beide aanleggen gevallen aan de zijde van de heer 

en begroot deze op: 

- dagvaardingskosten: 
- expeditiekosten: 
- rechtsplegingsvergoeding eerste aanleg: 
- rechtsplegingsvergoeding hoger beroep: 
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394,97 EUR 
15 EUR 

6.000 EUR 
6.000 EUR 
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Dit arrest werd uitgesproken op de openbare terechtzitting van 7 februari 2018 door 

D. DEMEESTER 

1. TRAEST 

P. HEIREMANS 

R. VAN GOETHEM 

Raadsheer dd. Voorzitter 

Raadsheer 

Raadsheer 

Griffier 

--� 

-�ÊSTER 
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