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'?E NEGEN A KAMER, RECHTSPREKENDE IN CORRECTIONELE ZAKEN, MEr EEN RECHTER 

Gezien de processtukken en. namelijk: 
-. de dagvaardingen betekend bij exploot van: 

gerechtsdeurwaarder Ph. · Mormal, met 

Nr. 3,L\ �'-f 

standplaats te Elsene op 4 april 2017 

ten verzoeke van: 

te Evere, 

Nr. 3,l\83 

, geboren op 

1 1, geboren op ' 
Evere, 1 

Tegen: 

wonende 

wonende te 

DE W OONINSPECTEUR van het Vlaamse Gewest, met kantoren gevestigd te 1210 
Brussel, Phoenixgebouw, Koning Albert Il laan 19 bus 22 

Mede inzake: 

Nr. ��8� 
HET OPENBAAR MINISTERIE, bij de .rechtbank v<1n eerste aanleg We�t-Vlaanderen, 
afdeling Kortrijk; 

++++++ 

Gehoord de uiteenze�ting van de zaak door H. Govers, advocaat, roco M. Forges, advocaat te 

Ukkel, t)amens de_ rechtstree.ks dagende partijen en : 
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Gehoord het ope nbaar ministerie, bij monde van M. van Maele, gerechtelijk attaché bij het 
parket West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, bij beslissing dd. 9 oktober 2017 Vëln de procureur
generaal bij het Hof van beroep te Gent aangeduid om, met ingang van 9 oktober 2017, het 
ambt van openbaar ministerie bif de rechtbank van eerste aanleg van West-Vlaanderen 

· 

geheel uit te oefenen, 

Gehoord de middelen van verdediging voorgedragen door T. Vanhulle, advocaat, loco 8. 
Bronders, advocaat te Oostende, na�nens de Vlaamse wooninspectie. 

En na beraadslaagd te hebben, 

DE RECHTBANK, 

Gezien de artikelen 
zoals vermeld in de rechtstreekse dagvaarding. 

1385quinquies Ger. Wb. 

1 Wet 5.3.1952 laatst gewijiigd door artikel 2 en 3 Wet houdendé diverse bepalingen inzake 
justitie van 28 december 2011 

182, 184, 185, 189, 190, 194 Wetboek van Strafvordering 

2 en volgende Wet 15.06.1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken. 

1. Feitén 

1. Bij vo11nis van de toenmalige correctionele rechtbank Kortrijk (lie correctionele kamer) van 
19.06.2013, werden de huidige rechtstreeks dagende partijen · · - · · ·-�··-·-· en . 

, op strafrechtelijk gebied bij verstek veroordeeld wegens een inbreuk op de Vlaamse 
Wooncode met betrekking tot een woning gelegen te 1 Menen; 

Eveneens werd zij "solidair, in solidum, minstens de ene bij gebreke van de andere", op 
vordering van de wooninspecteur, veroordeeld tot: 

"het herstel van het pond, zijnde het gebouw met inbegrip van de woongelegenheid 

daarin aanwezig, gelegen te 

• hetgeen impliceert: 



·- Hechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen· afdeling IC01trijl< • notJlf. K066.99.l40/17-
4 

- het wegwerken door middel van renovatie-, verbetering- en aanpassingswerken, van 
de gebreken aan het gebouw en de daarin ondergebrachte woongelegenheden voldoen 
aan de veiligheids-, gezondheids en woonkwoliteitsvereisten zoals bedoeld in .artikel 5 
van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse woon code, opdat het aantal 
punten in het technische verslag wordt teruggebracht op 0 (nul); 
En dit binnen een termijn van tien maanden, vanaf de datum waarop dit vonnis in 
krocht van gewijs�e zal zijn gegaan. " 

Eveneens werd in dit vonnis voor recht gezegd dat, op vordering· van de wooninspecteur, de 
rechtstreeks dagende partijen elk gehouden zijn tot het betalen van een dwangsom van 
honderd vijfentwintig euro per dag · vertragtng in de tenuitvoerlegging van de 
herstelmaatregeren en dit vanaf de dag volgend op het verstrijken va!l de termijn van acht 
maanden. 

Aangezien er tegen deze veroordeling geen hógèt beroep werd aangetekend en het verzet q:> 
burgerrechtelijk gebied van de rechtstreeks dagende partijen bij vonnis van deze rechtbank 
van 17.06.2015 onontvankelijk werd verklaard, is deze veroordeling op burgerrechtelijk 
eebied in hun hoof de definitief. In het vonnis van 17 06 2015 werden onder meer de 
hiernavolgende overwegingen opgenomen: 

''( ..• ) 
Het verstekvonnnis doteert van 19 juni 2013 en werd op 25 juli 2013 door 
gerechtsdeurwaarder betekend aan de woonplaats. van ·de eerste en 
tweede verzetter, aldoor sprekende tot de schoondochter van 
verzetters. 
Uit de stukken van het strafdossier blijkt dot dot vervolgens op 1 
september 2013 in kennis werd gesteld van dil vonnis van 19 juni 2013. Ter 
terechtzitting van 20 mei 2015 werd dit door hemzelf en zijn raadsman andermaal 
bevestigd. Het verzet in zijn naam, aangetekend op 6 maart 2015, is aldus laattijdig 
gebeurd en is bijgevolg onontvankelijk op stro/rechtëlijk en burgerrechtelijk gebied. 
In het straf dossier bevinden er zich geen stukken waaruit kon worden afgeleid dot 

kennis heeft gekregen van de betekening van het verstekvonnis van 19 
juni J.013. 

heeft op 6 maart 20.15 zowel op .-.tra/rechtelijk als op burgerrechtelijk 
gebied verzet aangetekend tegen dit verstekvonniS. Het verzet op strafrechtelijk gebied 
is tijdig, regelmatig naar de vorm en derhalve ontvankelijk. 
D� rechtQonk aanvaardt het verzet op strofrechtel�ik gebied. De veroordeling van 

bU vonnis van 19 juni 2013 van deze rechtbank wordt als niet bestaande 
gehouden op strafrechtelijk gebied. 
Wat betreft de veroordeling op burgerrechtelijk gebied, in het bijzonder de 
herstelvordering van de Wooninspecteur, stelt de rechtbank vost dot uit de stukken van 
de Wooninspecteur blijkt dot deze partij inmiddels reeds overging tot tenuitvoerlegging 
van het verstekvonnis op burgerrechtelijk gebied. Bijgevolg is, ovéreenkomstig hetgeen 
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bepaald in artikel 187, lid 2 Sv., de buitengewone termijn van venet op burgerrechtelijk 
vlak verstreken. 
( ... )" 

2. Het ·vonnis van 19.06.2013 werd bij gerechtsdeurwaardersexploten van 25.07.2013 (op 
verzoe� van de procureur des Konings) en 17.02.2014 (op verzoek van de woon inspecteur van 
het Vlaáms gewest) betekend aan de rechts�re-:ks dagende pa�ijen. Bij de voormelde 
betekening van 17.02.2014 ("betekening vonnis inhoudend veroordeling tot dwangsommen") 
werd de rechtstreeks dagende partijen h€?t hiemavolgence ter kennis gebracht; 

· 

"( ... ) . . 
Bij de voormelde betekening d.d. 17 februari 2014 was eisers het volgende 
uitdrukkelijk ter kennis gebracht: 
'Aa_ngezien het vers tekvonnis kraéht van gewijsde heeft bekomen ten aanzien van de 
eerste veroordeelde partij 
op 17 september 2013 en ten aanzien van de tweede veroordeelde partij op 10 
augustus 2013. 
Ik heb aan de betekende partijen verklaard dat het bevolen herstel ten aan:lien van de 
eerste veroordeelde 
partU 1 voor 17 jull 2014 moet uitgevoerd zjjn en dat bij gebreke aan 
uitvoering varrif f!eze 
datum een dwangsom van 125,00 € per dag vertraging verbeurt zolang het herstel 
niet integraal is doorgevoerd 
en gemeld via een aangetekend schrijven aan de wooninspecteur Agentschap 
Inspectie RWO, Koning Albert ///aan 
19 bus 22te1210 Brussel. Behoudens bewijs van het tegendeel, geldt enkel het 
proces-verbaal van 
vaststelling als bewijs van herstel en van datum van het her5tel. De melding kan eerst 
gebeuren nadat het 
herstel integraal is doorgevoerd. Aan meldingen die een vrijwillig herstel aankondigen 
of enkel betrekking 
hebben op een gedeeltelijk herstel wordt geen gevolg gegeven . 

. De volgende werken dienen overeenkomstig de beschikkingen van het vonnis te 
worden uitgevoerd: het 

· 

wegwerken door middel van renovatie, verbeterings- en aanpassingswerken van de 
gebreken aan het 
gebouw en de daarin ondergebrachte woongelegenheden, zodat dit gebouw en 
daarin ondergebrachte 
woongelegenheden voldoen aan d� vei/igheids� gezondheids- en 
woonkwaliteitsvere isten zoa Is 
bedoeld in artikel S van het decreet van 17 juf; 1997 houdende de Vlaamse 
Wooncode opdat het aantal 
punten in het technisch verSlag wordt teruggebracht op O"(nul). 
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ik heb aan de betekende pa1tijen verklaard dat het bevolen herstel ten aanzien van de 
tweede veroordeelde 
partij Kadrija Sevim voor 10 juni 20�4 moet uitgevoerd zijn en dat bij gebreke aan 
uitvoering vanaf dez.e datum . 
een dwangsom van 125,00 €per dag vertraging verbeurt zolang het herstel niet 

integraal i s  doorgevoerd en 
·gemeld via een aangetekend schrijven aan de wooninspecteur Agentschap Inspectie 
RWO, Koning Albert 11/aa" . . 

19 bus 22 te 1210 Brussel. BehOudens bewijs van het tegendeel, geldt enkel het 
proces-verbaal van 
vaststelling ols bewijs van herstel en va1J datum van het herstel. De melding kon eerst 
gebeuren nadat het 
herstel integraal is doorgevoerd. ADn meldingen die een vrijwillig herstel aankondigen 

of enkel betrekking 
hebben op een gedeeltelijk herstel wordt geen gevolg gegeven. De· volgende werken 
dienen overeenkomstig de 
beschikkingen van het vonnis te worden uitgevoerd: het wegwerken door middel van 
renovatie, 
verbeterings- en aanpassingswerken van de gebreken aan het gebouw en de daarin 
ondergebrachte 
woongelegenheden, zodat dit gebouw en daarin ondergebrachte 
woongelegenheden voldoen aan de 
veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten zoals bedoeld in artikel 5 van 
het deaeet van 1.7 
juli 1991 houdende de Vlaamse Wooncode opdat het aantal punten In het technisch 
verslag wordt 
teruggebracht op 0 (nul}. '1 (eigen benadrukkingen) 
De buitengewone venetstermijn verstreek : 2 
ten aanzien van eiser bekwam het verst�kvonnis kracht van gewijsde op 17 

september 2013; 
ten aanzien van eiseres was.dil het gevêll op 10 augustus 2014. 

3. Vervolgens werd aan de rechtstreeks dagende partijen diverse .malen een "bevel tot 
betalen" betekend. Dit geb�urdc achtereenvolgens op 02.09.2014, 20.02.2015, 30.07.2015 

en 18.01.2016. 

4. Op 14.03.2016 werd aan de rechtstreeks dagende partijen een herhaald bevel gegeven om 
te betalen en werd terzelfdertijd uitvoerend beslag gelegd op diverse ter plaatse aangetroffen 
roerende goederen. De verkoopdatum, in geval van niet-betaling van de verlJeurde 
dwangsommen voor een totaal bedrag van 157.145,64 EUR, werd bepaald op 28,Ó4.2016. 



. .  

7 
Rcch tbanl(-vah eerste aanleg West-Vla'ànde�en - afdeling Kortrijk - not.or. K066.99.140/17 

•W�• _________________________ _...:. __ 

,· 

5. Op 13.04.2016 ontving de wooninspe_çteur West-Vlaanderen een "melding van herster 
vanwege de inmiddels nieuwe eigenaar van het betrokken pand, 

Vervolgens werd op 20.05.2016. door de wooninspecteur ter plaatse geeaan. Er werd 
vastgesteld dat er niet langer gebreken waren aan het pand en dat de woning voldoet aan de 
nor.men van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode 

6. lnmidd.els hadden de rechtstreeks dagende partijen reeds bij dagvaardingsexploot van 
22.04.2016 bij de beslagrechter te Brussel verzet aangetekend tegen voormeld uitvoerend 
beslag op roerende goederen, waarbij gevraagd werd de opschorting te bevelen van de 
geplande openbare verkoop. In dezelfde akte werd toepassing gevraagd van hetgeen vermeld 
in art. 1385 quinquies, al. 1 Ger. Wb. 

In haar eindbeschikking van 09.12.2016 besliste de besl.agrechter van de Nederlandstalige 
rechtbank van eerste aanleg Brussel: 

geen rechtsmacht te hebben voor een eventuele toepassins van hetgeen vermeld in 
art. 1385 qulnquies, al. 1 Ger. Wb.; 
de vordering van de rechtstreeks dagende partijen voor het overige af te wijzen als 
ontvankelijk maar ongegrond. 

Tegen deze beschikking werd door de rechtstreeks dagende partijen op 08.03.2017 een 
verzoekschrift hoger beroep neergelegd ter griffie van het hof van beroep te Brussel. In deze 
zaak is tot op heden geen pleitdatum bekend. 

7. Op 04.04.2017 gingen de rechtstreeks dagende partijen over tot het dagvaarden van de 
Vlaamse wooninspectie in huidige procedure {"dagvaarding i11 opheffing van de uitgesproken 
dwangsommen (art. 1385 quinques Ger. WB)"). Op 20.04.2017 werd het openbaar ministerie 
eveneens· per afzonderlijk exploot gedagvaard. 

Il, Vordering 
·• 

8. Bij rechtstreekse dagvaarding "dagvaarding in opheffing van de uitgesproken 
dwangsommen (art. 1385 quinques Ger. WB)", op verzoek van en 

, werden zowel de Vlaamse Wooninspectie als het openbaar ministerie gedagvaard 
om te verschijnen voor deze rechtbank en kamer. 

Blijkens de bewoordingen van deze dagvaarding wordt het volgende gevorderd: 

"Te zeggen voor recht dat verzoekers het bedrag van 157.145,64 EUR niet verschuldigd 
zijn, 
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"" .... , ."-�-�:------------------------------

Gedaagde partijen solidair en in solidum, _ck ene bij· gebreke aan de andére, te 
veroordelen tot de kosten van het geding, met inbegrip van de 
baslsred1tsplegingsvergoeding begroot op 6.000 EUR; 
Verzoek gefundeerd op de motivering die voorafgaat, de wetten terzake en alle andere 
middelen ten doen gelden ten gepaste tijde, 
Het te vellen vonnis uitvoerbaar te Horen verklaren bij voo,;aod, niettegenstaande elk 
verhaal en zonder borgstelling noch kantonnement;" 

9. In de op 20.09.2017 neergelegde conclusies, heeft de rechtstreeks dagende partij haar 
vordering als volgt toegelicht/verfijnd: 

"Te zeggen voorrecht dat gelet op de openbare verkoop van het pond de herstelwerken 
onder verbeurte van eeri dwangsom van 125 EUR per persoon en per dag vertraging 
waartoe verzoekers waren veroordeeld onmogelijk konden uitgevoerd worden; 
Te zeggen voor recht dat de dwangsommen ten bedrage van 125 EUR per persoon en 

per dog vertraging in de uitvoering der werken op grond van artikel 1385 quinquies 
Ger. W. integraal opgeheven worden; 
Bijgevolg, 
Te zegen voor recht dat verzoekers het bedrag van 166.145,60 EUR niet verschuldigd 
zijn; 
( ... )" 

111. Beoordeling van de gegrondheid van de vordering 

10. Blijkens de bewoordingen van de geding-inleidende akte en de_ door hun raadsman ter 
terechtzitting neergelegde conclusies, blijkt dat de rechtstreeks dagende par.tijen hun 
vordering ex artikel 1385quinquies Ger. Wb. steunen op 

- de beweerdelijke manifeste onmogelijkheid i"I hun hoofde om aan de hoofdveroordelingte 
voldoen; in het bijzonder, beroepen �ij zich ter zake op het feit dat het kwestieuze pand 
inmiddels op 24.10.2013 via openbare verkoop werd verkocht; 

het feit dat de V1aamsc wooninspectie zich volgens hen aan rechtsmisbruik zou hebben 
schuldig gemaakt; dit gezien deze laatste "op kennelijk onbillijke wijze de dwangsommen meer 
dan 2 jaar na de openbare verkoop van het pand (heeft laten verbeuren}, ondanks het feit dat 
zij weet had van de openbar� verkoop ervan"; 

- het feit dat de notaris dre de openbare verkoop van 24.10.2013 heeft geleid een fout 1.0u 
hebben gemaakt door geen afzonderlijke akte op te stellen in toepassing van hetgeen bepaald 
in art. 20quater Vlaamse Wooncode, waarin de nieuwe koper zic;h verbond om de opgeleg_de 
herstelwerken uit te voeren. 

11. Artikel 1385quinquiesGer. Wb. bepaalt: 
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"De rechter die een dwangsom heeft opgeleg� kan op vordering van de veroordeelde de 
dwangS·om opheffen, de looptijd e1van opschorten gedurende de door hem te bepalen 
termijn of de dwangsom verminderen ingeval van blijvende of tijdelijke, gehele of 
gedeeltelijke onmogelijkheid voor de v�roordeelde om aan de hoofdveroordeling te 
voldoen. 

· 

Voor zover de dwangsom verbeurd was voordat de onmogelijkheid intrad, kan de rechter 
haar niet opheffen of verminderen." 

Uit deze wetsbepaling kan derhalve worden afgeleid dat enkel die veroordeelde zich erop kan 
beroepen die zich in ·het geval van "blijvende of tijdelijke, gef1ele of gedeeltelijke 
onmogelijkheid" bevindt om aan de hoofdveroorde!ing te voldoen. Alleen. de vaststelling door 
de rechter van de onmogelijkheid voor de schuldenaar om aan de hoofdveroordeling te 
voldoen, kan de rechter in staat stellen geheel of gedeeltelijkè vrijstelling van betaling van de 
dwangsom toe te staan (lees en vergelijk: Cass. AR C.93.528.F, 3 november 1994 (Studio 
Magazine N.V. / Offpress N.V.); Cass. (le k.} AR C.01.0400.F, 31 oktober 2002 (D.E. e.a. / 

V.V.J.)}. Deze onmogelijkheid mag (uiteraard) niet aan het gedrag van de eisende partij(ènf 
zelf te wijten zijn. 

12.1. De rechtbank is van oordeel dat de rechtstreeks dagende partijen op heden niet 
aantonen dat zij zich bevonden in een toestand van �'blijvende of tijdelijke, gehele cf 
gedeeltelijke onmogelijkh.eic!' om aan de hoofdveroordelingte voldoen. Evenmin tonen zij aan 
dat zij zich in een bepaalde periode of bepaalde periodes in dergelijke toestand hebben 
bevonden. Minstens is deze beweerdelijke "onmogelijkheid" aan �un eigen gedrag en 
nalatigheid te wijten. 

12.2. De rechtbank stelt vast dat het door geen der partijen betwist wordt de kwestieuze 
woning gelegen aan de inderdaad bij proces-verbaal van 
toewijs na hoger bod van 24.10.2013 met tussenkomst van notaris te in het 
kader van een procedure na onroerend beslag, toegewezen werd aan de heer 

Samen met Vlaamse wooninspectie, is · de rechtbank van oordeel dat · pe�e 
eigendomsoverdracht geenszins een "blijvende of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke 
onmogelijkheid'' om aan de hoofdveroordeling te voldoen In hoofde van de rechtstreeks 
dagende partijen uitmaakt: 

Oe verkoop van een onroerend goed brengt immers niet met zich mee dat de veroordeelden 
niet kunnen gehouden zijn om het herstel uit te voeren. De herstelvordering geldt in 
p_ersonam, dit is ten aanzien van de overtreder, die de rechtstreeks dagende partijen 2ijn, maar 
de herstelvordering geldt ook in rem, die is voor het pand waarop de bewezeri op het niet 
voldoen van de elementaire veiligheids�, · gezondheids- en woningkwa.Jiteitsvereisten 
betrekking hebben, teneinde te bewerkstelligen dat deze op rechtmatige wijze opnieuw op 
de woningmarkt ter beschikking zijn. Het is niet relevant dat de _overtreder geen zakelijke of 
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persoonlijke rechten meer kan laten gelden op de woning. (lees en vergelijk: HvB Ge�t, 16 
september, AR C/llS!i/2016) 

De artikelen 20ter en 20quater Vlaamse Wooncode bepalen: 

"Art. 20ter. De dagvaarding voor de correctionele rechtbank op grond van artikel 20, 
of het exploot tot inleiding van het geding, bedoeld in artikel 20b/s, § 5, is pos 
ontvankelijk no overschrijving in het hypotheekkon_toor van het gebied waar de 
goederen gelegen zijn. 

Elke eindbeslissing die in de zaak gewezen is, 'NOrdt op de kont van de overgeschreven 
dagvaarding of van het overgeschreven exploot ingeschreven op de wijze, bepaald in 
órtikel 84 van de hypo.theekwet. ffj gebrek aan een overschrijving, bedoeld in het eerste 
lid, wordt de eindbeslissing ingeschreven op de kont van de overschr{iving van de titel 
van verkrijging. 

Hetzelfde geldt voor het proces-verbaal waarbij wordt vastgesteld dot het vonnis is 
uitgevoerd. 

De dagvaarding of het exploot vermeldt de kadastrale omschrijving van het onroerend 
goed dat het voorwerp uitmaakt van het misdrijf en identificeert de eigenaar ervan, in 
de vorm en onder de sanctie voorgeschreven door de wetgeving inzake hypotheken. 

Elke eindbeslissing die in de zaak gewezen is, is steeds tegenstelbaar aan derden� 

verkrijgers, van wie de titel niet was overgeschreven vóór de in het eerste lid bedoeld� 

overschrijving, of vóór de inschrijving van de dagvaarding of het exploot tot inleiding 
van het aeding, op de kont van de overschrijving van een eerdere titel van verkrijging. 

Als openbare besturen of derden wegens he.tin gebreke blijven van de veroordeelde of 

van de nieuwe houder van het zakelijk recht, vermeld In artikel 20quater. gedwongen 
zijn om het vonnis uit te voeren, wordt de daaruit te hunnen bate voortvloe;ende 
schuldvordering gewaarborgd door een wettelijke hypotheek, die ingeschreven, 
vernieuwd, verminderd of gedeeltelijk d oorgehaald wordt overeenkomstig de 
bepalingen in de hoofdstukken !Ven Vvon de hveotheekwet. 

Die waarborg dekt ook de schuldvordering ten gevolge van de kosten van de 
hypothecaire formaliteiten. die door hen zijn voorgeschoten en die ten lost komen van 
de veroordeelde of van de nieuwe houder van het zakelijk recht, vermeld in artikel. 

Art. 20quotcr. Als er opeen roerend of onroerend goed·ten gevolge van een definitieve 
rechterlijke beslissing een verplichting rust om herstelmaatregelen uit te voeren als 
vermeld in artikel 20bis, wordt diè verplichting op het ogenblik dot een authentieke 
akte wordt opgesteld voor de overdracht van een zakelijk 

'
recht op het goed, in een 
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afronderl1jke akte vermeld. In die akte wordt ook vermeld dat de·nieuwe houder van 
het za_kelijk recht de verbintenis aangaat om met behoud van de toepassing van de 
verplichting voor de overtreder, de opgelegde herstelmaatregelen uit te voeren en de 
eventuele uitvoeriRgskosten te vergoeden overeenkomstig artikel 20bis, § 7, tweede 
lid. 

De instrumenterende ambtenaar bezorgt een afschrift van de af.zonderlijke akte, 
vermeld in het eerste lid, aan de wooninspecteur en is ertoe gehouden de grosse of te 
leveren op zijn verzoek." 

(eigen onderlijning door de rechtbank) 

Nog daargelaten de (ter zake irrelevante) vraag of de instrumenterende notaris in casu al da11 
niet enige fout heeft begaan door niet onmiddellijk toepassing te maken van hetgeen vermeld 
in deze artike_len (en deze eventuele nalatigheid mogelijkerwijze tot een spoediger 
regularisatie zou hebben geleid), stelt de rechtbank vast dat de eigendomsov�rdracht van 
24.10.2013 de rechtstreeks dagende partijen geenszins heeft ontslaan van hun verplichtingen 
zoals opgelegd in het veroordelend vonnis van 19.06.2013 ("met behoud van de toepassing 
van de verplichting voor de overtreder'). 

De rechtstreeks dagende partijen waren derhalve ook na de eigendomsoverdra�ht van 
24.10.2013 verder gehoude.n tot het tenuitvoerleggen van de h.un opgP.legde 
herstelvordering. Zij hebben dit echter nagelaten, minstens hebben zij niet alle redelijke 
inspanningen en zorgvuldigheid aan de dag gelegd om deze herstelvordering ten uitvoer te 
leggen. Indien zij daadwerkelijk de intentie zouden hebben gehad om het vonnis van 
19.06.2013 ten uitvoer te leggen, konden zij daartoe met de heer een 
overeenkomst afsluiten, hetzij, In geval van volgehouden weigering door deze laatste, hem 
met een. aangetekend schrijven in gebreke stellen of desnoods met een rechterlijke 
machticfng de woning betreden en de inbreuken op eigen kosten (laten) herstellen. De In het 
vonnis van 19.06.2013 voorziene uitvoeringstermijn van tien maanden vanaf het in kracht van 
gewijsde treden, volstond hiertoe ruimschoots. Deze stappen hebben zij evenwel nooit gezet, 
zodat kan worden geoordeeld dat zij ter zake minstens nalatig waren. 

In deze omstandigheden, is de rechtbank dan ook van oordeel dat de beweerdelijke "blijvende 
of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid' om aan de hoofdveroordeling te voldoen 
(mede} aan het gedrag.van de rechtstreeks dagende par1ijen zelf te wijten is. 

13. De vordering dient te worden afgewezen als ongegrond . 

In zoverre op heden tevens wordt voorgehouden dat de Vlaamse Wooninspecteur zich aan 
rechtsmisbruik zou hebben schuldig gemaakt door de verbeurde dwangsommen in te 
vorderen, stelt de rechtbank vast dat dit een executiegeschil betreft, waarovE7r de rechtbank 
niet bevoegd is te oordelen. 
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14. . en dienen te. worden aanzien als de in hèt ongelijk 
gestelde partijen, zodat het passend is hen te veroordelen tot de kosten van het gt!dlng, 
ev�nals tot de rechtsplegingsvergoeding ioals door de Vlaamse Woon inspectie gevorderd. 

OM OEZE REDENEN, 
De reditba nk, 

wijzende op tegenspraak, 

Verklaart de vordering, in ·toepassing van artikel 1385quinquies Ger. Wb., van 
en ontvankelijk, doch wijst haar af als ongegrond. 

Veroordeelt en tot betaline van de kosten van het geding, 
aan hun zijde begroot op 284,04 EUR dagvaardingskosten en 1.440,00 EUR 
rechtsplegingsvergoeding ten aanzien van de Vlaamse wooninspcctic. 

Aldus uitgesproken te Kortrijk, in het gerechtsgebouw, in de openbare zitting van de KAMER 
NEGEN A, op heden achttien december tweeduizend en zeventien. 

Aldus gevonnist en uitgesp�qken te Kortrijk, in het gerechtsgebouw, in de openbare 
terechtzitting van de NEGEN A KAMER op achttien december. tweeduizend en 
zeventien. 

Aanwezig: -W. Haclewyn, alleenzetelend rechter 
-M. Vangampelaere,afgevaardigd griffier bij M.B. 9/10/2014 
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