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De beslagrechter wijst de volge"lde beschikking in de zaak: 

A.R. 2017/398/A 

1. , wonende te 

2. !, wonende te : 

eisende partijen, 

advocaat: mr. Sabine De Coninck van Noyen, met kantoor te 1701 Dilbeek (Itterbeek), Poverstraat 24, 

tegen 

1. WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMSE GEWEST, met kantoor te 1210 Brussel, Koning Albert 11-
laan 19 bus 22, hierna: de Wooninspecteur, 

eerste verwerende partij, 

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

2. wonende te 

tweede verwerende partij, 

advocaat: mr. Jo Van belle, met kantoor te 1050 Elsene, LouiLalaan 343. / 

Rechtspleging 

Bij dagvüarding van 26 januari 2017 hebben de heer 

de rechtbank gebracht. 

en mevrouw 1 hun vordering voor 

Bij beschikking van 7 februari 2017 zijn, met toepassing van artikel 747 Ger. W" de door de partijen 

overeengekomen conclusietermijnen bekrachtigd en is de rechtsdag bepaald op 9 januari 2018. 

Op de volgende data zijn conclusies neergelegd op de griffie: 

op 7 apri! 2017 (fax) en 10 april 2017 (origineel) een eerste conclusie voor de Wooninspecteur; 

op 6 juni 2017 (fax) een eerste conclusie voor de heer 

op 7 augustus 2017 (fax) en 8 augustus 2017 (origineel) een eerste conclusie voor de heer 

; en mevrouw 1 

--···- · --·-�--·-------------------------
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op 7 september 2017 een tweede conclusie voor de Wooninspecteur; 

op 9 oktober 2017 (fax) een tweede conclusie voor de heer 1 
op 9-november 2017 een tweede conclusie voor de heer , en mevrouw r -
op 22 november 2017 (fax) en 24 november 2017 (origineel) een derde conclusie voor de 

Wooninspecteur; 

op 4 december 2017 (fax) een derde conclusie voor de heer 1 · --

Op de zitting van 9 januari 2018: 
- zijn verschenen: 

o mr. Sabine De Coninck van Noyen voor de heer . en mevrouw 1 • 
o mr. Lien Scheerlînck loco mr. Philippe Declercq voor de Wooninspecteur, 

o mr. Jan Ghysen loco mr. Vanbelle voor de heer 
- zijn voornoemde advocaten gehoord; 
- zijn de stavingstukken van de partijen overgelegd; 

is, met toepassing van artikel 769, tweede lid, Ger. W., aan de heer- ·;en mevrou�\ -· 

een termijn toegekend tot 16 januari 2018 voor de neerlegging van alle bevelen. 

Op 16 januari 2018 is het debat van rechtswege gesloten en is de zaak in beraad genomen. 

Overeenkomstig artikel 748bls 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. 

Voorwerp van de vorderingen en van het verweer 

De heer _ ; en mevrç>Uw 1 komen op tegen de bevelen tot betaling van dwangsommen die 

de Wooninspecteur aan hen heeft laten betekenen op grond van het vonnis dat de 2s• kamer van deze 

rechtbank op 27 juni 2013 r,ewezen heeft in de zar1k A.R. 2011/3805/A tussen de Wooninspecteur als 

de eisende partij en o.m. de heer ; en mevrouw 1 als verwerende partijen. 

Bij dat vonnis zijn de heer . en mevrouw 1 veroordeeld "om binnen de twee jaar na het 

in kracht van gewijsde gaan van dit vonnis aan het pand te · · · 

gekadastreerd te . een andere bestemming te geven dan het 

opsplitsen in verschil/ende kamers voor verhuur, of anders om het onroerend goed te slopen, tenzij de 

sloop ervan verboden is op grond van wettelijke, decreta/e of reglementaire bepalingen, onder 

verbeurte van een dwangsom van 125 euro per dag vertraging vánaf de dag dat het gegeven vonnis in 

kracht van gewijsde zal getreden zijn, met een maximum aan verbeurde dwangsommen van 100.000 
euro". 
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De bevelen die de Wooninspecteur heeft laten betekenen, zijn de volgende, inclusief die welke dateren 

van na hPt inleiden van dit geding: 

bevel van 30 maart 2016 tot betaling van dwangsommen voor een bedrag van 100.000,· euro, 

te vermeerderen met kosten; 

bevel van 3 juni 2016 tot betaling van dwangsommen voor een bedrag van 20.125,· euro 

(23.12.2015 - 31.05.2016), te vermeerderen met kosten , met deze vermelding: "Met 

verklat:il)(] van verzoekende partij dat zij het bevel in onderhavige aangelegenheid betekend in 

datum van 30 maart 2016 door het ambt vo11 Meester 

Gerechtsdeurwaarder met centraal administratie/ kantoor te 

, op instwcties van verzoekster, als nietig en onbestaande beschouwt 

en dar huidig bevel voormelde niet1gverkloarde bevel vervangt en er in de plaats van wordt 

gesteld"; 

bevel van 25 november 2016 tot betaling van dwangsommen voor de bedragen van 20.125,

euro (23.12.2016- 31.05.2016) en 22.125,- euro (01.06.2016 - 24.11.2016), te vermeerderen 

met kosten; 

bevel van 10 januari 2017 tot betaling van dwangsommen voor de bedragen van 20.125,- euro 

(23.12.2016 - 31.05.2016), 22.125,- euro (01.06.2016 - 24.11.2016} en 5.875,- euro 

(2S.11.2016- 10.01.2017), te vermeerderen met kosten; 

bevel van 20 juni 2017 tot betaling van dwangsommen voor de bedragen van 20.125,- euro 

(23.12.2016- 31.05.2016), 22.125,- euro (01.06.2016- 24.11.2016), 5.875,· euro {25.11.2016 

-10.01.2017) en 20.125,- euro (11.01.2017 - 20.06.2017), te vermeerderen met kosten; 

De vordering van de heer 

conclusie: 

en mevrouw strekt ertoe, zoals bepaald in hun laatste 

"Voor recht te zeggen dol in afwacflting vun behandeling ten gronde, de gedwongen uitvoering alvast 

wordt geschorst. 

In hoofdorde 

Voor recht te zeggen dot de gedwongen uitvoering m.b.t. dwangsommen, in het bijzonder de bevelen 

van betaling van 30/03//016, van 3/6/2016, 25/11/2016, 10/1/2017 en tenslotte 20 juni 2017 zonder 

voorwerp zi1n, dat de voorwaarden waaronder de dwangsom verschuldigd Is niet vervuld zijn en dat 

konkluenten geen dwangsommen verscfrulcligd zijn en de beslagen derhalve op te heffen. 

Desgevallend, de veroordeling van de eerste verweerder tot vrijwillige opheffing van enig onroerend 

beslag binnen de 24 uur na de uitspraak van het vonnis. Voor recht te zeggen dat bij gebrek aan 

vrijwillige opheffing het vonnis als opheffing zal gelden. 

-···"�-- · -· ·--·------------------------
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Eerste gedaagde dan ook te veroordelen tot alle uitvoeringskosten, inclusief de dagvaarding in verzet 

en strekkende tot gedwongen tussenkomst en inclusief de huidige gerechtskosten en de 

rechtsplegingsvergoeding, alsmede eventuele· rechtsplegingsvergoeding ten laste gelegd van 

konkluenten. 

Ondergeschikt: de vordering tot vrijwaring van tweede verweerder gegrond te verklaren en deze te 

veroordelen konkluenten te vrijwaren voor elke som welke zij verschuldigd zouden zijn t.a.v. eerste 

gedaagde en hem tevens te: veroordelen tot de kosten van het huidige geding inclusief de 

rechtsplegingsvergoedingen.11 

Het verweer van de Wooninspecteur strekt ertoe de vordering van de heer en mevrouw 

ongegrond te doen verklaren. Daarnaast vraagt hij dat de heer en mevrouw 

veroordeeld worden tot de kosten. 

Het verweer van de heer strekt ertoe de vordering van de heer_ en mevrouw 

"onontvankelijk, of ten minste ongegrond te verklaren lastens concluant en hem verder buiten zaak te 

stellen". Daarnaast vraagt hij dat de heer en mevrouw veroordeeld worden tot de 

kosten. 

Middelen van de partijen 

Ter ondersteuning van hun vordering tot opschorting van de gedwongen uitvoering "in afwachting van 

behandeling ten gronde", voeren de heer en mevrouw geen middelen aan. 

Ter ondersteuning van hun vordering in hoofdorde tot onrechtmatigverklaring van de bevelen tot 

betaling van de dwangsommen, voeren de heer 

dwangsommen verschuldigd zijn. 

. en mevrouw aan dat zij geen 

Zij houden allereerst voor dat de veroordeling die de dwangsomrechter heeft uitgesproken, voordien 

al uitgevoerd was ("Het pand heeft sinds het incident in 2009 inleiden van de vordering door de Vlaamse 

Wooninspectie ook feitelijk niet meer als bestemming een woonfunctie gehad. Konkluen�en hebben het 

te koop gesteld en niet meer verhuurd. '1. De rechter wilde er zich volgens hen enkel van verzekeren dat 

dat zo zou blijven. Minstens is de veroordeling kort na de uitspraak uitgevoerd ("De koper heeft don na 

aankoop, conform het vonnis, alle infrastructuur van de voorheen verhuurde kamers verwijderd."). Ten 

bewijze daarvan verwijzen zij naar de eenzijdige vaststellingen van de Wooninspecteur in het pand op 

8 september 2016: die bevestigen de uitvoering van de veroordeling (geen kamerverhuur meer, alle 
infrastructuur daarvoor is verwijderd), en dit op een manier die niet voor redelijke discussie vatbaar Is. 

·--- .. ,_ ... "�-------·----------------------------
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Daarnaast werpen de heer en mevrouw op dat de werkzaamheden waarvan de 

Wooninspecteur de afwezigheid aan de kaak stelt, niet zijn opgelegd door de dwangsomrechter; 

integendeel, de vordering daartoe van de Wooninspecteur is door hem afgewezen. Daarbij 

benadrukken de heer en mevrouw dat een rechterlijk gebod dat onder verbeurte van 
ee11 dwangsom wordt opgelegd, strikt moet worden geïnterpreteerd. 

Naast het feit dat de veroordeling is uitgevoerd, voeren de heer en mevrouw ook nog 

aan dat de uitvoering van het vonnis door de Wooninspecteur tergend en roekeloos is, met name 

omdat hij dat doet op grond van eenzijdige vaststellingen, die hij bovendien laattijdig aan hen heelt 

meegedeeld, en met het oog op uitvoering die helemaal niet door de rechter is opgelegd, maar aan dit 

argument verbinden zij geen apart gevolg. 

Ter ondersteuning van hun vordering in ondergeschikte orde, d.i. als zij de gevorderde dwangsommen 
toch verschuldigd zouden zijn, tot vrijwaring door de heer "voor elke som welke zij verschuldigd 

zouden zijn t.a.v. {de Wooninspecteur)", beroepen zij zich op artikel 9 van de koopovereenkomst die zi j 
met hem, lopende de procedure voor de 25c kamer, voor het pand gesloten hebben, en waarvan de 

authentieke akte verleden is op 27 september 2012. Volgens dat artikel verbindt de heer zich ertoe 
de werkzaamheden die de rechter eventueel zal opleggen, uit te voeren, en dit binnen de daartoe 
bepaalde termijn, en zal hij de heer en mevrouw bijgevolg vrijwaren tegen elke 
vordering in dat verband van de Wooninspecteur. Overigens heeft de heer 

hij het nodige zou doen. 

hen gegarandeerd dat 

Daarbij w ijzen de heer en mevrouw erop dnt de heer Haik onbetwistbaar kennis had 

van de hangen de herstelvordering (een kopie ervan was gevoegd bij de koopcompromls, er is naar 

verwezen in de authentiek koopakte, ze is gekantmeld bij de hypotheekbewaarder, ze vormde de reden 

voor de lage koopprijs (slechts 45 % van de oorspronkelijk gevraagde koopprijs), en op grond daarvan 

heeft rle heer kort na de verkoop aanpassingswerkzaamheden uitgevoerd}. Ook van het 

veroordelende vonnis had hij, volgens hen, kennis. De persoon die hen bijstaat, gpnaamd 
, heeft hem daarvan nl. op de hoogte gebracht. Ook de Woon inspecteur zelf heeft hem in kennis 

gesteld, nl. bij exploot van 4 januari 2016. 

Volgens de Wooninspecleur daarentegen i!. het door de dwangsomrechter opgelegde herstel tot op 

heden niet uitgevoerd. Aan het pand is nl. geen andere bestemming gegeven. Tot dusver is er immers 

geen functiewijziging doorgevoerd op grond van een d<lëHtoe verleende stedenbouwkundige 

vergunning. Het pand is evenmin gesloopt. Voorts hebben de heer en mevrouw tot 

nu toe evenmin gebruik gemaakt van de mogelijkheid om, buiten de veroordeling om, het pand toch 

in overeenstemming te hrengen met de minimale kwaliteitsvereisten op het vlak van kamerverhuur, 

en dit op basis van een daartoe aangevraagde en verkregen stedenbouwkundige vergunning, waardoor 

de veroordeling "doelloos" en "alzo zonder voorwerp" zou worden. Uit de vaststellingen van 8 

september 2016 blijkt dat hel pand.zich nog altijd In een staat van ruwbouw bevindt. 
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Verder betwist de Wooninspecteur dat de door hem nagestreefde uitvoering van het vonnis tergend 
en/of roekeloos zou zijn. Hij vraagt niet iets anders d�n wat de dwangsomrechter heeft uitgesproken. 

Hij laat integendeel aan de heer ; en mevrouw ook de mogelijkheid om alsnog zelf, op 
basis van een stedenbouwkundige vergunning, het pand in overeenstemming te brengen met de door 
de Vlaamse Wooncode bepaalde minimale kwaliteitsvereisten. 

Wat de gevorderde opschorting van de uitvoering betreft, stelt de Wooninspecteur dat daar geen 
enkele reden voor is. 

De heer is van oordeel dat hij niet tot vrijwaring van de heet en mevrouw 

gehouden kan zijn. Daarvoor werpt hij, in wezen trapsgewijs, verschillende gronden op: 

In hoofdorde betoogt hij dat het vrijwaringsbeding waarop de he.er en mevrouw zich 

beroepen, d.i. artikel 9 van de koopovereenkomst, nietig is, en dit om twee redenen: 

de verbintenis om de werkzaamheden uit te voeren die de rechter zou opleggen, is 

overeenkomstig artikel 1172 B.W. nietig, omdat die werkzaamheden, wegens de afwezigheid 

van een stedenbouwkundige vereunnine, een strafbaar feit zouden vormen; 
de verbintenis tot vrijwaring Is overeenkomstig de artikelen 1108 en 1129 B.W. nietig, omdat 

het voorwerp ervan niet bepaald of bepaalbaar Is: "Er waren bij de totstandkoming van de 

verkoopovereenkomst geen objectieve gegevens voorhanden op te bepalen wat de 

Wooninspecteur zou vorderen en welke omvang dit zou kunnen hebben". 

In ondergeschikte orde, d.i. voor zover artikel 9 geldig zou zijn, stelt hij dat de toepassingsvoorwaarden 

niet vervuld zijn: de dwangsomrechter heeft helemaal geen werkzaamheden opgelegd. 

In nog meer ondergeschikte orde voert hij aan dat hij niet tot vrijwaring gehouden kan zijn, omdat de 
hee1 en mevrouw hem nooit in kennis hebben gesteld van het vonnis (ook de heer 

heeft dat niet gedaan). Pas bij exploot van 4 januari 2016, betekend op verzoek van de 
Wooninspecteur, heeft hij daarvan kennis gekregen. Die afwezigheid van kennisgeving door de heer 

en mevrouw 

verplichtingen ontheft. 

De heer . en mevrouw 

Beoordeling 

bestempelt hij als rechtsmisbruik in hunnen hoofde, die hem van zijn 

opperen om de heer Vrolix desgewenst als getuige te horen. 

Ontvankelijkheid van de vorderingen 

De ontvankelijkheid van de vorderingen wordt niet betwist, althans niet inhoudelijk. Er zijn evenmin 
ambtshalve op te werpen gronden van onontvankelijkheid. 

•••••,-,,, • · ·• · -•M • ••-----------------------------
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De vorderingen van de heer en mevrouw zijn ontvankelijk . 

De voorafgaande vordering van de heer en mevrouw tot tijdelijke opschorting van de 

gedwongen uitvoering "in afwachting van behandeling ten gronde", is wel zondervoorwer p geworden, 

daar de zaak inmiddels ten gronde is behandeld en er geen initiatief is genomen om die vordering 

voorafgaandelijk te behandelen. 

Gegrondheid van de vorderingen 

Vordering tot onrechtmatigverklaring van de bevelen en de eventuele andere uitvoeringsdaden 

De veroordeling waarvan de naleving gesanctioneerd wordt door een c1wangsom, luidt als volgt: 

"Veroordeelt de heer en mevrouw om binnen de twee jaar no het in krocht van 

gewijsde gaan van dit vonnis aan het pand te gekadastreerd te 

een andere bestemming te geven dan het opsplitsen in 

verschillende kamers voor verhuur, of anders om het onroerend goed te slopen, tenzij de sloop ervan 

verboden is op grond van wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen, onder verbeurte van een 

dwangsom van 125 euro per dag vertraging vanaf de dag dat het gegeven vonnis in kracht van gewijsde 

zal getreden zijn, met een maximum aan verbeurde dwangsommen van 100.000 euro". 

Het voorwerp van die veroordeling is duidelijk: een andere bestemming dan kamerv�rhuur geven aan 

het betrokken pand of het pand slopen. 'Een andere bestemming geven' betekent dat het pand de 

bestemming moet terugkrijgen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning was afgeleverd , zijnde 

een handelspand, dan wel een nieuwe bestemming moet krijgen, waarvoor dan in beginsel een nieuwe 

stedenbouwkundige vergunning verkregen moet zijn. Een en ander dient inderdaad te gebeuren 

overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimte lijke Ordening (zie artikel 20bis, §1, eerste 

lid, VCRO: "Naast de stro[ kan de rechtbank de overtreder bevelen om werken uit te voeren om de 

woning , het pand dat het gebouw met de aanwezige woonentiteiten omvat, of de specifieke woonvorm 

als vermeld in artikel 5, !J .":J, Perste lid, te laten voldoen aan de vereisten en normen, vastgesteld met 

toepassing van artikel 5. Als de rechtbank vaststelt dat de woning niet in aanmerking komt voor 

werkzaamheden, of dat hel goot om een goed als vermeld in artikel 20, § 1, tweede lid, beveelt ze de 

overtreder om er een andere bestemming aan te geven overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 of om de woning of het yoed te slopen, lemij de sloop 

ervan verboden is op grond van wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen. Dat gebeurt 

ambtshalve of op vordering van de wooninspecteur of het college van burgemeester en schepenen van 

de gemeente waar de woning, het pand of liet goed ligt."). Daar is ook uitdrukkelijk aan herinnerd door 

de dwangsomrechter: "Hieruit volgt dat het geven van een andere bestemming aan het pand, in 

overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften, of het slopen van het pand de enige 

herstelmaatregel is die de inbreuken op het Kamerdecreet en de uitvoeringsbesluiten kan verhelpen.". 
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Het loutere feit dat het pand al geruime tijd niet meer verhuurd werd, noch het loutere feit dat de 

inrichting ervan niet of niet meer voldoet aan de bestemming kamerverhuur, kan dus niet worden 

beschouwd als er een andere bestemming aan geven. Dat argument was trouwe"ns al door de heer 

en mevrouw voor de dwangsomrechter opgeworpen, maar deze heeft dat 

uitdrukkelijk verworpen: "Het geven van een andere bestemming - de gevorderde herstelmaatregel -

houdt niet enkel in dat de lopende huurovereenkomsten worden beëindigd en dat er (voorlopig) geen 

kamèrs meer worden verhuurd of dat het pand aan een nieuwe eigenaar word{t) verkocht. Het geven 

van een andere bestemming houdt meer in dan dat, namelijk dat het pand hetzij opnieuw volgens zijn 

normale bestemming wordt ingericht, of anders dat het wordt gesloopt. Dat betekent dat de heer en · 

mevrouw , die het pand hadden opgedeeld in kamers om ze te verhuren terwijl die 

kamers niet aan de normen voldeden, moeten aantonen dat het pand opnieuw zo is ingericht dat er 

geen kamers meer kunnen verhuurd worden, wlffen zij de herstelvordering afgewezen zien worden. Met 

het enkele verweer dat de verhuur werd stopgezet en dat het pand is verkocht, tonen de heer en 

mevrouw niet aan dat zij intussen al de gevolgen van het misdrijf waarop de 

herstelmaatregel is gesteund (het verhuren van kamers die niet voldoen), hebben verholpen. Zolang de 

woning niet opnieuw zo is ingericht dat er geen afzonperlijkê kamèrs kunnen worden verhuurd, is er 

geen andere bestemming aan het pand gegeven." 

Uit de vaststellingen van de Wocninspecteur van 8 september 2016 blijkt overduidelijk dat het pand 
op dat ogenblik nog altijd niet opnieuw zo was ingericht dat er geen kamers meer verhuurd konden 

worden en dat het weer zijn normale bestemming, of een nieuwe, vergunde bestemming, had. En dat 

wordt evenmin op zich tegengesproken door de heer e n  mevrouw ; zij beweren 

inderdaad niet dat het pand weer zijn normale bestemming heeft, zoals stedenbouwkundig vergund. 

Er is evenmin een nieuwe, vergunde bestemming aan gegeven. Het pand is ook niet gesloopt. 

Bijgevolg laten de heer en mevrouw na de bedoelde veroordeling uit te voeren .. 

Tot dusver hebben zij evenmin gebruik gemaakt van de alternatieve, door de Wooninspecteur 

toegestane, mogelijkheid om, buiten de rechterlijke veroordeling om, het pand zodanig aan te passen 

dat het volledig in overeenstemming is met de minimale kwaliteitsvereisten voor kamerverhuur, zoals 

bepaald door de Wooncode. Daarvoor is uiteraard een stedenbouwkundige vergunning vereist; het 

komt dus aan de heer en mevrouw zelf toe daarvoor het nodige te doen. Het feit dat 

de Wooninspecteur die alternatieve mogelijkheid toestaat, heeft niets te maken met het wijzigen van 

het voorwerp van de veroordeling van de dwangsomrechter. 

De Wooninspecteur is derhalve gerechtigd om van de heer en mevrouw 

dwangsommen te vorderen. Hij doet dat niet op een tergende en/of roekeloze manier. Integendeel, 

naast de door de dwangsomrechter opgelegde, alternatieve herstelmaatregelen, biedt hij hun ook de 

mogelijkheid ·om alsnog het pand zodanig aan te p11ssen dat het in aanmerking komt voor 
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kamerverhuur. Hij is niet verplicht om 1ijn vaststellingen daarover te doen in aamvezighc1d van de heer 

Teugels en mevrouw Bloemen. 

De door de Wooninspecteur gevorderde bedragen worden cijfermatig niet betwist. Alleen wijzen de 

heer Teugels en mevrouw Bloemen erop dat het eerste bevel, d.i. het bevel dat op 30 maart 2016 

betekend is, door de Wooninspecteur naderhand ingetrokken is. Niettemin blijft hij in de 

daaropvolgende bevelen de kosten daarvoor aanrekenen. Dat kan natuurlijk niet. De aangevochten 

bevelen zijn dus gedeeltelijk onrechtmatig, nl. in zoverre ze de kosten voor het bevel van 30 maart 2016 

in rekening brengen. Voor het overige zijn ze rechtmatig. 

De hoofdvordering van de heer Teugels en mevrouw Bloemen is grotendeels ongegrond. 

Vordering tot vrijwaring 

/\rlikel 9 van de koopovereenkomst tussen de heer Teugels en mevrouw Bloemen enerzijds en de heer 

Haik anderzijds, is niet aangetast door 11ietigheid. 

De verbintenis die de heer Haik op zich genomen heeft om de werkzaamheden die de rechter eventueel 

zou bevelen, uit te voeren heeft geen ongeoorloofd voorwerp. De alternatieve herstelmaêltregelen die 

de rechter heeft opgelegd, impliceren immers niet dat er stedenbouwkundige overtredingen zouden 

moeten worden begaan; integendeel, om dat te voorkomen, zijn renovatie-, verbeterings- of 

aanpassingswerkzaamheden precies niet opgelegd. 

Het voorwerp v::1n de vrijwaringsverbintenis was, op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, 

afdoende bepaalbaar. De heer Haik had Immers op dat ogenblik kennis van de herstelvordering van de 

Wooninspecteur. 

Voorts heeft de dwangsomre<:hler wel degelijk werkzaamheden opgelegd, nl. die welke vereist zijn om 

aan het pand een andere bestemming te geven of het pand slopen. 

Anderzijds werpt de heer Haik terecht op dat hij nooit door de heer Teugels en mevrouw Bloemen 1s 

aangemaand om cle door de rechter opgelegde herstelmaatregelen uit te voeren, meer zelfs, dat htj 

niet eens door hen op de hoogte is gehracht van de uitgesproken veroordeling. Weliswaar beweren 

laatstgenoemden het tegE>ndeel. Volgens hen heeft de persoon die hen bij het kamerverhuur bijstond, 

de heer Vrolix, de heer Haik ineelicht; daarvoor verwijzen zij naar een e-mailbericht van 14 augustus 
2013 van de heer Vrolix aan hun raadsman. Uit dat bericht kan evenwel niet worden afgeleid dat deze 

persoon het veroordelende vonnis namens de heer Teugels en mevrouw Uloemen ter kennis zou 

hel.Jben gebracht van de heer Haik, laat staan hem zou hebben a::1ngemaand het nodige te doen voor 

het geven van een andere bestemming. F.en getuigenverhoor van de heer Vrolix vertoont dan ook geen 

enkel nut. De heer Teugels en mevrouw Bloemen leggen geen andere stukken over die hun bewering 

zouden kunnen staven. Zij falen dus in hun bewijslast. De omstandigheid dat de Wooninspecteur bij 
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Doordat de heer Teugels en mevrouw Bloemen de heer Haik nooit hebben aangemaand om het 
veroordelende vonnis uit te voeren, kunnen ze hem nu niet in vrijwaring roepen. Artikel 9 koppelt 

immers de vrijwaringsverplichting van de heer Haik aan de niet-uitvoering van zijn verplichting om de 
door de rechter opgelegde werkzaamheden uit te voeren . 

Een aanmaning of ingebrekestelling van de schuldenaar door de schuldeiser is nl. in beginsel vereist 
opdat de sancties verbonden aan de niet-nakoming...van een verbintenis kunnen worden toegepast 
(VAN GERVEN, W. m.m.v. VAN OEVELEN, A., Verbintenissenrecht, Acco, 2015, 601-602). 

De vordering in ondergeschikte orde van de heer Teugels en mevrouw Bloemen Is ongegrond. 

Kosten 

Overeenkomstig artikel 101?, eerste lid, Ger. W. worden de heer Teugels en mevrouw Bloemen, als de 
in het ongelijk gestelde partijen, tot de kosten veroordeeld, waaronder de rechtsplegingsvergoeding 
bedoeld in de artikelen 1018, 6°, en 1022 Ger. W. 

Overeenkomstig artikel 1020 Ger. W. wordt de verwijzing is de kosten hoofdelijk uitgesproken. 

OM DEZE REDENEN, 

DE BESLAGRECHTER, 

Rechtsprekend in eerste aanleg en op tegenspraak; 

Verklaart de voorafgaande vordering van de heer Teugels en mevrouw Bloemen tot tijdelijke 

opschorting van de gedwongen uitvoering zonder voorwerp; 

Verklaart de vordering in hoofdorde van de heer Teugels en mevrouw Bloemen tegen de 

Wooninspecteur ontvankelijk , maar slechts beperkt gegrond, zoals hierna bepaald; 

Zegl voor recht dat de aangevochten bevelen vanwege de Wooninspecteur tot betaling van 
dwangsommen d.d. 3 juni 2016, 25 november 2016, 10 januari 2017 en 20 juni 2017, rechtmatig zijn, 

behalve in.zoverre ze de kosten voor het ingetrokken bevel van 30 maart 2016 aanrekenen; 

Wijst de heer Teugels en mevrouw Bloemen van het meer of anders gt?vorderde af; 
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Verklaart de vordering in ondergeschikte orde van de heer en mevrouw tegen de 

heer ontvankelijk, maar ongegrond, en wijst hen ervan af; 

Veroordeelt de heer en mevrouw hoofdelijk tot de kosten, voor de Wooninspecteur 

bepaald op 1.440,- euro rechtsplegingsvergoeding en voor de heer bepaald op 1.440,- euro 

rechtsplegingsvergoeding; 

Aldus uitgesproken ter ·openbare terechtzitting van de beslagkamer van de Nederlandstalige 

rechtbank van eerste t1anleg llrussel, op 23 januari 2018 
waar aanwezig waren en zitting namen: 

de heer Wim DE TROY, beslagrechter, 

mevrouw Tania COUCK, afgevaardigd griffier. 

T. COUCK 

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel - 2017 /398/ A-- p. 12 




