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Rechtbank van eerste aanleg Qcst-Vlaanceren, afdeiing Dendermorde
zitting van 24 januari 2017 beslagkamer- A.R. NR. 15-2299-A

AR 15/2249/A

IN DE ZAAK VAN:

: __ |__ I _; zonder gekend beroep, wonende te ! i Oosterzele,

I i __ |__; , gepensicneerde, wcnende te Oosterzele, <

Eisers, vertegeriwoordigd door mr. P. Saeys, advocaat te 9300 Aalst, Zworte Zustersstraat 13.

TEGEN:

DE WOQNINSPECTEUR VAN HET VLAAMSE GEWEST. met burelen te 1210 Sint-Jcost-ten 
Noode, Konings Albert-ll - laan 19 bus 22.

Verweerster, vertegenwoordigd door mr. E. Lewyllie, I* mr. V. Tollenaere, advocaat te 9000 
Gent, Koning Albertlaan 128;

VELT DE RECHTBANK HET VOLGENDE VONNIS:

I Procedureverloop - elementen waarop de rechtbank haar oordeel steunt

1.1 De rechtbank heeft kennis genomer van de volgende procedurestukken:
het tussenvonnis van doze kamer bij deze rechtbank van 26 april 2016 en de aldaar 
opeesomde procedurestukken

4* de besluiten na heropening van de debatten voor eisers

van 27 mel 2016, en
de besluiten na heropening van de debatten voor verweerder WOONINSPECTEUR 
van 30 juni 2016.

Partijen hebben hun standpunten uiteengezet en toegeiicht op de zitting van 15 november 
2016.

Volgende partijen hebben hun bewijsstukken neergeiegd:
i- eisers, een bundel cmvattende 4 stukken conform de bij de stukken gevoegde 

inventaris, en
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verweerder, een bundel omvattende 34 stukken conform de bij de stukken gevoegde 
inventaris.

De rechtbank heeft de debatten gesloten en de zaak in beraad genomen.

1.2 De rechtbank steit vast dat gedurende de volledige procedure de bepalingen van de Wet 
op het Taalgebrulk in Gerechtszaken, in het bijzonder artt. 2, 24, 30, 33, 34, 36, 37, 40, 41 en 
42, gerespecteerd werden.

II Ingereedheidbrenging - stukken

II. 1 Ingereedheidbrenging van de zaak

2.1 De besluiten voor WOONINSPECTEUR werden pas na 27 juni 2016 neergelegd.

Het op 27 juni 2016 gefaxte exemplaar werd Immers pas na siuiting van de grlffie 
doorgestuurd en geldt als neergelegd op 28 juni 2016.

Daarenboven heeft verweerder nagelaten dit exemplaar te ondertekenen, zodat niet vast 
staat dat het gaat om een autoritatieve tekst.

2.2 Anderzijds vorderen consorten geenszins de wering uit de debatten van
de besluiten voor WOONINSPECTEUR.

Hoewel art. 747 § 2 GerW voorziet dat de rechtbank de sanctie van wering "ambtshalve" 
toepast, houdt dit geen eigenmachtig optreden in: de befanghebbende partij moet de 
sanctie vorderen, waarna de rechtbank geen beiangenschade meer moet onderzoeken.1

2.3 De rechtbank weert de besluiten voor WOONINSPECTEUR niet uit de debatten.

11.2 Stukken

2.4 Wanneer stukken niet werden ingeschreven op een inventaris, worden zij geacht niet te 
zijn medegedeeld.2 Het spreekt voor zich dat het hierbij moet gaan om de inventaris die 
gehecht werd aan de besluiten, nu dit de enige is die aan de wederpartij werd "betekend".3

1 Zie SCHEERS. D, "Spreken is zilver, schrijven is goud11 in VAN DONINCK, J, VAN D6N HOLE, L.
VLAAMS PLEITGENOOTSCHAP (eds), Civiel procesrecht vandaag en morgen, 2013, Antwerpen,
Intersentia, 63-64, RN 40-41
zZle Rb Namen, 17 december 1993, JT. 1994, 421
3 Art 746 GerW
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Niet-medegedeelde stukken moeten uit het beraad worden geweerd, anders ware er een 
schending van de rechten van verdediging.4

2.5 Partijen kunnen evenwel afzien van do toepassing van art. 737 al. 1, eerste zin GerW 
2odat de medodeling van stukken vormloos kan plaatsvinden.5

In het geval de vormloosheid ertoe teidt da: er geen inventaris werd meegedeeld voor de 
neerlegging van bundeis, dient te worden onderzocht aan de hand van de elementen van de 
procedurebundel, in het bijzonder van de besluiten, of de mededeiing van het stuk en van 
zijn vocrlegging aan de rechtbank heeft plaatsgevonden.

2.6 Aan de besiuiten van consorten is geer inventaris gehecht.

De bij de stukken gevoegde inventaris maakt melding van 4 stukken. Het gaat om dezelfde 
stukken als aangegeven in de besiuiten van consorten van 26 november
2015.

Het staat dus vast dat WOONINSPECTEUR deze stukken kent.

2.7 De inventaris gevoegd bij de besiuiten voor WOONINSPECTEUR maakt melding van 33 
stukken.

De inventaris gevoegd bij de bunde! maakt melding van 34 stukken.

In zijn besiuiten maakt WOONINSPECTEUR geen melding van dit bijkomende stuk 34. Het 
staat dus niet vast dat hij dit stuk heeft meegedeeld.

2.8 De rechtbank weert de stukken voor consorten niet uit de debatten.

De rechtbank weert stuk 34 van de bundel van WOONINSPECTEUR uit de debatten.

Ill Situering van hot geschil: feitelijke voorgaanden en standpunten van partijen

3.1 De rechtbank heeft de voor het geschil maatgevende feiten al beschreven in het 
tussenvonnis.

3.2 In besiuiten hebben partijen verder standpunt Ingenomen op juridisch vlak. De feiten 
staan voor het overige bevestigd.

4 Zie Gent, 10 September 2013. P&B, 2014/2, 70; zie Rb Namen, 17 december 1993, JT, 1994, 421
5 Art 737 al. 1, tweede zin GerW; zie Rb Gent, 11 februari 2004, TGR-TWVR, 2004, 125
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IV Vorderfngen

4.1 Partijen handhaven de in het tussenvonnis beschreven vorderingen.

V Gronden van het vonnis6 7

V.l Ontvankelijkheid van de vorderingen

5.1 Eisers vorderen in wezen - minstens gedeeltelijk - uitzorderingen op en afwijkingen van 
de bepalingen van de bodemrechter.

De rechtbank had dit in tussenvonnis al opgemerkt. Partijen hebben standpunt ingenomen.

5.2 In de mate eisers vorderen dat deze rechtbank zou toeiaten af te wijken van de 
bepalingen van het vonnis van de bodemrechter is hun vordering onontvankelijk.

In de mate de tekst van het vonnis ondubbelzinnig is, is do vordering van eisers al evenzeer 
onontvankelijk. De rechtbank merkt in dit verband op dat de interpretatiebevoegdheid van 
de beslsgrechter niet zelfstandig is: hij kan enkei interpreteren in de mate de uitvoering 
zulks vereist. Verbetering van een vonnis van een andere rechter is al helemaal uit den 
boze...

5.3 De rechtbank merkt op dat verweerder de lezing van eisers aangaande de termljnen van 
verval van de dwangsom bevestigt:

"Uit het samenlezen van het integrate vonnis blijkt duidelijk dat de rechter ten gronde 
beoogd heeft een tijdslimiet te geven aan de tegenpartij, met name tien maander, 
vanaf de betekening van het vonnis dat wordt uitgesproken, en dat daaraan de 
accessoire veroordeling van een dwangsom wordt gekoppeld."1

In die mate is WOONINSPECTEUR het klaarblijkelijk met het bezwaar van consorten 
eens.

5.4 De saisine van de beslsgrechter omvat zowel het rechtmatigo als het regelmatige 
karakter van de uitvoeringsmaatregel.

Waar een uitvoering vanaf de tiende maand na het wijzen van het bodemvonnis regelmatig 
is, erkent WOONINSPECTEUR dat dergelijke uitvoering problematisch Is.

De rechtbank oordeelt dan ook dat eisers een geschil dienaangaande kunnen voorleggen.

6 Art. 780 GerW, aanhef
7 Besluiten na heropening van de debatten voor WOONINSPECTEUR. p. 4, al. 9, nadruk toegevoegb
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V.2 Gegrondheid van de vorderingen

5.5 Waar WOONINSPECTEUR zelf stelt dat voor het verval van de dwangsommen de 
betekening van het vonnis voldoendc maar tevens noodzakelijke voorwaarde is, trekt hij 
hierurt zelf het besluit dat van verval van dwangsommen pas sprake kan zijn vanaf

"den maarden vanaf de betekening van het vonnis dat wordt uitgesproken

5.6 De uiterst ondergeschikte vordering van eisers dienaangaarde is gegrond omdat 
verweerder een en ander erkent.

VI Negenproef: antwoord op de overeenkomstig art. 744 GerW uiteengezette 
middelen8 9

6.1 Art. 780 GerW vereist dat de rechtbank de genummerde middelen van partijen 
beantwocrdt maar zegt niet dat de rechtbank hiertoe dezelfde structuur dient aan te 
wenden als partijen.

De rechtbank is dus vrij in de wijze waarop zij antwoordt, zo lang zij maar antwoordt.

In het andere geval zou zij in haar vonnissen verschillende hoofdstukker moeten opnemen 
waarin zij telkens opnieuw haar vonnis motiveert maar telkens volgens een andere door een 
van de partijen gehanteerde structuur. Dit komt quasi neer op het zoveel keren schrijven van 
een vonnis als er partijen zijn, vermeerderd met het eigen beeld van de rechter dat alle 
opvattingen samenbrengt. De wetgever heeft partijen niet verplicht onderling dezelfde 
structuur te hanteren...

6.2 Eisers hanteren geon genummerde middelen in de zin van art. 744.3° GerW.

6.3 WOONINSPECTEUR kwalificeert zijn argumenten verkeerd.

Naar lezing van zijn synthesebesluiten voor tussenvonnis zijn enkel de argumenten ten 
gronde "middelen" in de zin van art. 744.3° GerW.

A contrario zijn dan de argumenten inzake bevoegdheid (ofte "rechtsmacht") dan wel 
uitlegging/verbetering van vonnis geen middelen in de zin van art. 744.3° GerW maar louter 
"iets" dat op papier staat dat een argument is maar geen middel. Begrijpe wie kan.

Dit wil niet zeggen dat het niet om "middelen" gaat. De rechtbank herkwaltficeert 
ambtshalvc de draagwijdte die WOONINSPECTEUR aan zijn eigen besluiten gegeven heeft.

8 Besluiten na heropening van de debatten veer WOONINSPECTEUR, p. 4, al. 9. nadruk toegevoegd
9 Art. 780.3°, tweede zinsdeel GerW
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De rechtbank beantwoord: de coor WOONINSPECTEUR opgeworpen genummerde 
middelen:
Middel Antwoord

2.1
2.2
2.3

Eindvqnnis;:RN 5.2 
Ibid
WObNWSPEi^EUR';lofiSl/iltl?e}t onder dit:-rahdnumrncrv'eiementon die de 

ontvankelijkheid van de vordering aangaan, dit hoewel: hlj laat weten dat dit 
oordelen "ten gronde" zijn. Beslagis nochtans geen beroepsaanlcg, zodatdcze I 

kwalificatie berust op een verkeerde inschatting van de,aard van de procedure. - 
Enkel "middel ‘5* betreft de werkelijke Rrond van de. zaak, maar is irrelevant 
gezien de onontvankeiijkheid yari de vorderingen/behoudens hut akkoord van 
WOONINSPECTEUR met £2n ortderdeel ervan.

VII Andere middelen

7.1 De rechtbank beocrceelt de door partijen ingeroepen middelen die niet uitdrukkelijk 
besproken zijn als irrelevant voor de beoordeling van het geschil, dan wel als impliciet 
beantwoord.

VIII Gerechtskosten

8.1 leder eindvonnis verdeelt de gerechtskosten tussen de partijen. Wanneer deze laatsten 
nalaten de betaling van de gerechtskosten uitdrukkelijk te vorderen, dient de rechtbank 
deze ver(oor)deling ambtshalve uit te spreken.

Wanneer de gezegde partijen nalaten hun kosten (volledig) aan te geven dient de rechtbank 
zich niet uit te spreken maar dient zij dit punt van de discussie aan te houden.10 11

Wanneer zich meerdere partijen aandienen gaat de rechtbank na of er ook pluraliteit aan 
procesverhoudingen is/1

8.2 Waar elsers slechts hun uiterst ondergeschlkte vordering toegewezen zien, zijn zij wel 
degelijk winnende partij.

10 Art 1021 GerW; zie Cass, 5 januari 2007, RABG, 2007, 693, noot VERBEKE. aangehaald in VOET, 
S, “Gecingkosten in de civiele rechtspleging”. in VAN DONINCK, J, VAN DEN HOLE, L. VLAAMS 
PLEITGENOOTSCHAP, Civiel procesrecht vandaag en morgen, 2013, Antwerpen, Intersentia, RN 4; 
zie VAN DEN BERGH, B. SOBRIE, S, De rechtsplegingsvergoeding in al zijn (SIC) facetton, 2016. 
Mechelen, KJuv/er, RN 104
11 Zie VOET, ic, 102 titel 5.6
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8.3. a Eisers later na de dagvaardingskost te kennen te gsven op de in art. 1021 GerW 
aangegeven wijze.

De rechtbank houdt dit punt van discussie aan voor berechting.

8.3. b Partijen zijn het eens dat het geschil als niet waardeerbaar vait te aanzien.

Wanneer partijen het eens zijn over de kosten, kan de rechtbank dit akkoord enkel 
bekrachtigen.12

De rechtbank mag de rechtsplegingsvergoeding niet ambtshalve indexeren.1J

IX Uitspraak 

De rechtbank

•i- doet uitspraak op tegenspraak

weert stuk 34 van de bundel van verweerder uit de debatten

4>- werkt de beschikkingen van haar tussenvonnis van 26 april 2016 verder uit

■4 verklaart de vorderingen van eisers onontvankelijk, behoudens in de mate zij de 
onrechtmatigverklaring van dwangsorrmen beogen voor een periode binnen de tien 
maanden na de betekening van het vonnis van de negende kamer van deze afdeling 
van deze rechtbank van 13 juni 2014

4* verklaart de aldus beperkte vordering ontvankelijk en gegrond

•»- zegt voor recht dat de dwangscmmen slechts kunnen vervallen ticn maanden na de 
betekening van het gezegde vonnis

4» veroordeelt verweerder tot betaling aan eisers van de door hen opgelopen 
prccedurekosten en stelt vast dat het alvast om de volgende kosten gaat:

o rechtsplegingsvergoeding 1.320,00 EUR

4. houdt de zaak voor wat de overige procedurekosten betreft aan voor berechting

1 Art. 1017 GerW
,3Zie Cass, 18 September 2014. raadpleegbaar op wwwiura.be
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Dit vonnis is uitgesproken tijdens do openbare terechtzitting van de D-BE5LAG KAMER, 
zitting houdend in burgerlijke zaken, van de rechtbank van eerste aanleg Oost Vlaandcren 
afdeling Dendermonde op dinsdag VIERENTWtNTIG JANUARI TWEEDUIZEND EN 

ZEVENT1EN, alwaar aanwezig waren :
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