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De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, sectie burgerlijke rechtbank, kamer 
B.1, heeft het hierna volgend vonnis verleend: 
 
In de zaak  
 

  
___________________________________________________________________________ 
 

K 
 

appellant 
oorspronkelijk verweerder 

 
hierna genoemd: K  
 
met als advocaat: meester  
 
T E G E N 
 
G 
 

geïntimeerde 
oorspronkelijk eiser 

 
hierna genoemd: G 
 
met als advocaat: meester 
 

___________________________________________________________________________ 
 
1 PROCEDURE 
 
De rechtbank neemt kennis van het dossier, met daarin ondermeer: 
 
- het aangevochten vonnis van het vredegerecht Oostende I, uitgesproken op 7 oktober 2020 

(AR 20A1549/1); 
 
- het verzoekschrift tot hoger beroep tegen dit vonnis, door K op 9 november 2020 neergelegd 

op de griffie van deze rechtbank en bij gerechtsbrieven van 12 november 2020 meegedeeld 
aan de G en haar raadsman overeenkomstig artikel 1056-2° Ger.W. 

 
De rechtbank nam kennis van het dossier van de rechtspleging en van de door de partijen neergelegde 
stukken. 
 
De partijen hebben hun middelen en conclusies voorgedragen in de openbare zitting van 9 juni 2021, 
waarna de debatten werden gesloten en de zaak in beraad werd genomen. 
 
De Wet van 15 juni 1935 inzake het gebruik van talen in gerechtszaken, in het bijzonder artikelen 2 en 
24 van deze Wet, werd in acht genomen.  

2 BIJZONDERSTE GEGEVENS VAN DE ZAAK 
 

B.1 
VON 

@ 
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2.1 Het aangevochten vonnis 
 
Het vredegerecht oordeelde als volgt:  

 

 
 
 
2.2 De standpunten van de partijen in de beroepsprocedure 
 
K vordert: 
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G vordert: 
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2.3 De feitelijke gegevens van de zaak 
 
1 G verhuurt aan K:  
 

-  sinds 1992 een handelspand in de Torhoutsesteenweg 618 te 8400 Oostende, voor 
een geïndexeerde huurprijs van 30 514,65 euro per kwartaal;  
 
- sinds 1993 een handelspand in de Leuvensesteenweg 370 te 3190 Boortmeerbeek, 
voor een geïndexeerde huurprijs van 26 855,10 euro per kwartaal.  

 
2 In 2020 nam de overheid maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19. 
Deze maatregelen hebben de jarenlange evenwichtige contractuele relatie tussen partijen verstoord.  
 
3 Bij akte betekend op 12 juni 2020 werd K door G gedagvaard. G vorderde achterstallige 
huurgelden en het vestigen van een aangepaste huurwaarborg.  
 
4 GOUP GL vorderde in haar syntheseconclusie in eerste aanleg: 
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5 K vorderde in haar syntheseconclusie in eerste aanleg: 

 

 
 

6 Bij vonnis van 30 april 2019 oordeelde het vredegerecht zoals hoger uiteengezet.   
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3 BEOORDELING DOOR DE RECHTBANK 
 
3.1 De procedure 
 
1 Het aangevochten vonnis werd uitgesproken op 30 april 2019 en werd volgens de niet-
betwiste verklaring van G (syntheseconclusie p. 4) niet betekend.  
 
Het hoger beroep, ingesteld bij verzoekschrift neergelegd op de griffie op 9 november 2020 is dan ook 
tijdig overeenkomstig artikel 1051 Ger.W. 
 
2 G heeft niet geconcludeerd tot de onontvankelijkheid van het ingestelde hoger beroep.   
 
3 Er zijn geen middelen van onontvankelijkheid die door de rechtbank ambtshalve moeten 
worden opgeworpen.     
 
Het hoger beroep werd op regelmatige wijze ingesteld en K heeft belang en hoedanigheid om dit 
rechtsmiddel aan te wenden.   
 
Het ingestelde hoger beroep is dan ook ontvankelijk.   
 
4 Incidenteel hoger beroep? 
 
4.1 Volgens K heeft G laattijdig incidenteel hoger beroep ingesteld over de vordering van G over 
de huurwaarborg.  
 
Volgens G is de vordering over de huurwaarborg nog hangende voor het vredegerecht.  
 
4.2 Door het hoger beroep wordt in beginsel het volledig geschil met inbegrip van de punten van 
de vordering waarover nog niet werd geoordeeld, aan de eerste rechter onttrokken en aanhangig 
gemaakt bij de rechter in hoger beroep. De partij die hoger beroep aantekent, kan dit hoger beroep 
beperken, maar deze beperking kan enkel betrekking hebben op punten van de vordering waarover 
reeds werd geoordeeld door de eerste rechter. De punten van de vordering waarover nog niet werd 
geoordeeld worden krachtens het principe zelf van de verruimde devolutieve werking van het hoger 
beroep aanhangig gemaakt bij de rechter in hoger beroep (zie ook Cass. 29 mei 2015, AR C.13.0615.N). 
 
De devolutieve werking, die van rechtswege voortvloeit uit het instellen van hoger beroep, raakt de 
openbare orde.  
 
De rechtbank moet de zaak alleen dan terug naar de eerste rechter verwijzen, indien zij, zelfs 
gedeeltelijk, een in het aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt (artikel 1068, 
tweede lid Ger.W.). 
 
Hoewel de overlegging van stukken die de rechter in toepassing van artikel 871 Ger.W. beveelt een 
onderzoeksmaatregel vormt, is dat niet het geval voor een beslissing tot heropening van het debat om 
een partij de mogelijkheid te bieden bijkomend bewijsmateriaal over te leggen (zie ook in die zin Cass. 
3 januari 2019, AR C.18.0129.F). In die zin is een beslissing tot heropening van het debat om partijen 
toe te laten cijfermatig duidelijkheid te verschaffen, geen onderzoeksmaatregel in de zin van artikel 
1068, tweede lid Ger.W. 
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4.3 Met de beslissing om ambtshalve de debatten te heropenen “teneinde partijen toe te laten 
hieromtrent cijfermatig duidelijkheid te verschaffen” heeft het vredegerecht geen geschil beslecht. Het 
vredegerecht had over de huurwaarborg nog niet geoordeeld.  
 
Ingevolge de verruimde devolutieve werking werd het gehele geschil, met inbegrip van de vordering 
over de huurwaarborg, overgeheveld naar deze rechtbank, in hoger beroep.  
 
Een incidenteel beroep van G is hiertoe overbodig en zelfs onmogelijk.  
 
3.2 De ontvankelijkheid van de vorderingen en tegenvorderingen 
 
3.2.1 Ontvankelijkheid van de vorderingen  
 
1 Huurgelden Oostende 
 
1.1 K heeft geen exceptie van onontvankelijkheid opgeworpen.  
 
1.2 Er zijn geen middelen van onontvankelijkheid die door de rechtbank ambtshalve moeten 
worden opgeworpen.  
 
1.3 De vordering is ontvankelijk.  
 
2 Huurwaarborg 
 
2.1 Volgens K is de vordering over de huurwaarborg onontvankelijk.  
 
Hierboven werd reeds geoordeeld dat de vordering over de huurwaarborg door de devolutieve 
werking wel degelijk behoort tot het geschil voor deze rechtbank.  
 
2.2 Nu de exceptie van niet ontvankelijkheid werd opgeworpen door K is het aan de rechtbank 
om, ambtshalve het geschil te beslechten overeenkomstig de daarop toepasselijke regels en dus na te 
gaan of de vordering op enige grond onontvankelijk is (zie ook Cass. 2 mei 2019, AR C.15.0450.F).  
 
2.3 In haar syntheseconclusie in eerste aanleg werd door G een huurwaarborg gevorderd van 30 
211,11 euro. In haar syntheseconclusie in graad van beroep vordert G in hoofdorde het stellen van een 
huurwaarborg van 30 514,65 euro.  
 
Door G word in hoger beroep een uitbreidende hoofdvordering gesteld. Het betreft geen aanvullende 
hoofdvordering nu het bedrag, zoals in beroep gevorderd, ook ten tijde van het instellen van de 
inleidende vordering reeds kon worden ingesteld, in die zin dat de huurprijs toen ook reeds 30 514,65 
euro bedroeg. De vordering is geen aanpassing aan een huurprijs die lopende het geding gekomen is.  
 
De toepassing van artikel 807 Ger.W. vereist, ook in hoger beroep, enkel dat de uitbreiding of wijziging 
van de vordering berust op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd (zie ook Cass. 19 februari 
2016, AR C.15.0205.F en Cass. 5 april 2019, C.18.0074.N).  
 
De indexatie van de huurwaarborg berust op een feit in de dagvaarding aangevoerd. In de dagvaarding 
werd bepaald:  

“om de huurwaarborg aan te passen aan de thans geldende huurprijs”.  
 
2.4 De uitbreidende vordering over de huurwaarborg is ontvankelijk.  
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3.2.2 Ontvankelijkheid van de tegenvorderingen (huurgelden Oostende en huurgelden 
Boortmeerbeek) 
 
1 Huurgelden Oostende 
 
1.1 K heeft een tegenvordering ingesteld tot terugvordering van huurgelden voor het handelspand 
in Oostende.  
 
1.2 G heeft geen exceptie van onontvankelijkheid opgeworpen.  
 
1.3 Er zijn geen middelen van onontvankelijkheid die door de rechtbank ambtshalve moeten 
worden opgeworpen.  
 
1.4 De tegenvordering is ontvankelijk.  
 
2 Huurgelden Boortmeerbeek 
 
2.1 Het vredegerecht heeft in zijn overwegend gedeelte geoordeeld “Dit geschil omtrent de 
eventuele vrijstelling voor het pand in Boortmeerbeek betreft een huurgeschil dat ressorteert onder de 
bevoegdheid van het aldaar bevoegde Vredegerecht (art. 629 Ger.W.) zodat Wij Ons op dit onderdeel 
van de vordering onbevoegd verklaren.”. Uiteindelijk wees de vrederechter “de tegenvordering af als 
onontvankelijk”.  
 
K bestrijdt deze beslissing om redenen zoals uiteengezet in haar syntheseconclusie.  
 
G vraagt het aangevochten vonnis te bevestigen. G had in haar eerste besluiten voor het vredegerecht 
reeds de territoriale bevoegdheid betwist.  
 
2.2 Artikel 634 Ger.W. bepaalt: 
 

“De regels betreffende de tegenvorderingen, de vorderingen tot tussenkomst, de 
aanhangigheid en de samenhang, zoals zij bepaald zijn in de artikelen 563, 564, 565 en 566, 
zijn van toepassing op de territoriale bevoegdheid.” 

 
Artikel 563, tweede lid Ger.W. bepaalt:  
 

“De arbeidsrechtbank, de ondernemingsrechtbank en de vrederechter nemen kennis van de 
tegenvorderingen die, ongeacht hun bedrag, onder hun volstrekte bevoegdheid vallen of die 
ontstaan hetzij uit de overeenkomst, hetzij uit het feit dat ten grondslag ligt aan de 
oorspronkelijke vordering.” 

 
Het vredegerecht is aldus bevoegd om kennis te nemen van tegenvorderingen die, ongeacht hun 
bedrag, onder zijn materiële bevoegdheid vallen of die ontstaan zijn hetzij uit de overeenkomst (die 
ten grondslag ligt aan de door de eiser ingestelde (hoofd-)vordering), hetzij uit het feit dat ten 
grondslag ligt aan de door de eiser ingestelde (hoofd-)vordering.  
 
Artikel 591 Ger.W. bepaalt: 
 

“Ongeacht het bedrag van de vordering neemt de vrederechter kennis: 
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1° van geschillen betreffende de verhuring van onroerende goederen en van de 
samenhangende vorderingen die ontstaan uit de verhuring van een handelszaak (…)” 

 
2.3 De tegenvordering van K gaat over een geschil over de verhuring van onroerende goederen, 
met name een handelshuur, zodat deze onder de materiële bevoegdheid valt van het vredegerecht. 
 
Het vredegerecht was aldus bevoegd om kennis te nemen van deze tegenvordering.  
 
De ligging van het handelspand in Boortmeerbeek doet hieraan geen afbreuk. 
 
2.4 Volledigheidshalve merkt de rechtbank op dat, zelfs indien de tegenvordering  niet onder de 
bevoegdheid zou vallen van de rechter bevoegd om van de hoofvordering kennis te nemen, de enige 
processuele sanctie de onbevoegdheid is (zie ook S. MOSSELMANS, Tussenvorderingen in APR, Mechelen, 
Kluwer, 2007, 173). Het vredegerecht kon de vordering dan ook niet onontvankelijk verklaren.  
 
2.5 Het hoger beroep van K is op dit punt gegrond.  
 
Het aangevochten vonnis wordt op dit punt teniet gedaan. 
 
De tegenvordering van K over de huurgelden voor het handelspand in Boortmeerbeek is ontvankelijk.  
 
3.3 De grond van de zaak 
 
3.3.1 Voorafgaand: over de rechtsgronden 
 
1 De rechter is ertoe gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig de daarop van 
toepassing zijnde rechtsregels. Hij moet de juridische aard van de door de partijen aangevoerde feiten 
en handelingen onderzoeken en mag, ongeacht de juridische omschrijving die de partijen daaraan 
hebben gegeven, de door hen aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen, op voorwaarde dat hij 
geen betwisting opwerpt waarvan de partijen bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten, dat hij zich 
enkel baseert op elementen die hem regelmatig zijn voorgelegd, dat hij het voorwerp van de vordering 
niet wijzigt en dat hij daarbij het recht  van verdediging van de partijen niet miskent. 

 
2 Waar partijen in hun syntheseconclusies verwijzen naar artikelen uit het BW, maar deze 
artikelen niet bestaan in het BW, kan de rechtbank uit de aangevoerde redenen ambtshalve het geschil 
beoordelen volgens de van toepassing zijnde rechtsregels uit het oud BW.  
 
3.3.2 De beslissing van het vredegerecht over de huurachterstal in Oostende 
 
1 Het vredegerecht heeft K veroordeeld tot het betalen van 19 367,22 euro achterstallige huur 
in hoofdsom voor het handelspand in Oostende.  
 
K bestrijdt deze beslissing om redenen zoals uiteengezet in haar syntheseconclusie. 
 
G vraagt het aangevochten vonnis te bevestigen om redenen zoals uiteengezet in haar 
syntheseconclusie.  
 
2 Op K rust door de huurovereenkomst principieel de verplichting de huurprijs te betalen.  
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K meent twee maanden huurgelden niet verschuldigd te zijn omdat zij twee maanden de deuren van 
haar winkels heeft moeten sluiten door de overheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19. 
In de mate dat K beweert dat G ten onrechte de huur voor bepaalde maanden vordert, draagt zij de 
bewijslast van de betaling of van het feit dat het tenietgaan van deze betalingsverplichting heeft 
teweeggebracht (zie ook Cass. 6 januari 2017, AR C.16.0071.N).   
 
3 De huurovereenkomst bevat geen contractuele bepalingen die deze specifieke situatie tussen 
de partijen regelt. 
 
De handelshuurwetgeving regelt dit aspect van de rechtsverhouding tussen partijen evenmin specifiek. 
De toepasselijkheid van artikel 6 Handelshuurwet wordt hierna bekeken. 
 
Het gemeen huurrecht is van toepassing.   
 
4 Leveringsverplichting 
 
4.1 Artikel 1729, 1° oud BW bepaalt:  
 

“De verhuurder is, uit de aard van het contract, en zonder dat daartoe enig bijzonder beding 
nodig is, verplicht: 
1° Het verhuurde goed aan de huurder te leveren; 

 
Artikel 1720, eerste lid oud BW bepaalt:  
 

“De verhuurder is verplicht het goed in alle opzichten in goede staat van onderhoud te leveren. 
Hij moet daaraan gedurende de huurtijd alle herstellingen doen, die nodig mochten worden, 
behalve de herstellingen ten laste van de huurder.” 
 

Uit de artikelen 1719 en 1720 oud BW volgt dat de verhuurder, wanneer de huur betrekking heeft op 
een goed dat specifiek bestemd is voor een welbepaalde exploitatie en met het oog daarop is ingericht, 
behoudens andersluidend beding, het goed moet leveren in een staat die deze exploitatie mogelijk 
maakt, gelet op de administratieve voorschriften die op het ogenblik van het sluiten van de 
huurovereenkomst van toepassing waren. Hij moet het goed, onder voorbehoud van een latere 
wijziging van die voorschriften, in die staat houden zolang de huurt duurt (zie ook Cass. 21 november 
2011, AR C.10.0673.F).  
 
4.2 De overeenkomst tussen partijen loopt reeds sinds 1992. G heeft het goed reeds geleverd en 
deze plicht vervuld. 
 
G heeft deze op haar rustende verplichtingen nagekomen.  
 
 
5 Rustig huurgenot verschaffen 
 
5.1 Volgens K kon “GI door toeval of overmacht onmogelijk het genot verschaffen overeenkomstig 
de bepalingen van de handelshuurwet, de Huurovereenkomst Oostende alsook de economie en opzet 
daarvan”.  
 
G betwist dit om redenen zoals uiteengezet in haar syntheseconclusie.  
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5.2 Artikel 1719, 3° oud BW bepaalt:  
 

“De verhuurder is, uit de aard van het contract, en zonder dat daartoe enig bijzonder beding 
nodig is, verplicht: (…) 
3° 
De huurder het rustig genot daarvan te doen hebben zolang de huur duurt.” 

 
Op G rust de verplichting het rustig huurgenot te verschaffen.  
 
5.3 De verhuurder mag zelf niets doen waardoor het rustige genot van de huurder zou kunnen 
worden gestoord (zie ook artikel 1723 oud BW).  
 

G heeft geen enkele gedraging gesteld die K in haar rustig genot heeft gestoord. 
 
5.4 De verhuurder is vrijwaring verschuldigd voor alle gebreken van de verhuurde zaak die het 
gebruik daarvan verminderen, ook al kende hij ze niet bij het aangaan van de huur (artikel 1721 oud 
BW).  
 

G bewijst geen materiële verborgen gebreken in de verhuurde zaak.  
 
5.5 De verhuurder is ook aansprakelijk voor rechtsstoornissen door derden (artikelen 1726 en 
1727 oud BW). De verhuurder hoeft evenwel niet in te staan voor louter feitelijke stoornissen door 
derden (artikel 1725 oud BW).  
 
De verhuurder moet de huurder vrijwaren wanneer een derde beweert een zakelijk of een persoonlijk 
recht te bezitten op het verhuurde goed en dit recht afbreuk doet aan het rustig genot van de huurder 
(zie ook Cass. 28 juni 2013, AR C.12.0439.N). 
 
Voor een feitelijke stoornis door derden is de verhuurder dus niet gehouden tot vrijwaring. De 
verhuurder bevindt zich niet in een betere positie dan de huurder om deze stoornissen te laten 
ophouden.  
 
Een bevel of een daad van de overheid vormt geen rechtsstoornis, voor zover deze overheidsmaatregel 
niet het gevolg is van de handelswijze van de verhuurder. Het betreft een feitelijke stoornis waarvoor 
de verhuurder in principe niet moet instaan. 
 

G heeft geen rechten toegekend die zij niet kon toekennen of geen concurrerende rechten 
toegekend. Er zijn geen derden die beweren een zakelijk of persoonlijk recht te bezitten op 
het handelspand.  

De maatregelen door de overheid tegen de verspreiding van de pandemie zijn feitelijke 
stoornissen. Deze zijn onbetwistbaar niet het gevolg van een handelswijze van G.  

Voor deze feitelijke stoornissen is G aan K geen vrijwaring verschuldigd.  

5.6  De verplichting tot het verschaffen van het rustig genot kan niet dermate worden 
geïnterpreteerd dat op de verhuurder de ruimere bijkomende plicht zou rusten tot het garanderen van 
de bestemming. Dergelijke verplichting zou voorbijgaan aan artikel 1725 oud BW.  
 
5.7 K argumenteert eveneens “appellante is de huurovereenkomst enkel en alleen aangegaan om 
haar handelszaak daarin uit te baten. Net daarom betreft dit een huurovereenkomst onder het stelsel 
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van de handelshuur, met de blijvende mogelijkheid om contact met het publiek te hebben een essentiële 
voorwaarde is (…)”.  
 
De aanwezigheid van een geoorloofde oorzaak is alleen een vereiste voor de geldige totstandkoming 
van de huurovereenkomst en niet voor het geldige voortbestaan ervan.  
 
5.8 G heeft de op haar rustende verplichting tot het verschaffen van rustig huurgenot niet 
geschonden.  
 
 
6 Verval van het verhuurde goed  
 
6.1 Artikel 1722 oud BW bepaalt:  
 

“Indien het verhuurde goed gedurende de huurtijd door toeval geheel is teniet gegaan, is de 
huur van rechtswege ontbonden; indien het goed slechts ten dele is teniet gegaan, kan de 
huurder, naar gelang van de omstandigheden, ofwel vermindering van de prijs, ofwel zelfs 
ontbinding van de huur vorderen. In geen van beide gevallen is schadeloosstelling 
verschuldigd.” 

 
Artikel 1722 oud BW regelt specifiek de situatie waarbij het verhuurde goed door toeval geheel of 
gedeeltelijk teniet is gegaan. Door het (gedeeltelijk) tenietgaan van het gehuurde pand wordt de 
huurovereenkomst (gedeeltelijk) zonder voorwerp.  
 
Artikel 1722 oud BW heeft zowel betrekking op het materieel als op het juridisch tenietgaan van het 
verhuurde goed (zie ook Cass. 17 april 1980, Arr.Cass. 1979-80, 1038). 
 
6.2 De overheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 zijn een 
feitelijke stoornis waardoor het onroerend goed (al dan niet gedeeltelijk) kan teniet zijn gegaan.   
 
De overheidsmaatregelen verboden niet elke handel met het publiek. Niet elk verhuurd goed voor 
handelsdoeleinden is (al dan niet gedeeltelijk) zonder voorwerp door deze maatregelen. 
 
De vraag of een goed al dan niet geheel dan wel gedeeltelijk teniet gegaan is, is een feitenkwestie.   
 
Het (al dan niet gedeeltelijk) eventueel vervallen van het voorwerp van de overeenkomst is in deze 
situatie niet te wijten aan een wanprestatie van een partij. Geen enkele contractpartij heeft 
tekortgeschoten aan een verbintenis. Er is in deze situatie geen aansprakelijke partij. Van enige 
schadevergoeding kan geen sprake zijn. 
 
6.3 Om na te gaan of het verhuurde goed (geheel of gedeeltelijk) teniet is gegaan moet de 
overeenkomst tussen partijen worden nagegaan.  
 
Volgens de huurovereenkomst tussen partijen werd in Oostende een winkelpand in een 
handelsgebouw verhuurd, “om er gebruik van te maken als detailhandel”, waarbij werd 
overeengekomen dat “het pand alleen uitgebaat wordt als electro- en keukenwinkel, IT, foto’s, 
multimedia, TV, hifi, video, met uitzondering van elke andere handel”.  
 
K heeft als “electro- en keukenwinkel, IT, foto’s, multimedia, TV, hifi, video, met uitzondering van elke 
andere handel”-detailhandel, als gevolg van de overheidsmaatregelen wegens COVID-19 de winkel in 
Oostende moeten sluiten vanaf zaterdag 14 maart 2020 (Ministerieel besluit van 13 maart 2020 
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houdende dringende maatregel om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 13 
maart 2020) en dit tot en met 11 mei 2020 (Ministerieel besluit van 8 mei 2020 houdende wijziging 
van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding 
van het coronavirus COVID-19 te beperken).  
 
Rekening houdende met alle concrete omstandigheden en de contractueel bedongen uitsluitende 
bestemming stelt de rechtbank vast dat het verhuurde goed slechts gedeeltelijk juridisch teniet was 
gegaan tijdens de verplichte sluiting. Door de sluiting kon K geen fysieke toegang verlenen tot de winkel 
in Oostende. K heeft evenwel ook een online winkel. K gebruikte het huurgoed ook nog om haar 
goederen te stockeren. Slechts een deel van het goed was dus niet meer geschikt om gebruikt te 
worden volgens de overeengekomen bestemming.  
 
Het handelspand in Oostende, volgens de specifieke uitsluitende bestemming door partijen bepaald, 
is gedeeltelijk teniet gegaan. Tijdens deze huurovereenkomst met voortdurende prestaties is deze 
tijdelijke periode van verval van 14 maart 2020 tot en met 11 mei 2020 toch definitief, nu de 
oorspronkelijke einddatum van de huurovereenkomst wordt behouden en de gehele overeenkomst 
niet wordt verlengd. 
 
K kan dan ook vermindering van de huurprijs vorderen voor de periode van gedeeltelijk verval van het 
handelspand in Oostende van 14 maart 2020 tot en met 11 mei 2020 (dit is 58 dagen).  
 
6.4 De vermindering van de huurprijs is verantwoord in evenredigheid met de vermindering van 
het huurgenot door het gedeeltelijk tenietgaan van het handelspand voor zolang de genotsderving 
geduurd heeft.  
 
De huurprijs voor het kwartaal (volgens partijen 91 dagen) bedroeg 30 514,65 euro. De genotsderving 
heeft zich voorgedaan gedurende 58 dagen. De overige 33 dagen was er geen bewezen en evenmin 
beweerde genotsderving.  
 
Voor de begroting van de verminderde huurwaarde kan geen van de partijen duidelijke gegevens 
verstrekken, zodat de rechter het bedrag van de verminderde huurwaarde naar redelijkheid en 
billijkheid dient te ramen. Er wordt naar redelijkheid en billijkheid een verminderde huurwaarde 
toegekend van 85 procent (aldus een genotsderving van 15 procent), rekening houdende met de 
volgende elementen samen genomen:  
 

- De gehuurde ruimte stond ook tijdens de sluiting ter beschikking van K en werd door haar 
gebruikt, minstens om er haar goederen te stockeren of om haar online verkopen te voorzien; 

- K legt geen enkel stuk voor waaruit de impact op haar omzet blijkt van het verbod op fysieke 
toegang tot de winkel; 

- K verkoopt geen seizoensgebonden producten en toont niet aan dat zij minder verkocht heeft 
in die periode, laat staan op jaarbasis;  

- K kon van de overheid diverse financiële steun genieten om haar te helpen haar kosten te 
dekken tijdens de periode van de sluiting; 

- Geen van de partijen heeft schuld aan de situatie, K dient niet in een situatie gebracht te 
worden waar zij haar schade, voor zover reeds voorhanden, feitelijk zou doorschuiven naar G. 

 
De aangepaste huurprijs voor het kwartaal bedraagt aldus (30 514,65 euro x (58/91) x (85/100)) + (30 
514,65 euro x (33/91)), dit is 27 597,32 euro. 
 
K geniet aldus op grond van artikel 1722 oud BW een prijsvermindering van 2 917,33 euro.  
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6.5 K betaalde voor het desbetreffende kwartaal (volgens de syntheseconclusies van beide 
partijen) reeds een bedrag van 11 147,43 euro. Aldus is K nog 16 449,89 euro verschuldigd aan G. 
 
Het hoger beroep is op dit punt gedeeltelijk gegrond.  
 
 
7 Misbruik van recht 
 
7.1 K beroept zich in voorwaardelijke ondergeschikte orde op rechtsmisbruik.  
 
Deze rechtsgrond wordt dan ook enkel onderzocht teneinde na te gaan of K recht heeft op een ruimere 
dan wel volledige kwijtschelding van huurgelden.  
 
7.2 Overeenkomsten die wettig zijn aangegaan strekken degenen die deze hebben aangegaan tot 
wet (artikel 1134, eerste lid oud BW). Overeenkomsten moeten te goeder trouw worden uitgevoerd, 
wat meebrengt dat het een contractpartij verboden is misbruik te maken van de rechten die dit 
contract haar toekent (zie ook Cass. 19 maart 2015, AR C.13.0218.F en Cass. 12 februari 2014, AR 
P.13.1304.F).   
 
Misbruik van recht bestaat in de uitoefening van dat recht op een wijze die de grenzen van de normale 
uitoefening van dat recht door een voorzichtig en bedachtzaam persoon kennelijk te buiten gaat (zie 
ook Cass. 19 december 2019, AR C.19.0127 en Cass. 7 september 2020, AR C.19.0034.N-C.19.0118.N).  
 
Het begrip “kennelijk” wijst er op dat de rechter slechts een marginaal toetsingsrecht heeft en dat hij 
de handelswijze van de titularis van het kwestieuze recht slechts bij een flagrant onaanvaardbare 
rechtsuitoefening mag doorbreken. 
 
Ingeroepen rechtsmisbruik kan niet worden afgewezen, noch aangenomen zonder de verhouding te 
onderzoeken tussen het voordeel dat de houder van dat recht heeft beoogd of verkregen en de schade 
die aan de andere partij berokkend wordt (zie ook Cass. 4 maart 2021, AR C.20.0404.F; Cass. 19 maart 
2015, AR C.13.0218.F en Cass. 20 februari 2015, AR C.14.0163.N). 
 
Dat is onder meer het geval wanneer het veroorzaakte nadeel buiten verhouding staat tot het voordeel 
dat de houder van het recht nastreeft of heeft verkregen. Bij de beoordeling van de belangen die in 
het geding zijn, moet de rechter rekening houden met alle omstandigheden van de zaak (zie ook Cass. 
27 april 2020, C.19.0435.N; Cass. 27 januari 2020, AR C.19.0020.N; Cass. 3 februari 2017, AR 
C.16.0055.N; Cass. 9 maart 2009, AR C.08.0331.F). 
 
De herleiding van het recht tot zijn normale uitoefening kan zover gaan dat de rechter aan de houder 
van het recht de mogelijkheid ontzegt om er zich in de gegeven omstandigheden op te beroepen (zie 
ook Cass. 7 september 2020, AR nr. C.19.0034.N - C.19.0118.N). 
 
7.2 Het is in principe mogelijk dat een verhuurder die de volledige huurgelden wenst te innen in 
de gegeven omstandigheden met overheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus 
COVID-19 misbruik maakt van zijn recht.  
 
Een huurovereenkomst is voor de partijen een microkosmos waarin ze zich loyaal moeten opstellen 
en bij de uitvoering (of eis tot nakoming) met elkaars belangen rekening dienen te houden (op straffe 
zijn rechten te misbruiken, door enkel en alleen in eigen belang te handelen). 
 
7.3 Er dient gekeken te worden naar de concrete gegevens en bewezen omstandigheden.  
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K bewijst niet dat het voordeel dat G beoogt (het innen van een bepaalde geldsom) kennelijk buiten 
verhouding staat tot het aan K veroorzaakte nadeel (het betalen van diezelfde geldsom). K legt geen 
enkel bewijs voor waaruit een kennelijke wanverhouding zou blijken. K toont niet aan welke andere 
gevolgen het innen van de huurgelden voor haar zou hebben, behoudens het betalen van de 
huurgelden, hetgeen binnen verhouding is. K beweert noch bewijst dat zij financiële problemen 
ondervindt of er een faillissement zou dreigen, zij bewijst zelfs geen omzetverlies. K bewijst niet dat 
de overeenkomst voor haar economisch niet meer leefbaar is en zij niet algemeen voldoende 
financieel solide zou zijn om de verliezen te kunnen dragen.  
 
7.4 K bewijst geen misbruik van recht door G.  
 
Het hoger beroep is op dit punt ongegrond.  
 
8 Huurprijsherziening 
 
K bewijst niet dat door de COVID-19 maatregelen de huurwaarde van het handelspand duurzaam 
beïnvloed werd, zodat een vordering op grond van artikel 6 Handelshuurwet eveneens ongegrond is.  
 
Het hoger beroep is op dit punt ongegrond.  
 
9 Verbintenis tot betalen K 
 
Volledigheidshalve merkt de rechtbank op dat eventueel financieel onvermogen van K, ook al is dit het 
gevolg van externe oorzaken die voor haar blijvend overmacht uitmaken, niet tot gevolg heeft dat de 
zij van haar betaalverbintenis is bevrijd (zie ook Cass. 28 juni 2018, C.17.0701.N).  
 
Het is evenmin zo dat de betaling door K op zichzelf door de overheidsmaatregelen onmogelijk is 
gemaakt.  
 
 
10 Imprevisie 
 
De overheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 zijn nieuwe niet 
voorziene omstandigheden die een impact hebben op de overeenkomst.  
 
De regel van de uitvoering te goeder trouw van de overeenkomst impliceert niet dat de schuldeiser, 
wanneer nieuwe en door partijen bij het sluiten van de overeenkomst niet voorziene omstandigheden 
de uitvoering ervan voor de schuldenaar bemoeilijken, de betaling van zijn schuldvordering niet kan 
vragen (zie ook Cass. 20 april 2006, C.03.0084.N). 
 
De rechtbank dient het toepasselijke recht, zoals door de wetgever bepaald, toe te passen. Er is geen 
autonome rechtsgrond op grond waarvan de rechtbank de huurgelden zou kunnen verminderen of 
kwijtschelden wegens de uitzonderlijkheid van de omstandigheden. 
 
Het hoger beroep is op dit punt ongegrond.  
 
 
3.3.3 De huurgelden voor Boortmeerbeek  
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1 K vordert bij tegenvordering 17 903,40  euro van G voor teveel betaalde huurgelden voor het 
handelspand in Boortmeerbeek.  
 
G betwist de vordering gedeeltelijk en stelt dat K slechts 15 903,40 euro in mindering kan brengen van 
de door haar nog te betalen huurgelden.    
 
2 Op 28 april 2020 schreef de hoofdverhuurder aan G akkoord te zijn met een vrijstelling van 
twee maanden huur onder het volgende beding: 
 

 “op voorwaarde dat jullie het dan ook niet aanrekenen aan de huurder. (…) Er moet tijdens de 
sluiting ook geen kosten betaald worden, ook al lopen deze verder voor ons door”.  

 
Er kwam hierover met G wilsovereenstemming tot stand nu G zelf stelt (p. 3 van haar 
syntheseconclusie):  
 

“Toen concluante zelf van de eigenaar / hoofdverhuurder twee maanden vrijstelling van huur 
verkreeg (een commerciële toegeving die niet afdwingbar was) heeft zij zich uitdrukkelijk 
bereid verklaard om ook aan appellante twee maanden kwijtschelding te verlenen.”.  

 
3 In de overeenkomst van G met haar hoofdverhuurder werd aldus een beding ten behoeve van 
een derde opgenomen (artikel 1121 oud BW).  
 
Het betreft een contractuele clausule waarbij de bedinger (de hoofdverhuurder) de andere partij, 
zijnde de belover (hier G), laat beloven een prestatie te verrichten ten voordele van een derde 
begunstigde (hier K). K wordt hierdoor schuldeiser van de beloofde prestatie dit krachtens de 
overeenkomst tussen de hoofdverhuurder en G (waarin hij zelf niet heeft deelgenomen). 
 
4 De beloofde prestatie bedraagt twee maanden huur. Er is geen betwisting tussen partijen dat 
twee maanden huur 17 903,40 euro betreft.  
 
G meent hiervan 4 000,00 euro kosten te kunnen aftrekken, waarvoor zij geen enkele rechtsgrond 
aangeeft en de rechtbank evenmin enige rechtsgrond bewezen acht. Integendeel, uit hetgeen 
hierboven werd bepaald volgt dat K voor het pand in Boortmeerbeek schuldeiser is voor 17 903,40 
euro.  
 
5 De tegenvordering van K tegen G is gegrond voor 17 903,40 euro.  
 
Het hoger beroep is op dit punt gegrond.  
 
3.3.4 Gerechtelijke schuldvergelijking 
 
1 K vordert dat hetgeen zij verschuldigd is aan huurgelden voor het handelspand in Oostende 
zou worden gecompenseerd met hetgeen aan haar verschuldigd is omwille van haar tegenvordering 
over het handelspand in Boortmeerbeek.  
 
Volgens G kan geen schuldvergelijking plaatsvinden omdat niet beide vorderingen vaststaand zijn.  
 
2 De rechtbank stelt vast dat K en G wederzijds een schuldvordering hebben op elkaar.  
 



Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge – – p. 18     
   

 

De twee schuldvorderingen bestaan tussen dezelfde personen die zich in eigen naam hebben 
verbonden, betreffende een geldsom en zijn opeisbaar, zodat de gerechtelijke schuldvergelijking kan 
plaatsvinden ten belope van het kleinste bedrag.  
 
De schuldvergelijking kan plaatsvinden in een rechterlijke uitspraak ook wanneer niet aan de vereisten 
voor wettelijke schuldvergelijking is voldaan door gebrek aan vaststaande schuldordering.  
 
3 De vordering van G over het handelspand in Oostende werd beperkt gegrond verklaard 
waardoor K nog 16 449,89 euro verschuldigd is aan G. 
 
De tegenvordering van K over het handelspand in Boortmeerbeek werd gegrond verklaard voor 17 
903,40 euro.  
 
Na gerechtelijke schuldvergelijking dient G aldus nog aan K te betalen de som van 1 453,60 euro, 
vermeerderd met de moratoire intrest op dit bedrag vanaf datum dagvaarding 12 juni 2020, aan de 
wettelijke rentevoet overeenkomstig de Wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen intrest (BS 7 
mei 1865), tot op de dag van volledige betaling.  
 
3.3.5 De huurwaarborg 
 
1 Het vredegerecht verzocht partijen om cijfermatig duidelijkheid te verschaffen over de 
huurwaarborg en nam over deze vordering nog geen beslissing.  
 
G vordert de veroordeling van K tot het stellen van een huurwaarborg van 30 514,65 indien uitgegaan 
wordt van de huur van toepassing op heden, minstens 30 211,11 euro indien uitgegaan wordt van de 
huur op 1 augustus 2018.   
 
K betwist de vordering om redenen zoals uiteengezet in haar syntheseconclusie.  
 
2 Op 8 februari 1991 werd een overeenkomst afgesloten tussen partijen voor het handelspand 
in Oostende. Geen van de partijen legt deze overeenkomst voor.  
 
Op 2 maart 2001 werd een meerpartijenovereenkomst afgesloten met vier verschillende 
vennootschappen als verhuurders, waaronder G, en K als huurder. De overeenkomst bepaalde onder 
meer (stuk 12 GL GROUP): 
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(…) 

 
 
 
Op 31 augustus 2005 werd een addendum afgesloten met titel  “addendum II aan het 
handelshuurcontract dd. 08/02/1992 afgesloten tussen nv all round company thans nv G international 
en nv K voor een pand gelegen te Oostende”. Er werd onder meer bepaald (stuk 1 K):  
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Op 31 oktober 2008 werd de  handelshuurovereenkomst tussen partijen notarieel vastgelegd  voor het 
pand in Oostende. Er werd een duur voorzien van tien jaar en vijf maanden, met aanvang op 1 maart 
2008. Artikel 7 van deze handelshuurovereenkomst bepaalt de huurwaarborg op drie maanden huur. 
De huurder verbindt zich er eveneens toe deze waarborg bij het verstrijken van elke driejaarlijkse 
periode aan te passen zodat hij opnieuw overeenstemt met drie maanden huur (stuk 1 G, stuk 1 K).  
 
De huurprijs bedroeg toen jaarlijks 100 000,00, zijnde driemaandelijks 25 000,00 euro.  
 
Op 1 april 2019 werd tussen partijen een “addendum III” afgesloten “aan het handelshuurcontract dd. 
08/02/1992 afgesloten tussen (…) voor (…)Oostende” met datum 1 april 2019. Het document bepaalt 
(stuk 2 G):  
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3 De latere overeenkomst tussen partijen primeert op de eerdere, zodat de overeenkomst van 
1 april 2019 primeert, geïnterpreteerd in functie van de bepalingen van het recentste huurcontract 
waarnaar verwezen, net name de notariële handelshuurovereenkomst van 31 oktober 2008.  
 
4 G vordert (enkel) de bijstorting van huurwaarborg voor het pand in Oostende.  
 
Artikel 7 van deze handelshuurovereenkomst voor het pand in Oostende bepaalt de huurwaarborg op 
drie maanden huur. De huurder verbindt zich er eveneens toe deze waarborg bij het verstrijken van 
elke driejaarlijkse periode aan te passen zodat hij opnieuw overeenstemt met drie maanden huur (stuk 
1 G, stuk 1 K).  
 
Op 1 maart 2020 startte aldus een nieuwe driejaarlijkse periode. De huur bedroeg toen 30 514,65 euro 
per kwartaal zodat de nieuwe huurwaarborg 30 514,65 euro diende te zijn.  
 
Partijen zijn aldus overeengekomen op 1 april 2019 dat de waarborg, die drie maanden huur moet 
bedragen, diende aangepast te worden aan het nieuw geïndexeerde huurbedrag.  
 
5 Het is aan K om te bewijzen dat zij een huurwaarborg van 30 514,65 euro heeft gevestigd voor 
het handelspand in Oostende. K kan niet worden bijgetreden waar zij stelt “GI voegt geen enkel stuk 
toe waaruit blijkt dat op heden de huurwaarborg niet (volledig)- zou zijn gestort zoals contractueel 
vereist”.  
 
6 Zoals door partijen op de openbare terechtzitting verklaard, blijkt dat op heden een 
huurwaarborg voor beide panden gevestigd staat van 49 578,70 euro. 
 
7 De laatste wilsovereenstemming voor het handelspand in Boortmeerbeek dateert van 2 maart 
2001. Voor één pand bewijst deze overeenkomst een huurwaarborg van 9 915,74 euro. Een 
overeengekomen indexatie blijkt voor het handelspand in Boortmeerbeek niet bewezen.  
 
Waar een huurwaarborg werd gevestigd van 49 578,70 euro, bewijst K ruimschoots dat voldoende 
huurwaarborg werd gevestigd voor het handelspand in Oostende.  
 
8 De vordering van G over de huurwaarborg is ongegrond.  
3.4 De gerechtskosten 
 
3.4.1 De kosten van de procedure voor het vredegerecht 
 
3.4.1.1 Het rolrecht 
 
1 G en K zijn wederzijds in het gelijk en ongelijk gesteld.  
 
Gelet op de mate van dit gelijk en ongelijk worden G en K elk veroordeeld tot het betalen van de helft 
van het als fiscale schuld verschuldigde rolrecht van 50,00 euro (als fiscale schuld) (zie artikel 269², §1, 
tweede lid W. Reg.).  
 
Het rolrecht moet worden betaald aan de Federale Overheidsdienst Financiën.   
 
De Federale Overheidsdienst Financiën zal aan diegene die het rolrecht moet betalen "onverwijld" een 
verzoek tot betaling verzenden.  Er is van rechtswege een administratieve boete verschuldigd in geval 
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de betaling niet tijdig wordt gedaan (zie artikel 4 van het KB van 28 januari 2019 betreffende de 
uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en het houden van de 
registers in de griffies van hoven en rechtbanken (B.S. 31 januari 2019)). 
 
3.4.1.2 De overige gerechtskosten 
 
Gelet op het wederzijds gelijk en ongelijk van partijen over de grond van de zaak, worden de overige 
gerechtskosten ten laste gelaten van de partij die ze heeft gemaakt, zodat deze niet nader dienen te 
worden begroot en worden de rechtsplegingsvergoedingen omgeslaan.  
 
3.4.2 De kosten van de beroepsprocedure 
 
3.4.2.1 Het rolrecht 
 
1 Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 14 oktober 2018 tot wijziging van het 
Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen (B.S. 
20 december 2018) blijkt dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen:  
(a) het rolrecht als fiscale schuld (en de daaraan gekoppelde verplichting tot kwijting door de 
belastingplichtige(n) van dit bedrag aan de fiscus), en  
(b) het rolrecht als onderdeel van de gerechtskosten.  
 
Het rolrecht als fiscale schuld wordt beheerst door de fiscale regels (waaronder artikel 269² van het 
Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten), terwijl het rolrecht als deel van de 
gerechtskosten wordt beheerst door de regelen vervat in de artikelen 1017-1024 Ger.W.  
 
2 Het rolrecht als fiscale schuld dient ten laste te worden gelegd overeenkomstig artikel 269², 
§1, tweede lid W. Reg., dat bepaalt : 
 

" Het recht is volledig verschuldigd door de partij die de zaak op de rol heeft doen stellen, 
behalve indien: 
1° de verweerder in het ongelijk wordt gesteld, in welk geval het recht volledig verschuldigd is 
door de verweerder; 
2° de partijen onderscheidenlijk omtrent enig geschilpunt in het ongelijk zijn gesteld, in welk 
geval het recht ten dele door de eiser en ten dele door de verweerder verschuldigd is, volgens 
de beslissing van de rechter. " 

 
Uit het in de parlementaire voorbereiding becijferde voorbeeld blijkt dat de beoordeling van het al dan 
niet 'in het ongelijk gesteld zijn' geen betrekking heeft op het (al dan niet succesvol zijn van het) 
rechtsmiddel, maar wel op de grond van de zaak (zie : Amendement, Parl.St. Kamer 2017-18, nr. 54-
2569/10, 4-8; Aanvullend verslag, Parl.St. Kamer 2017-18, nr. 54-2569/11, 4).     
 
Als het hoger beroep tegen een vonnis dat de vordering voor exact de helft heeft ingewilligd, integraal 
wordt afgewezen, dient het rolrecht voor de beroepsprocedure als fiscale schuld bijgevolg bij helften 
ten laste van partijen te worden gelegd.   
 
3 Het rolrecht als gerechtskost dient in de regel uitgewezen te  worden rekening houdend met 
het (al dan niet succesvol zijn van het) aangewende rechtsmiddel (zie ook Cass. 6 januari 2015, AR 
P130619N). 
 



Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge – – p. 23     
   

 

4 K en G zijn over de grond van de zaak wederzijds in het gelijk en ongelijk gesteld, zodat het 
rolrecht deels ten laste van K en deels ten laste van G moet worden gelegd (zie artikel 269², §1, tweede 
lid, 2° W. Reg.). 
 
Gelet op de mate van dit gelijk en ongelijk wordt worden K en G elk veroordeeld tot het betalen van 
de helft van het als fiscale schuld verschuldigde rolrecht van 165,00 euro. 
 
Het rolrecht moet worden betaald aan de Federale Overheidsdienst Financiën.   
 
De Federale Overheidsdienst Financiën zal aan diegene die het rolrecht moet betalen "onverwijld" 
een verzoek tot betaling verzenden.  Er is van rechtswege een administratieve boete verschuldigd in 
geval de betaling niet tijdig wordt gedaan (zie artikel 4 van het KB van 28 januari 2019 betreffende de 
uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en het houden van de 
registers in de griffies van hoven en rechtbanken (B.S. 31 januari 2019)). 
 
5 Aangezien de partijen ook wat betreft het hoger beroep wederzijds in het gelijk en ongelijk 
worden gesteld, dient de tenlastelegging van het rolrecht als fiscale schuld niet te worden 'rechtgezet' 
of gewijzigd middels een beslissing over het rolrecht als gerechtskost. 
 
3.4.2.2 De overige gerechtskosten 
 
Wat betreft het hoger beroep en de beroepsprocedure zijn partijen wederzijds in het gelijk en ongelijk 
gesteld. 
 
Gelet op de mate van dit gelijk en ongelijk worden de overige kosten van de beroepsprocedure in 
hoofde van K haar ten laste gelaten en worden de rechtsplegingsvergoedingen omgeslaan.  
 
 

5 BESLISSING VAN DE RECHTBANK 
 
In graad van hoger beroep en op tegenspraak.   
 
Verklaart het hoger beroep ingesteld door K ontvankelijk maar slechts in de hierna bepaalde mate 
gegrond.   
 
Doet het aangevochten vonnis teniet. 
 
En opnieuw wijzend.   
 
Verklaart de tegenvordering over de huurgelden voor het handelspand in Boortmeerbeek ontvankelijk.  
 
Veroordeelt G tot het betalen aan K de som van 1 453,60 euro, vermeerderd met de moratoire intrest 
op dit bedrag vanaf 12 juni 2020 aan de wettelijke rentevoet overeenkomstig de Wet van 5 mei 1865 
betreffende de lening tegen intrest (BS 7 mei 1865), tot op de dag van volledige betaling.  
 
Verklaart de vordering van G over de huurwaarborg ontvankelijk maar wijst ze af als ongegrond.  
 
Veroordeelt K om aan de Federale Overheidsdienst Financiën de helft van het rolrecht, dit is 25,00 
euro, te betalen voor de procedure voor het vredegerecht.  
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Veroordeelt G om aan de Federale Overheidsdienst Financiën de helft van het rolrecht, dit is 25,00 
euro, te betalen voor de procedure voor het vredegerecht.  
 
Veroordeelt K om aan de Federale Overheidsdienst Financiën de helft van het rolrecht, dit is 82,50 
euro, te betalen voor de beroepsprocedure. 
 
Veroordeelt G om aan de Federale Overheidsdienst Financiën de helft van het rolrecht, dit is 82,50 
euro, te betalen voor de beroepsprocedure.  
 
Laat de overige kosten ten laste van de partij die ze heeft gedragen en slaat de 
rechtsplegingsvergoedingen om.  
 
Het vonnis werd gewezen door de kamer B.1 van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, 
afdeling Brugge, samengesteld uit alleenrechtsprekend rechter Amélie Van Belleghem, die de zaak 
volledig behandeld heeft en erover geoordeeld heeft.  
 
Dit vonnis werd uitgesproken in openbare terechtzitting van de kamer B.1 van de rechtbank van eerste 
aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge op dertig juni tweeduizend eenentwintig, door 
alleenrechtsprekend rechter Amélie Van Belleghem in aanwezigheid van griffier Barbara Willems.  
 
 
 
 
 

B. WILLEMS       A. VAN BELLEGHEM 
 
 


