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Wij van
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ARREST

Het Hof van Beroep te BRUSSEL, Aanvullende Kamer 21S (wet van 
9 juli 1997), na beraadslaging, spreekt volgend arrest uit:

A.R. nr 2004/AR/2330

INZAKE :

0 h FEB. 2009

HET VLAAMS GEWEST- STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR,
met diensten gevestigd te 3500 Hasselt, Koningin Astridlaan 50 bus 1.

Appellante.
Advocaat: Meester Christian LEMANCHE, advocaat te 3800 Sint- 
Truiden, Tongersesteenweg 60.
Pleitend: Meester Henriette STASSEN (Hasseit).

TEGEN :

wonende te

GeTntimeerde.
!/ Advocaat: Meester Patrick BUSSERS, advocaat te 3590 Diepenbeek, 

Visserijstraat 4, pleitend ter zitting.

ooo

Gelet op de voornaamste procedurestukken, in het bijzonder het 
arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 29 november 1999, 
vemietigd bij arrest van het Hof van Cassatie van 11 december 2003, 
dat vervolgens de zaak verwees naar het hof van beroep te Brussel, 
evenals op de betekening cassatiearrest met dagvaarding na 
verwijzing van 30 augustus 2004 door gerechtsdeurwaarder Leo 
Haeldermans, met standplaats te Maaseik.

Gehoord de partijen in hun middelen en besluiten ter openbare 
terechtzitting van 29 oktober 2008, waama de zaak in beraad werd 
genomen om er op heden uitspraak over te doen.
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Gezien de door partijen overgelegde stukken en gelezen de door hen 
opgestelde conclusies.

PROCEDURE

Bij dagvaarding voor de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren van 
30 januari 1992, vorderde HETVLAAMSE GEWEST lastens

het perceel gelegen te i, kadastraal
gekend onder i, : te herstellen in
zijn oorspronkelijke staat, meer bepaald de erop wederrechtelijk 
opgerichte loods, dienstdoende als drankenhal samen met de 
reclamepanelen te verwijderen, daartoe desgevallend zelf te mogen 
overgaan.

De gevatte rechter veroordeelde om de loods - de
panelen waren al weg - binnen een jaar nadat zijn vonnis in kracht 
van gewijsde zou zijn getreden te verwijderen.

Bij arrest van 29 november 1999 oordeelde het hof van beroep te 
Antwerpen dat zowel de gemeente als de gemachtigde ambtenaar 
verzaakt hadden aan de vordering tot herstel in de vorige toestand en 
hun wilsovereenstemming hebben betuigd om de hersteimaatregel te 
transformeren in een vordering tot betaling van een meen/vaarde, 
hetzij onderling overeen te komen hetzij door een deskundige te 
bepalen.

Het Hof van Cassatie echter oordeelde dat, door te oordelen dat de 
overheid ondubbeizinnig heeft verzaakt aan de vordering tot herstel in 
de vorige staat, het hof te Antwerpen het voorwerp van de vordering 
heeft gewijzigd en derhalve artikel 1138,2° Ger.W. heeft geschonden 
en het beschikkingsbeginsel heeft miskend.

Dat de aid us beperkte zaak - de ontvankelijkheid van zowel het 
principaal als het incidenteel beroep bleef overeind - naar het hof te 
Brussel werd verzonden.

STANDPUNTEN VAN DE PARTIJEN

vordert:

In hoofdorde:

- het eerste vonnis te hervormen en te stellen voor recht dat HET 
VLAAMSE GEWEST afstand heeft gedaan van zijn initiele 
vordering, minstens te stellen voor recht dat deze vordering zonder 
voorwerp is, gelet op de wijziging in de toepasselijke 
reglementering;

- minstens te stellen voor recht dat de initiele vordering niet 
toelaatbaar is bij gebrek aan belang en in die zin het eerste vonnis 
te hervormen;
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- minstens te stellen voor recht dat HET VLAAMSE GEWEST zijn 
oorspronkelijke vordering in de procedure heeft gewijzigd en deze 
heeft omgevormd in de betaling van een meerwaarde en 
vervolgens een deskundige aan te stellen met het oog op de 
begroting van deze meerwaarde indien HET VLAAMSE GEWEST 
nalaat in de loop van de procedure zelf een begroting te geven van 
deze meerwaarde en in die zin het eerste vonnis dan ook te 
hervormen;

- minstens dienaangaande de debatten te heropenen;
- minstens te stellen voor recht dat in toepassing van art. 149 van 

het Decreet van 18 mei 1999 de gegrondverklaring van de initiSel 
gevorderde maatregel niet meer mogelijk is zonder dat voldaan is 
aan de voorwaarden zoals voorzien in art. 149 voormeld zodat een 
ambtshalve wijziging van de initieie vordering zich opdringt en in 
voorkomend geval de debatten te heropenen met betrekking tot het 
aspect van de gewijzigde en/of te wijzigen vordering;

- minstens te stellen dat de initifile vordering ongegrond is wegens 
rechtsmisbruik, schending van art. 6 E.V.R.M. en de schendingen 
van de beginselen van behoorlijk bestuur

Ondergeschikt:

- vooraleer een beslissing ten gronde te treffen over te gaan tot 
aanstelling van een deskundige met het oog op de beoordeling van 
de opportuniteit van de initidel gevorderde herstelmaatregel;

- minstens, voor zover het hof van oordeel mocht zijn dat het initifile 
vonnis bevestigd dient te worden, hem een respijttermijn toe te 
staan van minimaal 1 jaar;

Met betrekking tot de tussenvordering wegens tergend en roekeloos 
geding : hem akte te verlenen van deze tussenvordering, deze 
ontvankelijk en gegrond te verklaren, dienvolgens HET VLAAMSE 
GEWEST te veroordelen tot betaling van een bedrag van 5.000,00 
euro meer de gerechtelijke intresten.

Met betrekking tot het door HET VLAAMSE GEWEST ingesteld 
incidenteel beroep, dit beroep ontvankelijk doch ongegrond te 
verklaren, minstens de gevorderde dwangsom te beperken tot 
maximaal 10,00 euro per dag.

Met betrekking tot de kosten : HET VLAAMSE GEWEST te 
veroordelen tot de kosten van het geding.

a o o

HET VLAAMSE GEWEST vordert:

- akte te verlenen dat de stedenbouwkundige inspecteur de 
procedure voortzet;

- het principaal beroep ongegrond te verklaren; _ ___
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- het vonnis a quo voor wat dit aspect betreft integraal te bevestigen,
daar waar dit vonnis VERSLEGERS veroordeelt het kwestig 
perceet te herstellen in zijn oorspronkelijke toestand door 
verwijdering van de als drankenhal dienstdoende loods binnen 1 
jaar na het in kracht van gewijsde treden van het vonnis en bij 
gebreke zulks te doen binnen de gestelde termijn, de 
stedenbouwkundig inspecteur te machtigen over te gaan tot de 
uitvoering van deze afbraakwerken met toelating alle van de plaats 
komende materialen en voorwerpen te verkopen, te vervoeren, op 
te slaan en/of te vernietigen op een door haargekozen plaats op 
kosten van , kosten invorderbaar op enkel vertoon
van de rekeningen;

- het incidenteel beroep gegrond te verklaren;
- dienvolgens te veroordelen tot betaling van een

dwangsom van 49,58 euro per dag bij niet-uitvoering van het arrest 
binnen het jaar;

te veroordelen om de kosten van alle aanleggen - 
I9® aanleg, beroepsprocedure Antwerpen, cassatie, 
beroepsprocedure Brussel-te betalen aan HETVIJWdSE 
GEWEST;

BESPREK1NG

Per brief van 14 april 1992 liet het schepencollege van
i aan weten dat het zich ten alien tijde

akkoord kon verklaren met de toepassing van de meerwaarde als 
herstelmaatregel.

Per brief van 2 juni 1992 stelde de raadsman van 
toepassing van de meerwaarde voor als herstelmaatregel.

Per brief van 21 augustus 1992 liet het Bestuur Ruimtelijke Ordening 
aan de raadsman van weten dat het eertijds
ingenomen stantpunt onverkort dient gehandhaafd en vandaar 
voorkeur heeft de zaak te laten beslechten door de burgerlijke 
rechtbank.

Bij vonnis van 3 September 1993 van de rechtbank van eerste aanleg 
te Tongeren werd betrokkene veroordeeld tot de afbraak van de 
opslagplaats.

Per brief van 13 oktober 1993 stelde het gemeentebestuur van 
aan het Bestuur Ruimtelijke Ordening voor van als 

herstelmaatregel de afbraak, zoals bevolen bij het tussengekomen 
vonnis, te transformeren in betaling van de meerwaarde (= optie 3 
van de brief van voormeld bestuur van 24 September 1993 ).

Per brief van 29 oktober 1993 wendt zijn raadsman zich tot het 
Bestuur Ruimtelijke Ordening met de vraag toch nog in overweging te
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nemen of een regularisatie van de bestaande toestand mogelijk blijft 
door betaling van de totstandgekomen meerwaarde.

Per brief van 25 mei 1994 berichtte het Bestuur Ruimtelijke Ordening 
aan de raadsman van betrokkene alsvolgt: ‘Indien er nog steeds de 
bereidheid van betrokkene bestaat een regeling te aanvaarden in 
vorm van betaling van meerwaarde, ben ik bereid een voorstel in die 
zin aan de rechtbank voor te leggen. Derhalve venzoek ik u mij 
hieromtrent ten spoedigste te berichten'.

Voigt de brief van de raadsman van aan het Bestuur
Ruimtelijke Ordening van 27 mei 1994 die luidt: . en noteer dat u
zich bereid kan verklaren de bij vonnis bevolen herstelmaatregel te 
transformeren in betaling van een meerwaarde. Ik kan u bevestigen 
dat mijn klifint steeds en ook nu nog bereid is geweest een regeling in 
da vorm van de betaling van de meerwaarde te aanvaarden. In 
bijlage laat ik u kopie van mijn schrijven van 29 oktober 1993 
geworden waarin reeds het akkoord van mijn klient met de 
transformatie van de herstelmaatregel in de betaling van een 
meerwaarde werd uitgedmkt voor zover dit alsnog mogelijk zou zijn. 
Aangezien er in deze zaak reeds een vonnis werd uitgesproken door 
de burgerlijke rechtbank van Tongeren, neem ik aan dat er geen 
verdere initiatieven naar de rechtbank toe hoeven te gebeuren, doch 
dat enkel de meerwaarde dient te worden begroot. Ik neem aan dat 
de begroting van deze meerwaarde zal gebeuren door uw diensten en 
wacht dan ook uw voorstellen desaangaande af. Alleszins ben ik 
steeds bereid deze zaak persoonlijk te komen toelichten of de nodige 
initiatieven te ontwikkelen voor zover de vaststelling van de 
meerwaarde dient te gebeuren door een onafhankelijke deskundige.
U in naam van mijn kli&nt dankend voor het positieve gevolg dat u aan 
het verzoek van mijn klient heeft verleend, verblijf ik ..

Per brief van 10 augustus 1994 verzocht het Bestuur Ruimtelijke 
Ordening de raadsman van betrokkene de gerechtskosten, groot 
17.297 BEF te betalen. Pas na aanzuivering van deze openstaande 
vordering kan zijn brief worden beantwoord.

Minder dan een maand later is het bedrag van 17.297 BEF betaald 
geworden.

Per brief van 7 September 1994 laat de raadsman van betrokkene aan 
het bestuur weten dat, gezien de gerechtskosten inmiddels werden 
betaald, hij aanneemt dat er verder werk kan worden gemaakt van 
een definitieve oplossing.

In de brief echter van 9 oktober 1995 aan de raadsman laat het 
bestuur een heel ander geiuid horen en komt het niet terug op de brief 
van de raadsman. Het bestuur stelt: ‘Bij deze signaleer ik u dat 
onlangs hoger beroep werd aangetekend tegen het afwijzen van de 
dwangsom in eerste aan leg’.
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Daarop voIgt de brief van de raadsman aan de raadsman van de 
dienst van 11 oktober 1995 waarin deze zijn verwondering uitdrukt 
m.b.t. voormeld stanpunt ‘aangezien er een akkoord bestaat om de 
herstelmaatregel om te zetten in de betaling van een meerwaarde ..

In de brief van 10 juni 1996 tussen de raadslieden wordt dat 
standpunt nogmaals herhaald met de woorden ‘Mijn klient is van 
oordeel dat er inmiddels een akkoord tot stand is gekomen met uw 
opdrachtgeefster waarbij deze zich verbonden heeft de uitgesproken 
herstelmaatregelen om te vormen in de betaling van een 
meerwaarde’.

Het antwoord van de raadsman van het bestuur dd. 2 oktober 1996 
luidtDe omzetting vereist het akkoord van het schepencollege en 
van de gemachtigde ambtenaar.. .Ik zie... niet in welke dading er 
schriftelijk zou dienen bekrachtigd te worden.’

Er is daarop verder briefwisseling gevoerd doch de raadslieden bleven 
elk op hun standpunt.

Per brief van 8 februari 2004 deelde de raadsman van 
aan zijn tegenstrever mee :’Aangezien de feiten dateren van v66r 1 
mei 2000 kan uw kliente conform het gewijzigde artikel 149 van het 
Decreet van 8 mei 1999 mijns inziensenkel aanspraak maken op de 
betaling van een meerwaarde, aangezien de feiten geen inbreuk 
uitmaken op de uitzonderingen die voorzien zijn in het gewijzigde 
artikel 149’.

Overwegende dat, alle stukken voormeld in acht genomen, er kan 
worden besloten, zoals ook reeds het hof van beroep te Antwerpen 
dat deed in zijn arrest van 29 november 1999, dat er tussen de 
partijen een akkoord is tot stand gekomen om de herstelmaatregel te 
transformeren naarde betaling van een meerwaarde.

De brief van 25 mei 1994 van het Bestuur Ruimtelijke Qrdening aan 
de raadsman van betrokkene is dienaangaande duidelijk waar erin 
gesteld wordt dat, indien er nog steeds de bereidheid van betrokkene 
bestaat een regeling te aanvaarden in vorm van betaling van een 
meerwaarde, men bereid is een voorstel in die zin aan de rechtbank 
voor te leggen, met daaraan gekoppeld het verzoek hieromtrent ten 
spoedigste te berichten.

Onmiddellijk daarop heeft de raadsman van betrokkene bevestigd dat 
zijn klient daar wel degelijk toe bereid was §n is gebleven.

Kort nadien werd naar de gerechtskosten gevraagd, welke prompt zijn 
betaald geworden. _________________
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In plaats echter van het aldus bereikte akkoord verder vorm te geven, 
tekende het bestuur hoger beroep aan en zwijgt het in alle talen over 
het tussengekomen akkoord, laat het tevens na van er verdere 
uitvoering aan te geven, niettegenstaande herhaald verzoek daartoe 
van de kant van de betrokkene.

Het staat verder burten kijf dat partijen terdege een akkoord naar vorm 
en inhoud zoals bereikt ‘konden’ afsluiten. Er bestaat daarover 
overigens geen discussie.

Gezien het tussen partijen bereikte akkoord als een dading moet 
worden beschouwd, heeftdeze regeling kracht van gewijsde in 
hoogste aanleg en houdt zij alszodanig afstand van rechtvordering in.

Het principaal hoger beroep is vandaar onontvankelijk.

Door aldus te oordelen, wijzigt het hof het voorwerp van de vordering 
van niet, nu deze vordert te zeggen voor recht dat het
VLAAMSE GEWEST afstand heeft gedaan van zijn initifile vordering.

Er ligt evenwel verder aan het hof geen afdoend bewijs voor van wat 
een ‘tergend en roekeioos geding’ heet.

Ter zitting zitting van 29/10/2008 verklaren partijen zich akkoord met 
de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de 
erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat 
op 1 januari 2008 en het K.B. van 26/10/2007 tot vaststelling van het 
tarief van de rechtsplegingsvergoeding en verklaren dat het toe te 
passen basistarief 1.200, euro bedraagt (niet in geld waardeerbare 
vordering).

OM WELKE REDENEN, 
HET HOF,

Na tegenspraak,
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Overeenkomstig artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 betreffende 
het gebruik der talen in gerechtszaken wordt voor de rechtspleging de 
Nederiandse taal gebruikt.

Zegt voor recht dat er tussen partijen een akkoord tot stand is 
gekomen om de herstelmaatregel te transformeren naar de betaling 
van een meerwaarde,

Verklaart het principaal hoger beroep onontvankelijk,
Wijst aanlegger ervan af,

Verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van alle andere 
vorderingen,

Legt de kosten in hoger beroep ten laste van appellante.

Vereffend deze voor:
- Appellante op 1.200,00 euro rechtsplegingsvergoeding + 

dagvaardingskosten (niet begroot).
- GeTntimeerde op 1.200,00 euro rechtsplegingsvergoeding.
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Arrest gevonnist door

P. VANDERMOTTEN, Raadsheer dd Kamervoorzitter
L. BERGMANS Plaatsvervangend Raadsheer
R. VAES, Plaatsvervangend Raadsheer

magistraten van de 21 kamer S van het hof van beroep te Brussel, die 
aan de beraadslaging hebben deelgenomen overeenkomstig artikel

P. VANDERMOTTEN

an uitgesproken in openbare burgerlijke terechtzitting van de 21 
kamer S van het hof van beroep te Brussel ingevolge artikel 782 bis 
van het Gerechtelijk Wetboek op Q ij p£0_

waar aanwezig waren :

778 van het Gerechtelijk Wetboek

R. VAES L. BERGMANS

P. VANDERMOTTEN, 
K. DE LEEUW

Raadsheer dd Kamervoorzitter 
Griffier

(^vPvAvjito
P. VANDERMOTTEN




