
·. 

A epertoriumnummer 

2018/ i'JIJ 
D'tum van uitsprHk 

19 januari 2018 

Rolnummer 

2014/AR/186S 

Overschrijving op 

hypotheekkantoor van 

tussenarrest 

heropening debatten 
05.10.2018 11.00 uur 

Aangeboden op 

Niet te reafstreren 

Uitgifte 

Uitgereikt aan 

op 

€ 
BUR 

Uitgereikt aan 

op 
( 
BUR 

Hof van beroep 

Gent 

Arrest 

negende kamer 

burgerlijke zaken 

r-- COVER Dl-DDDDlD3D�l�-aaa1-aa1�-01-a1-� 

111111111111Jllll1111111111111111111�1 _J 

eerate blad r 

1. 4 3 3 ?. 6 

Uitgereikt aan 

op 
€ 
BUR 



•, 
Hof van beroep Gent- 2014/ AR/1865 - p. 2 

2014/AR/1865 - In de zaak van: 

HET VLAAMS GEWEST, 
in de persoon van de Gemachtigde Ambtenaar inzake Onroerend Erfgoed, 
wiens kantoren gevestigd zijn te 1210 BRUSSEL, Koning AlberHl-laan 19, bus 22, 

appellant, 

2eblad � 

hebbende als raadsman mr. SRONOERS Bart, advocaat te 8400 OOmNDE, 
Archlmedesstraat 7, alwaar appellant�oorspronkelljk eiser met de gedinginleidende 
dagvaarding woonstkeuze deed (die niet, althans niet expliciet, blijkt herroepen) 

tegen 

1.: , rustend landbouwer, 
2. j , gepensioneerde, 
samen wonende te 

eerste en tweede geïntimeerden, 

hierna kort de consorten 1 genoemd, 

hebbende als raadsman mr. SNICK Ivan en Marc, advocaten te 8900 IEPER, Frenchlaan 8 

3.; 
in haar hoedanigheid van erfgename van Wijlen· 
overleden te : op 
wonende te. 

derde geïntimeerde, 

hierna kort genoemd, 

hebbende als raadsman mr. AMPE Geert, advocaat te 8400 OOSTENDE, Kerkstraat 38 

wijst het hof het volgend arrest: 
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1. 
1.1. Het hof nam kennis van het bestreden vonnis van 28 mei 2014 van de P kamer van de 
rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Veurne, daar gekend onder AR 
13/052/A, waartegen het VLAAMS GEWEST, tijdig, regelmatig naar de vorm en ontvankelijk1, 
bij daartoe op 7 juli 2014 ter griffie van dit hof neergelegd verzoekschrift, hoger beroep 
heeft ingesteld. 
Het bestreden vonnis heeft de herstelvordering van het VLAAMS GEWEST, strekkend tot 
nader gepreciseerd herstel in de oorspronkelijke staat, Ingesteld bij op 8 en 9 januari 2013 
betekende dagvaarding, als vordering in rem overgeschreven op het hypotheekkantoor van 

respectievelijk op onder � en op 

, onder 1 :, met betrekking tot de 1 � ook 

nog 1 genoemd, gelegen te ; , kadastraal 
gekend onder 
waaromtrent huidige geïntimeerden in hun hoedanigheid van (mede-)eigenaars werden 
aangesproken, toelaatbaar 'Nerd verklaard doch werd af gewezen als ongegrond, met 
verwijzing van het VLAAMS GEWEST in de aan de zijde van de consorten 1 
enerzijds en aan de zijde van .· anderz!Jds begrote gedingkosten van 1.250,-
euro voor elk van beiden. 

Het hof hoorde de partijen In openbare terechtzitting, bij monde van hun respectieve 

raadslieden in openbare terechtzitting en in het Nederlands. 
Zowel de stukkenbundels van partljen2 als hun conclusies, Inzonderheid de laatste conclusie, 
derhalve syntheseconclusie in de zin van art. 748bis Ger.W., rieergelegd ter griffie van dit 
hof, voor het VLAAMS GEWEST op 27 oktober 2016, voor de consorten 1 op 13 

januari 2017 en voor op 5 september 2017 werden ingezien. 

Blijkens het PV van de openbare terechtzitting van 10 november 2017 hebben de partijen bij 
monde van hun respectieve raadslieden alle neergelegde stukken en conclusies in het debat 

aanvaard. 

1.2.1. Met zijn voormelde syntheseconclusle vordert het VLAAMS GEWEST van het hof: 
-A. Hem t.a.v. akte ervan te verlenen dat hij de herstelvordertng lastens 
haar niet meer benaarstigt (derhalve ervan afliet of ervan afstand doet); 

-B. zijn herstelvordering betreffende de molen in kwestie, nader kadastraal gedefinieerd 
onder 1.1., t.a.v. de consorten solidair, in solidum, minstens de ene bij 
gebreke van de andere in te willigen, hetgeen impliceert dat zij dienen te worden 
veroordeeld: 

1 De onontvankelijkheid werd niet ingeroepen door partl}en noch dient zij ambbhalve te worden ingeroepen 

door het hof. 
2 Door: enkel digitaal neergelegd. 

L 
� 
� _J 



-----------------

Hof van beroep Gent-2014/AR/1865-p. 4 4eblad t' 

-î9.tn�!��ng_l!�n.hg_�_Y.9.!&�n�g.FfJ&.�m.�.�.r1.k�Q.�r.�99_t��-b�.r:��Jm���rn&.��.1J.:. 
het stapelen (na (tot het minimum beperkte) demontage) van alle nog resterende 

herbruikbare materialen en/of onderdelen bruikbaar als voorbeeld voor reconstructie; 
- maximale recuperatie van het aanwezige materiaal bij de restauratie van het monument 
(bakstenen, hout, metalen, onderdelen van het roerend werk,."); 
- het werken naar bestaand model, materiaal en techniek, wat eveneens geldig is voor de te 
reconstrueren delen en waarbij de opgeslagen el�menten gebruikt worden als voorbeeld 
voor de reconstructie; 
- het uitvoeren van alle werken door een aannemer met een specialisatie in de restauratie 
van molens, die bovendien over de nodige erkenning, registratie en referenties beschikt; 

w.ilt�îrnf1.f�$.�.J"'.i;t� �rlr:i 
- een visualisering van bestaande constructies d.m.v. digitale foto's cl videoreportage vast te 
leggen; 
- alle molen-technische onderdelen, bruikbaar als voorbeeld voor reconstructie, die resteren 
na de noodzakelijke demontage, beschut te stapelen en te inventariseren, te nummeren en 
benoemen en de afmetingen ervan te vermelden, 
- demontering en deskundige opslag op het terrein van het wiekenhuis en van de restanten 
van de staart, zwepen, kruiwerk onderaan de staart, korte en lange spruit; 
- het plaatsen van een nood-dak na demontage van de molenkap; · 

- het verwijderen van de (later toegevoegde) buitenste schil van het baksteenmetselwerk 
waar zij instabiel is; 

.� het uitvoeren van de noodzakelijke schorings- en stutwerken voor de stabilisatie van 
metselwerk, raam- en deuropeningen en moerbalken; 
- het uitvoeren van structurele onderstutting van de verschillende verdiepingsvloeren; 
- het verwijderen van de begroeiing aan de gevels, zoals onkruid, kleine boompjes e.d. 
zonder verdere schade aan de molen te veroorzaken; 
- het beveiligen van de molen tegen ongunstige weersomstandigheden, dierlijke vervuiling 
en vandalisme met het tijdelijk dichtmaken van raam- en deuropeningen, voorzien van 
bijkomende ventilatie in tegenovergestelde richtingen om de vochthuishouding van de 
molenromp niet in het gedrang te brengen en het afschermen van het vrijgekomen 
metselwerk om vochtindringing te vermijden d.m.v. een houten keperwerk en een 
waterdichte en dampdoorfatende folie; 

.'!lg!.�îrnf1fä�.�.?"'.Q.�.��fi.!.'.i!l�Y.�.h�r.��-lm���:�_g�t�n; 
- het herstel van het bovengedeelte van het metselwerk van de romp met identiek 
baksteenmetselwerk als bestaand of met gerecupereerde stenen; 
- het herstel van het gevel parament: heropmetselen van het gevelparament (uit te voeren in 
verband met het nog aanwezige gevelparament), met de nodige verankeringen naar de 
achterliggende constructie, met gebruikmaking van identieke of gerecupereerde bakstenen, 
en met gebruikmaking voor het herstelmetselwerk en voegwerk van een identieke mortel, 
zijnde een kalkmortel met dezelfde samenstelling en kleur); 
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- het onderzoeken van de aanwezige (structurele) scheuren en barsten op hun oorzaak, ze 
vakkundig innaaien en waar nodig versterken met chemische verankering en/of 
geprefabriceerde wapening die in de lintvoegen van het metselwerk wordt gelegd ter 
versterking van het metselwerk. Het herstellen van alle barsten In het metselwerk. Het 
uitkappen van de beschadigde bakstenen en vervangen door identieke exemplaren; 
- het reinigen van het nog aanwezige parament en voegwerk op restauratief verantwoorde 
wijze (de kleurstelling van het nog aanwezige kalelwerk dient hierbij vastgesteld te worden) 
herstellen. Het voegwerk Is identiek aan het bestaande; 
- het hernemen van het historisch kaleiwerk van de romp op basis van de vaststellingen ter 
plaatse; 
- de heropbouw van het dak in zijn oorspronkelijke vorm en uitzicht, met gebruik van de 
oorspronkelijke technieken en met maximaal hergebruik van de aanwezige elementen 
(inclusief plaatsen van de nodige loodafwerklng. schalieberd, eikenhouten leien, 
(wlnd)lulken, maneberd, windvaan,".); 
- het herstellen, zo nodig vervangen naar oorspronkelijk model, technieken en materiaal 
(droge elk), van consoles, gareelbalken, moer- en kinderbalken rlngstijlen, zoldervloeren, •.• 

- het herstellen van het draaiende werk (in comp/eto} , zoals nazicht en volledig herstel van 
alle ringen (onderring, rolrlng en boven ring), molenstenen, steunders, steunbalk, pinnebalk, 
pinnesteen, as, vangwiel bovenbonkelaar, luiwerk, builsysteem,".). Het doel is het bekomen 
van een volledig werkbaar geheel en een historisch verantwoord mechanisme; 
- het herplaatsen (deels reconstrueren) van het wielenkruls (inclusief metalen roeden, 
hekwerk, ..• ), de staart, de schoren, het kruiwerk, ._naar bestaand model, materiaal en 
techniek; eveneens met doelstelling een werkbaar en historisch verantwoord geheel te 
bekomen; 
- het herstellen en deels vernieuwen van de bevloering in klinkers op de gelijkvloerse 
verdieping (inclusief dorpels aan de ingangen), naar bestaand model en geplaatst op 
historisch verantwoorde wijze; 
- het herstellen en grotendeels reconstrueren van het schrijnwerk (ramen, deuren, trappen, 
luiken,".) naar bestaand model, materiaal en techniek; 
- het heraanbrengen van zeildoek, kettingen,." 

Dit alles binnen een termijn van respectievelijk 6 maanden voor wat betreft fase 1, en 36 
maanden voor wat betreft fase 2, te rekenen vanaf de dag van betekening van het tussen te 
komen arrest onder verbeurte van een dwangsom van 150,- euro/dag vertraging ten aanzien 
van de onderscheiden voornoemde termijnen, zonder toekenning van een 
dwangsomtermijn zoals bedoeld in art. 138Sbis, laatste termijn Ger.W.; het verbeurd zijn 
van de dwangsommen te bewijzen door alle middelen van recht en In ieder gevaa middels de 
vaststellingen van de eerst daartoe aangezochte gerechtsdeurwaarder; 
met machtiging van het VlAAMS GEWEST om ambtshalve over te gaan tot uitvoering van de 
herstelmaatregelen zo de consorten in gebreke blijven, en op hun kosten; 
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met verwijzing van de consorten 1 , solidair, in so/idum, minstens de ene bij 
gebreke van de andere in alle aan de zijde van het VLAAMS GEWEST nader begrote 
gedingkosten van beide instanties. 

1.2.2.De consorten vorderen met hun voormelde syntheseconclusie van het 
hof om het beroep van het VLAAMS GEWEST als ongegrond af te wijzen met zijn verwijzing 
In de aan hun zijde nader begrote gedingkosten. 
Waar zij In conclusie neergelegd op 14 januari 2016 nog vorderden dat : 
hen, in het geval zij zouden veroordeeld worden, zou vrijwaren In de mate dat nalatigheid 
van /haar rechtsvoorganger(s) de verwaarlozing zou(den) hebben 
teweeggebracht doen zij dat in hun voormelde. synthesecondusie niet meer en hebben zij 
aldus (minstens impliciet) afgezien van/afstand gedaan van deze vrijwaringvordering. 

1.2.3. q.q. vordert in haar syntheseconclusie voormeld van het hof om: 
- akte te nemen van de (door haar aanvaarde) afstand van herstelvordering door het 
VLAAMS GEWEST jegens haar, met verwijzing van het VLAAMS GEWEST in de gedingkosten 
aan haar zijde gevallen in beide instanties; 
- tevens akte te nemen van de afstand door de consorten van de tegen haar 

I· in hoger beroep Ingestelde vrljwaringvordering, met hun verwitzing in de aan haar zijde 
gevallen gedingkosten in hoger beroep. 

2. 
2.1.1. Van de onder 1.2.1.A. vermeld door het VLAAMS GEWEST gedane afstand van 
herstelvordering jegens die deze laatste heeft aanvaard, kan akte worden 
verleend. 
Het VLAAMSE GEWEST wordt als afstanddoener in de kosten van beide instanties, gevallen 
aan de zijde van verwezen, op grond van art. 827, eerste lid Ger.W .. 
De herstelvordering is een vordering die beoogt lastens een partij tot het herstellen te doen 
bevelen (in natura en op haar kosten), maar Is In essentie geen invordering van een naar 
waarde begrote som doch integendeel een vordering die niet naar waarde is begroot, zodat 
de aan 

· ·· · · -- - lastens het VlAAMS GEWEST toekomende 
baslsrechtsplegingvergoeding (waaromtrent gelet op de recente rechtspraak ter zake van 
het Grondwettelijk Hof niet langer discussie is/kan zijn dat het VLAAMS GEWEST tot het 
betalen van een (geïndexeerde) rechtspleglngvergoeding kan zijn gehouden en waarvan 
geen redenen worden aangevoerd/laat staan bewezen in de zin van het derde lid van art. 
1022 Ger.W. om van de basisvergoeding af te wijken) overeenkomstig de artt. 3 en 8 KB 26 
oktober 2007 op het ogenblik van de einduitspraak in eerste aanleg 1.320,- euro bedroeg en 
in hoger beroep 1.440,- euro bedraagt. 
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2.1.2 Zoal gevorder (cf 1.2.3 e reed aangenome onde 1.2.2 hebbe d consorte 
minsten lmpllcle afgezien/afstan gedaa va hu tussenvorderin i 

vrijwarin di sowies oo (zoal lngeroepe doo ee voo he eers 1 
hoge beroe ingesteld e du 1 s nie toelaatbar vorderin wa {art 80 junct art 81 
e art 104 Ger W.) 
Aangezle da dez vrfjwaringvorderin i ondergeschikt ord wa ingestel e zi nool 
haa ondergeschik nivea heef verlate zie he ho gee redene o d consorte 

t verwijze i gedingkoste aa d zijd va (dl o gron va 
art 82 Ger.W haa gedingkoste volledi ka recuperere o he VLAAM GEWEST noc 
o d consorte same me he VIAAM GEWES i d gedlngkoste va 

t verwijze (hetgee trouwen oo nle gevorder wordt/werd) 

D afstan va dez vrljwaringvorderln genereer voo gee extra-
rechtsplegi ngvergoeding 

3 
3.1 
Ui he onde 1.2.1.B uiteengezett blijk da doo he VLAAM GEWES ee (zee duur 
vol/edi herste va d mo/e i oorspronkelijk e moa/vaardig staa lasten d consorte 

word nagestreefd 

D 
septembe 1958 

1 d gedinginleidend 

lasten d consorte 

werd/word bescherm al monumen bi K va 2 

dagvaardln steun he VLAAM GEWES zij 
op 

herstelvorderin 

- he nie naleve va art U § Decree maar 197 to beschermin va monumente 
e stads- e dorpsgezichten zoal gewijzigd hetgee strafbaa i gestel doo art 13 §1 3 
va he Decreet 
- he nie naleve va art 2 §1 r 2° 3° 5 e 6 e artt 1 to 1 va he Beslui va d 
Vlaams Regerin va 1 novembe 199 to bepalln va d algemen voorschrifte inzak 
lnstandhoudin e onderhou va monumente e stads- e dorpsgezichten zoal 
gewijzigd hetgee strafbaa i gestel doo art 13 §1 2 Decree va maar 197 to 
beschermin va monumente e stads- e dorpsgezichten zoal gewijzigd 

3.2 Al strafrechtellj gesanctioneerd regelgevin dl he openbaa belan nastreef zo d 
regelgevln inzak monumentenbeschennin d openbar ord kunne betreffen 

0 consorte werde eerde reed strafrechtellj vervolg desbetreffen en 
-r vrijgesproke b vonni va 1 apri 198 va d 3 kame va d rechtban va eerst 
aanle t Veurne waarui ka worde aangehaald "Te zak zo he ee verzuimde/ic 
betreffen name/Ij he nie herstel/e va ee geklasseer monumen doo d eigenaar 
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Aangezien het Vlaams Gewest evengoed de herstel/Ingen kan uitvoeren als de beklaagden, 
·die CNerlgens hiervoor hun toelating verlenen en achteraf aan de beklaagden een percentage 
van de uitgave voor herstellingswerken kan aanrekenen, zoals voorzien in de Ministetiële 
omzendbrief van 21.10.1980, is de verdenking niet ten genoegen van rechte bewezen. De 
beklaagden kunnen niet gedwongen worden een lening aan te gaan tot herstel van een 
molen waaivan zij geen inkomsten hebben en het gevaar lopen hun uitgaven niet terug 
betaald te worden of deze uitgaven laattijdig en zonder intresten terug betaald te worden." 

-2°) voormelde vrijspraak werd bevestigd bij arrest van 3 oktober 1985 van de lOe kamer van 
dit hof, waaruit kan worden aangehaald: "3. De rechtvaardigingsgrond ingeroepen door de 
beklaagden blijkt al een ernstige bestaansgrond te hebben. Het spreekt voor zichzelf dat 
beklaagden als kleine landbouwers die zoals z�; ter zitting verduidelijkten (en niet 
tegengesproken door partijen) een hoeve van 3,5 ha uitbaten, zomaar niet CNer de financiële 
middelen beschikken om hun wettelijke verplichting na te komen. De ingeroepen 
rechtvaardigingsgrond wordt noch door het openbaar ministerie noch door de burgerlijke 
pattljen weerlegd evenmin bieden zij aan het te weerleggen. 
Uit het dossier briefwisseling door de Rijksdienst voor Monumenten en Landschapszorg 
CNergemaalct aan de Procureur des Konings, blijkt CNerigens dat beklaagden reeds bfj de 
eerste vergadering met de Rijksdienst in de persoon van inspecteur • op 
7.4.1981, deze erop wezen dat zij niet CNer de nodige financiële middelen beschikten doch op 
dat ogenblik was. -huidige burgerlijke partij- eventueel nog wel bereid het 
vaste gedeelte van de molen te kopen (stuk 6). 
Sinds april 1981 zoeken beklaagden vruchteloos een koper. Uiteindelijk werd op 10.10.1982 
door hen een brief gericht aan de betrokken Rijksdienst met vraag te weten of de dienst 
koper was, maar zelfs ook de Rijksdienst bleek geen interesse in de aankoop te hebben (st. 4 
beklaagden-brief Rijksdienst dd. 23.11.1982}. In maart 1984 probeerden beklaagden hun 
eigendomsdeel in de molen te schenken aan de Gemeente op wiens grondgebied 
de. staat. De Gemeenteraad besliste op 2.5.1984 evenwel de schenking niet te 
aanvaarden. (st. 5 beklaagden) 
Deze vaststellingen wijzen er zeer duidelijk op dat niet enkel de gewone burger maar ook de 
Rijksinstellingen en Openbare Besturen terugschrikken voor de zeer zware kosten die 
gebeurlijk herstel van de molen zou vergen, ook al "KAN" dan in toepassing van het Decreet 
van 17.11.1982 - zoals de b.p.'n voorhouden, doch niet voorleggen- de eigenaar genieten 
van een betoelaging van 90% doch waaromtrent beklaagden op heden geen enkele zekerheid 
hebben ontvangen. Nog moet redelijker wijze worden aanvaard dat de doorsneeburger 
dergelijke uitgaven niet aankan zelfs al zou hij uiteindelijk slechts voor 10% moeten 
tussenkomen in de herstelkosten van zijn eigendom, zoals concreet onder punt 2 uiteengezet. 
Beklaagden kwamen anderzijds eerder toevallig in het bezit van het vast gedeelte der molen 
en wel ingevolge schenking dd. 16.2.1966 waarbij 1 thans CNerleden, aan 

! een woonhuis met medegaande stal/Ingen, varkenshok en verdere 
afhan�elijkheden waaronder de . schonk. Uit de notariële akte van Meester 

� notaris te � blijkt dat de windmolen op dat ogenblik in gans vervallen 
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toestond was (st. 7 beklaagden). Aldus stoot vost dot de ma.Jen noch door de nalatigheid van 
beklaagden noch door hun gebrek aan voorzorg in de huidige stoot verkeert, vermits de 

begin 1966 reeds gans vervallen was. Enige tekortkoming van beklaagden 
aan de algemene zorgvuldigheidsplicht komt niet bewezen voor. Men kan beklaagden niet 
verwijten geen koper te hebben gevonden. 
4.Bekloogden verkeren in een noodsituatie ingevolge omstandigheden die zij redelijkerwijze 
noch hebben kunnen voorzien noch hebben kunnen voorkomen. 
Het uitvoeren van het herstel van het vast gedeelte van de door beklaagden 
zou voor hen de financiële ondergang van het gezin en van hun kleine landbouwbedrijf 
meebrengen. Geplaatst voor dit ernstig en dreigend kwaad zijn ze verplicht en gerechtigd 
hun familiale belangen vóór alle andere te beschermen. Een redelijk en voorzichtig mens zou 
in dezelfde omstandigheden niet beter hebben gekund. Een recht kon niemand verplichten 
boven zijn krachten te handelen. 
Deze situatie van overmacht ingeroepen door beklaagden en waarvan het tegendeel niet 
bewezen wordt, ontneemt alle schuld in hoofde van bek/oogden, aan wie de eerste Rechter 
don ook terecht ontslag van rechtsvervolging zonder kosten heeft verleend. 
5.Gelet op de te bevestigen vrijspraak in hoofde van bek/oogden (".)" 

3•) haalt het hof nog aan uit de verklaring van op 16 februari 2011 aan de Lokale 
Politie (zoals ook aangehaald op p. 10/syntheseconclusie VLAAMS GEWEST): "J'ot 
in 1958 was de in gebruik voor het malen van graan.(._) 
Tegen de vrijspraak werd door de Vlaamse Gemeenschap cassatie-beroep aangetekend. Op 
22/04/1986 werd dit cassatie beroep onontvankelijk verklaard. 
Dit maakte dot sedert 1986 en in feite al sedert 1958 er niets meer gedaan werd aan de 
molen Zoals ik al zei was de molen al in verval toen ik hem in schenking kreeg. Wel is het zo 
dat wij in al die jaren al het mogelijke deden om bijkomende schade te voorkomen. Zo 
maakten wij de vensteropeningen toe om binnen regen te voorkomen. Thans fs de toestand 
van de draaikap echter dusdanig vervallen dat het langs boven binnen regent. Doch zoals 
gezegd deze kap is niet onze eigendom. Maar de schade hiervan is wel aan het metselwerk 
dot onze eigendom is. 
In de molen ligt momenteel brandhout. 
Intussen zijn wij gepensioneerd. Wij hebben een klein landbouwbedrijf uitgebaat van 500 
varkens terwijl dat mijn man ging werken als arbeider. Sedert 2009 zijn wij gepensioneerd. 
Met een maandelijks inkomen van 1441 EUR zijn wij nog steeds niet in staat de renovatie te 
betalen. Dat is de enige reden waarom wij niet over gingen tot restauratie van de molen. 
Naast dit inkomen hebben wij onze huidige woning in eigendom."' 

De overwegingen van 3.2 en in het bijzonder hetgeen wat hierna volgt zijn in geen enkele 
mate bedoeld of gedaan teneinde in enige mate reeds te beslissen of recht te doen: 

Het is effectief zo dat de schenkingsakte van 16 februari 1966 (authentieke akte 
verleden door notaris vermeldt dat het om een ganse vervallen 
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windmolen zonder draaiende werk gaat die geschonken werd aan (stuk 6 
consorten ). Enkele maanden later (11 juni 1966) werd dit geschonken 
goed door ingebracht in de huwgemeenschap (stuk 7 consorten 

t. 
Bij op 25 november 1976 geregistreerde ov ereenkomst, gedagtekend op 8 november 
1976 hebben wijlen de echtgenoten de 
roerende en draaiende werken van de windmolen In kwestie aangekocht (stuk 
2/consorten ,. 
De (als ronde stenen grondzeiler) is een bovenkruier, waarbij de 
kapconstructie zich richt naar de windrichting en aldus zou de kapconstructie 
draaibaar zijn, vandaar dat de consorten zelf_ blijkbaar steeds een . 
dergelijk dak tot de (aan de rechtsvoorgangers van verkochte) 
draaiende werken en dus tot de verantwoordelijkheid van rekenden. 
Blijkbaar hield ook het VLAAMS GEWEST aanvankelijk rekening met een ontdubbelde 
eigendomsstructuur nu het op p. 13 van de gedinginleldende dagvaarding onder 4. 
stelt dat een dergelijk ontdubbelde eigendomsstructuur niet bevorderlijk is gebleken 
om zodoende te komen tot een restauratie van het geheel van de molen en aldus te 
komen tot een maalvaardig geheel zoals dit het gevar was ten tijde van de 
bescherming van de als zijnde monument. Echter, in 
svntheseconclusie op p. 28 en zich beroepend op de volgens hem gewijzigde 
opvattingen inzake onroerend goed, waarbij hij de kap als onroerend wil doen in acht 
nemen aangezien deze kap verbonden zou zijn met de molenromp, wil het VLAAMSE 
GEWEST Ineens voorhouden (in tegenstelling tot de voorheen door het VLAAMS 
GEWEST aangenomen gesplitste eigendom) dat de verkoop aan (de echtgenoten) 

aan het VLAAMS GEWEST niet tegenstelbaar zou zijn aangezien de 
verkoopovereenkomst enkel geregistreerd zou zijn maar niet werd overgeschreven 
op het bevoegde hypotheekkantoor. 

Gelet op het voren staande stelt het hof volgende door partijen te beantwoorden vragen, 
waartoe de debatten dienen heropend: 
- onder 3.2, 3• werd reeds aangegeven dat de consorten volgens verklaring 
van 16 februari 2011 aan de politie op heden enkel een pensioen van nog net geen 1.450,
euro per maand zouden genieten en verder enkel hun woning in eigendom zouden hebben. 
Aangezien het VLAAMS GEWEST dit nog lijkt te willen betwijfelen en Indien de consorten 

zich inderdaad concreet verder op de noodtoestand willen beroepen kunnen 
zij misschien de concrete bewijsstukken desbetreffend voorbrengen; 
- verder rijzen bij het hof in essentie de vragen of, in acht genomen hetgeen waarvan het 

mocht kennis nemen, 
a) het inderdaad zo is dat de overheid zelf niet geïnteresseerd was/is om het goed te 
onteigenen voor openbaar nut of anderszins te verwerven en aldus de nodige restauratie 
zelf te doen, 
b) en cl het VLAAMS GEWEST gelet op al het vorenstaande, derhalve terwijl het al meerdere 

tientallen jaren van de ingeroepen misdrijven op de hoogte is, al dan niet kennelijk onredelijk 
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zou kunnen handelen door in de voormelde omstandigheden, het verval van de molen en 
zijn gebrek aan maalvaardigheid reeds begonnen zijnde/in ernstige mate aanwezig zijnde 
voordat de molen in bepaalde mate eigendom werd van de consorten en ook 
lang voordat de wetgeving die tegen hen thans werd/wordt ingeroepen van kracht werd, en 

na de voornoemde, eerdere strafrechtelijke vrijspraak (kracht van gewijsde bekomen 
hebbend), 
r) hen nog te blijven verwijten dat zij laakbaar verder in gebreke bleven te restaureren 
en/of minstens om restauratiesubsidies aan te vragen (wat zij volgens het VLAAMS GEWEST 
zouden hebben moeten doen, terwijl er mogelijk vragen kunnen gesteld worden bij het 
voorhanden zijn van de middelen bij de consorten om zelfs het gedeelte 
bovenop (een niet vaststaand verwerfbare) subsidie te financieren), 
en r) om lastens de consorten het volledig herstel in de oorspronkelljke en 

maalvaardige toestand in rechte te blijven nastreven. 

Om deze redenen, 
het hof, 

op tegenspraak en met toepassing van art. 24 van de taalwet van 15 juni 1935. 

Verklaart het hoger beroep ontvankelijk. 

Verleent akte van de door het VLAAMS GEWEST gedane afstand van herstelvordering jegens 

, die deze af stand heeft aanvaard. 
Verwijst het VLAAMS GEWEST in de gedingkosten van beide instanties van 
hetzij de rechtsplegingvergoeding in eerste aanleg van 1.320,- euro en in hoger beroep van 
1.440,-euro. 

Zegt voor recht dat de consorten minstens impliciet afgezien hebben 
van/afstand hebben gedaan van hun tussenvordering in vrijwaring tegen 

Vooraleer verder recht te doen nopens de herstelvordering van het VLAAMS GEWEST tegen 
de consorten beveelt de heropening der debatten opdat partijen eerst als 
naar recht gevolg geven aan de onder 3.2. in fine gestelde vragen. 

- Verleent aan de consorten een termijn om aanvullende stukken neer te 
leggen nopens hun noodtoestand tegen uiterlijk de 2e vrlidag van maart 2018. 

- Verleent aan partijen verder nog volgende conclusietermijnen (waarvan het hen vrij staat 
in onderling akkoord af te wijken): 

- aan het VLAAMS GEWEST tegen uiterlijk de laatste vrijdag van a.Qiil 2018 ... 
- aan de consorten tegen uiterltjk de laatste vrijdag van !uni 2018. 

Zegt dat elke conclusie een syntheseconclusie in de zin van art. 748bis Ger. W. dient te zijn. 

_J 
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Verleent rechtsdag voor behandeling 05.10.2018om11.00 uur. 

Aldus gewezen door de negende kamer van het Hof van beroep te Gent, recht doende in 
burgerlijke zaken, samengesteld uit: 
Mevrouw M. Beerens Kamervoorzitter, 
De heer M. Baranyai Raadsheer, 
De heer Ph. Moens Raadsheer, 
en uitgesproken door de voorzitter van de kamer in openbare terechtzitting op negentien 

januari tweeduizend en achttien, 

bijgestaan door 
Mevrouw M. Vercruysse 
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Griffier. 

M. Be rens 




