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Nummer: <i£5

Rep.: 2000/ S'K

Zitting van:

24 januari 2000

Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te 
ANTWERPEN, 1ste bis KAMER, recht doende in burger- 
lijke zaken, heeft volgend arrest gewezen:

Inzake: 1999/RK/219

Eindarrest

Afschrift - art. 792 G.W. 
Vrij v;-n oxpoditierecht 
art. 2C0 2 Wetb. reg.

DE VLAAMSE GEMEENSCHAP en HET VLAAMSE GEWEST, 
vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering ten verzoeke van de 
Vlaamse Minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenaren- 
zaken en Sport, met kabinet te 1000 Brussel, Kreupelenstraat 2,

Appellanten,

tegert de beschikking van de voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanieg te Hasselt, zetelend als rechter in kortgeding, dd. 03.06.1999;

; vertegenwoordigd door Meester N. DE CLERCQ loco Meester Bart 
^ STAELENS, advocaat te Brugge, Bevrijdingslaan 4 bus 1;

TEQEN

1. Mevrouw ., en haar echtgenoot,
2. De heer beiden wonende te Sint-Truiden,

»
3. De Stad , vertegenwoordigd door haar College van

Burgemeester en Schepenen, kantoor houdende te
in het administratief centrum , I

4. De Burgemeester van de stad met diensten
gevestigd te ;

Gelntimeerden,

Gelntimeerden sub 1 en 2 vertegenwoordigd door Meester P. DE 
ROOVER, advocaat te Brugge, Ter Pannestraat 1;
Gelntimeerden sub 3 en 4 vertegenwoordigd door Meester C. 
LEMACHE, advocaat te Sint-Truiden, Tongersesteenweg 60;

ooooo

Gelet op de door de wet vereiste processtukken, in behoorlijke vorm
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overgelegd, waaronder de bestreden beschikking, waarvan geen 
akte van betekening voorligt en waartegen tijdig en geldig naar vorm 
hoger beroep werd ingesteld bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie 
van dit Hof d.d. 21 juni 1999;

Gelet op het verzoekschrift tot heropening van de debatten, 
neergelegd door geintimeerden sub 1 en 2 ter griffie van dit Hof op 
04.01.2000;

Gelet op de kennisgeving van dit verzoekschrift bij gerechtsbrief dd. 
06.01.2000 aan appellanten en geintimeerden sub 3 en 4;

Overwegende dat het door geintimeerden sub 1 en 2 ingeroepen 
stuk - het arrest van de Raad van State dd. 24.11.99, waarbij de 
vordering tot intrekking van het schorsingsarrest werd verworpen - 
geen nieuw stuk van overwegend belang is;

Dat er derhalve geen reden is om de debatten te heropenen;

Overwegende dat de oorspronkelijke vordering uitging van appel
lanten bij exploot d.d.14 mei 1999 en gericht was tegen geintimeer
den ertoe strekkende laatstgenoemden te horen bevelen mee te 
werken aan de bij beschikking d.d. 25 juni 1998 aan de deskundige 
gegeven opdracht; geintimeerden sub 1 en 2 te verplichten toegang 
te verlenen tot hun perceel teneinde het de deskundige mogelijk te 
maken vaststellingen aan het afbraakmateriaal te doen;

Overwegende dat door geintimeerden sub 1 en 2 een tegenvorde- 
ring werd ingesteld ten einde te horen zeggen voor recht dat de 
expertisemaatregel bevolen bij beschikking d.d. 25 juni 1998 
ingevolge de sloping zonder voorwerp is en er ter plaatse geen 
verdere expertisemaatregelen kunnen worden uitgevoerd; dat tevens 
door hen aanspraak werd gemaakt op een schadevergoeding van 
100.000 Bef., meer gerechtelijke interesten, wegens tergend en 
roekeloos geding;

Overwegende dat de eerste rechter de oorspronkelijke hoofdvorde- 
ring onontvankelijk heeft verklaard; dat de tegenvordering van 
geintimeerden sub 1 en 2 deels werd ingewilligd en appellanten 
werden veroordeeld tot een schadevergoeding wegens tergend en 
roekeloos geding ten belope van 50.000 Bef.;

Overwegende dat appellanten de vernietiging nastreven van de 
bestreden beschikking en dientengevolge concluderen tot de
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gegrondheid van hun oorspronkelijke hoofdvordering en tot de 
volledige ongegrondheid van de tegenvordering van gelntimeerden 
sub 1 en 2;

Overwegende dat gelntimeerden sub 1 en 2 concluderen tot de 
ongegrondheid van het hoger beroep; dat zij, bij gedeeltelijke 
wijziging van het vonnis a quo, ingevolge incidenteel beroep - 
conclusie neergelegd ter griffie van dit Hof op 12 augustus 1999 - 
benaarstigen dat hun oorspronkelijke tegenvordering volledig zou 
worden ingewilligd en aldus zou worden gezegd voor recht dat 
appellanten geen belang meer hebben om de bij de beschikking d.d. 
25 juni 1998 bevolen expertise te doen uitvoeren; dat zij bij tegen
vordering wegens tergend en roekeloos beroep aanspraak maken op 
een schadevergoeding van 100.000 Bef., meer de gerechtelijke 
interested,

Overwegende dat gelntimeerden sub 3 en 4 het Hof vorderen te 
zeggen voor recht dat appellanten op ontvankelijke wijze hun 
vordering konden aanbrengen en tevens te zeggen voor recht dat de 
gerechtsexpert op vraag en risico van appellanten de volledige 
afbraak van het pand kan toetsen aan de opdracht, zoals vervat in 
de beschikking d.d. 25 juni 1998;

Overwegende dat het voorwerp van het geschil tussen partijen 
betrekking heeft op de uitvoering van een vorige beschikking d.d. 25 
juni 1998, waarbij met betrekking tot het pand van gelntimeerden 
sub 1 en 2, gelegen te een deskundi-
genmaatregel werd bevolen; dat appellanten dit pand willen doen 
beschermen omwille van de monumentale waarde ervan terwijl 
gelntimeerden sub 1 en 2 dit pand wegens verval volledig wensten 
te slopen; dat appellanten bij voormelde beschikking de aanstelling 
van een deskundiaeyerkreqen ten einde ondermeer te onderzoeken 
we Ike dririgende maatregelen noodzakelijk waren voor het behoud 
varTheTgebpuw; dat er met de uitvoering van deze beschikking 
problemen ontstonden ingevolge de volledige sloping van het 
gebouw door gelntimeerden sub 1 en 2; dat gelntimeerden sub 1 en 
2 aan de deskundige de toegang tot hun perceel weigerden om, 
zoals gevraagd door appellanten, na de volledige sloping een nieuw 
plaatsbezoek te doen; dat volgens gelntimeerden sub 1 en 2 
appellanten geen belang meer zouden hebben om onderhavige 
vordering in te stellen om reden dat het definitief klasseringsbesluit, 
waarop appellanten zich steunden om de expertisemaatregel te 
verkrijgen, ingevolge arrest van de Raad van State d.d. 29 juni 1998 
ondertussen is geschorst; dat bovendien ingevolge de afbraak van
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het pand het voorwerp van de expertise er sinds 6 februari 1999 niet 
meer zou zijn; dat de aan de deskundige gegeven opdracht duidelijk 
zou zijn en niet voor interpretatie vatbaar;

Overwegende dat in deze de hoogdringendheid niet meer aan de 
orde is; dat deze reeds werd beoordeeld bij de beschikking d.d. 25 
juni 1998 en gelntimeerden sub 1 en 2 daarin hebben berust; dat nu 
de deskundige voor een probleem stond omtrent de toegang tot het 
pand en de uitgestrektheid van zijn opdracht appellanten zich tot de 
kortgedingrechter dienden te wenden om over dit incident te doen 
beslissen;

Overwegende dat het nut van het bevolen deskundigenonderzoek 
als zodanig thans niet in vraag kan worden gesteld gelet op het 
gezag van gewijsde van de beschikking d.d. 25 juni 1998; dat de 
tegenvordering van gelntimeerden sub 1 en 2 in dit verband dan ook 
ongegrond blijft;

Overwegende dat appellanten terecht willen verkrijgen dat de 
deskundige ook bevoegd zou zijn om na de sloping van het pand 
d.d. 6 februari 1999 over te gaan tot de beschrijving van het puin; dat 
blijkbaar gelntimeerden sub 1 en 2 zijn overgegaan tot volledige 
sloping; dat nu dezen niet bereid zijn om verder mee te werken aan 
de deskundigenopdracht om reden dat de verrichtingen geen deel 
zouden uitmaken van de aan de deskundige gegeven opdracht, 
appellanten zich terecht opnieuw tot de kortgedingrechter hebben 
gewend;

Overwegende dat door het schorsingsbesluit van de Raad van State 
de beschikking d.d. 25 juni 1998 niet ongedaan wordt gemaakt; dat 
onderhavige vordering zich duidelijk situeert binnen deze beschik
king; dat appellanten onteggnsprekelijk belang hebben bij de 
bewaring van de typisphe bouwelementen van de gevel om deze bjj__ 
eventuele heropbouw te gebruiken; dat hun tjffang des te groter is 
nu zij de voortzetting van de annulatieprocedure hebben gevorderd 
en er reden kan zijn dat de schorsing niet wordt gehandhaafd;

Overwegende dat gelntimeerden sub 1 en 2 ten onrechte een nieuw 
plaatsbezoek onmogelijk hebben gemaakt; dat gelet op het streven 
van appellanten om de bescherming van het pand van gelntimeer- 
den sub 1 en 2 te verkrijgen het niet onredelijk is dat zij wensen de 
heropbouwmogelijkheden van het pand te laten onderzoek'en en te 
Ii!en vasfsteflerTwat reeds afgebroken werd en wat werd bewaard;
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dat de omstandigheid dat het pand werd gesloopt niet belet dat de 
deskundige zijn onderzoeksverrichtingen kan voltooien; dat overi- 
gens bij het verlenen van de opdracht reeds geanticipeerd werd op 
de verdere afbraak aangezien uitdrukkelijk tot de opdracht behoorde 
’Te beschrijven wat afgebroken werd en wat werdbewaard en de 

jTeropbouwmogelijkhedeffTe onderzoekeh en te beschrijven; in het 
bijzonder te onderzoekenof gedaa'gden de verplichting opgelegd in 
het besluit van van 7 maart 1998 van de Burgemeester’ om bij de 
afbraak de typische bouwelementen van de gevels te bewaren om 
deze bij de heropbouw eventueel te kunnen gebruiken’ hebben 
nageleefd”;

Overwegende dat op grand van het voorgaande gelntimeerden sub 
1 en 2 aan de deskundige op straffe van een dwangsom toegang tot 
hun perceel moeten geven ten einde zijn opdracht, zoals bepaald in 
de beschikking d.d. 25 juni 1998, te beeindigen; dat immers de 
deskundige door de houding van gelntimeerden sub 1 en 2 zijn 
eindverslag nog niet heeft kunnen neerleggen;

Overwegende dat gelntimeerden sub 1 en 2 tevergeefs doen gelden 
dat appellanten een verdoken hoger beroep tegen de beschikking 
d.d. 25 juni 1998 instellen; dat het door appellanten thans gevor- 
derde geen afbreuk doet aan de beschikking d.d. 25 juni 1998; dat 
immers appellanten gelntimeerden sub 1 en 2 enkel ertoe willen 
dwingen door het opleggen van een dwangsom verder mee te 
werken aan de reeds bevolen expertiseverrichtingen;

Overwegende dat gelet op de gegrondheid van de oorspronkelijke 
hoofdvordering van appellanten de procedure door hen niet tergend 
en roekeloos werd gevoerd;

OM DIE REDENEN;
HET HOF,

Recht doende op tegenspraak;

Gelet op art. 24 van de wet van 15 juni 1935;

Wijst het verzoek tot heropening van de debatten af;

Ontvangt het hoger beroep en verklaart het gegrond;

Doet de bestreden beschikking teniet en opnieuw recht doende;
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Verklaart de oorspronkelijke hoofdvordering gegrond;

Zegt voor recht dat de deskundige binnen zijn opdracht handelt 
indien hij, na de sloping door geintimeerden sub 1 en 2, zijn 
opdracht, zoals bepaald in de beschikking d.d. 25 juni 1998 verder 
zet;

Beveelt geintimeerden sub 1 en 2 om op straffe van een dwangsom 
van 10.000 Bef. per dag weigering na betekening van onderhavig 
arrest, aan de deskundige toegang tot hun perceel gelegen te 

, te geven ten einde het de deskundige
mogelijk te maken vaststellingen te doen, zoals bepaald in de 
beschikking van 25 juni 1998;

Ontvangt de oorspronkelijke tegenvordering doch verklaart deze 
volledig ongegrond;

Ontvangt de tegenvordering wegens tergend en roekeloos beroep 
doch verklaart deze ongegrond;

Veroordeelt geintimeerden sub 1 en 2 tot de kosten van beide 
aanleggen, begroot:

- in hoofde van appellanten op:
- dagvaarding eerste aanleg: 9.419,-
- rechtsplegingsvergoeding eerste aanleg, herleid tot: 4.200,-
- uitgaven vergoeding beroepsschrift: 2.100,-
- rolrecht hoger beroep: 5.600,-
- uitgavenvergoeding tweede aanleg: 8.400.-

Totaal: 29.719,-

- in hoofde van geintimeerden sub 2 en 3 niet begroot bij gebrek 
aan opgave;
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Aldus gedaan en uitgesproken in openbare terechtzitting van 24 
januari 2000,

waar aanwezig waren:

Mev. M. BAX Alleenzetelend raadsheer
Mev. V. VRIENS Adjunct-griffier

V. VRIENS M. BAX




