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DE VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, ZITTING 

HOUDENDE TE HASSELT, ZETELENDE ALS RECHTER IN K.~"T 

GEt:> 1 NG HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN. 

IN ZAKE, AR. nr. 92 KB. 1n4 

I_ rentenier, 

eiser, vertegenwoordigd door nr. 
. advokaten te 

tegen 

. loco nrs. 
" 

~ VLMHSE <EEST. vertegenwoor-d igd door zijn Executieve, aan het kabinet 
van de voorzitter van de Executieve, waarvan de burelen gevestigd zijn 
t;e 1000 Brussel, Joz~f 11-straat 301 die~ Heer ~schapsminister van 
Verkèèr, BuitenlandseHandel en Staatshervonning heeft aangewezen (bevoe9Cf 
voor MonUnenten en Landschappen), wiens kabinet gevestigd is te 1040 
Brussel, Trierstraat 92 en mat kantoren te 1000 Brussel, Zandstraat 3; 

verweerder, vertegeni100rdi gd door nr. . advokaat te 

VQLG"T DE BESci-tlK.KING . . 

. , 

Oelet op de dagvaarding in kort geding betekend bij geboekt exploot van 
gerechtsdeurwaarder 1 te dd.13mei 1992 ertoe strekkend · 
het bève 1 tot stil 1 eggen der werken van 6 mei 1992, gegeven door de 
gsnacht i gde mt>tenaar 1 , op te schorten en van geen waarde 
te verklaren totdat ten ~ende over de onwettelijkheid ervan uitspraak 
zal zijn gedaan. 
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op 6 mei 1992 werd nsnens de Gemeenschapsmin'ister van ruimt.el Üke ordening 
en huisvesting een beyel tot sti 1 legging werken gegeven aan eiser op het 

te Dit kastee 1 wordt beschermd 
als rronunent en als dorpsgezicht bij K.B. 4.10.1979. 

De werken waarvan sprake in het beve 1 tot st i 11 egg i ng rea 1 i seren zich 
echter voor het overgrote dee 1 niet in het , maar op 
het • Dit laatste wordt eveneens beschermd als rron..ment 
en als dorpsgezicht bij K.B. 12.2.1980. 

Het blijkt dan ook duidelijk dat voor· de werken tot realisatie van een ·· 
looppiste voor renpaarden op het geen bevel tot 
st i 11.egg i ng werd gegeven. 

De bevestiging van het bevel tot stillegging van de werken refereert naar 
werken. die zich situeren bimen de perimeter van het bij K.B. van 
12. 2. 1980 beschennd dorpsgezicht waarvoor echter geen beve 1 tot 
stillegging werd gegeven. 

Anderzijds werd een bevel gegeven op 6.5.1992 tot stillegging van werken 
op het , werken die aldaar niet in uitvoering zijn. 
Er is dus enerzijds een bevel tot stillegging van werken op het 

werken die aldaar niet worden uitgevoerd en anderzijds de 
bevestiging op 8.5.1992 aan eiser van een bevel tot sti lleggins van de 
werken op het , bevel dat voor deze werken niet werd gegeven. 

Verweerder heeft derhalve nagelaten de bij wet bepaalde proèedure te 
volgen . Tengevolge hiervan bestaat er geen regelmatig bevel tot 
stillegging van de wrken, zodat aan de gevolgen van deze onregel - · 
matigheden ten opzichte van eiser onniddellijk een einde dient gesteld. 

DE EIS IS ONTVANKELIJK EN ·<EGROtl>, met kosten lastens verweerder . 

Gelet op de artikelen 2, 30 tot 37 en 41 van de wet van 15 juni 1935, op 
het taalgebruik in gerechtszaken. 

OM DEZE REDENEN . . 

Wij, , oudstbenoemde Ondervoorzitter, bij verhindering van de 
Voorz;ttr, zetelende als rechter in KOOT <E>ING, bijgestaan door 

griffir, rechtdoende op TE<ENSPRAAK. 

BESL 1 SSENDE b 1 j spoede i sendhe id en onder voorbehoud van a 11 e rechten van 
partijen ten gronde: 
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ZE~~ REOfT dat hef bevel tot sti11eggen der werken dd. 6 mei 1991, 
gegeven door de ganac:ht igde mrbtenaar. , MR>T a"CESO·OU en 
van geen wa.trde verf< Jaard, totdat desgeva JJend ten g'"OOde over de a 1 dan 
niet wettef fJkheid ervan zaf uitspraak worden gedaan. 

Veroordelen venwèerder tot de kosten van dit rechtsgeding, deze tot hedne 
begroot voor eiser op: 
- dagvaarding : 6710 fr. 
- rechtsp 1egingsvergoeding: 3600 fr. 

Totaal: 10310 fr. 
------------------------------------------

ALDUS CEDAAH EN CECEVEN IN OPEHBARE TEREOfTZITTIHG VAH 
4 J.MI 1992 • 




