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KORT GEDING : 
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT 
OPENBARE TERECHTZl�ING VAN 9 DECEMBER 2008. 

A.R. nr. In de zaak van: 

, met maatschappelijke zetel te , 
en ingeschreven in de Kruispuntbank der 

Ondernelingen onder het nummer 1• 

eiseres, vertegenwoordigd door mr. Roland de Clercq, advocaat, 
kantoornoudende te 9000 Gent, Onderstraat 48, en mrs. Koen de Bock 
en Stijn Van Tyghem, beiden advocaat, kantoorhoudende te 9810 Eke, 
Eedstraat 31. 

tegen: 

STAD ·, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en 
Schepenen, Stadhuis, 

v-erweersfêr; hierna 'eersfè verweerster', veffegenwoorëfiga-aoor mr. 
Sylvie Kempinaire, advocaat, kantoorhoudende te 9051 Sint-Denijs
Westrem, Putkapelstraat 105. 

en 

A.R. nr. 08/685/C 

met maatschappelijke zetel te , 
en ingeschreven in de Kruispuntbank der 

Ondernemingen onder het nummer 

eiseres, vertegenwoordigd door mr. Roland de Clercq, advocaat, 
kantoorhoudende te 9000 Gent, Onderstraat 48, en mrs. Koen de Bock 
en Stijn Van Tyghem, beiden advocaat, kantoorhoudende te 9810 Eke, 
Eedstraat 31. 

tegen: 

1) De GEMACHTIGDE AMBTENAAR ONROEREND ERFGOED, 
optredend namens het Vlaamse Gewest, met kantoor te 1210 Brussel, 
Koning Albertlaan Il-laan 19, bus 22. 

verweerster, hierna 'tweede verweerster' vertegenwoordigd door mr. 
Veerle Tollenaere, advocaat, kantoorhoudende te 9000 Gent, Koning 
Albertlaan 128. 



2) Het OCMW van de stad vertegenwoordigd door de voorzitter 
van het OCMW, met kanto·ren te 

verweerster, hierna 'derde verweerster', vertegenwoordigd door mr. 
mr. Patrick Oevers, advocaat, kantoorhoudende te 9000 Gent, Kouter 
71-72. 

velt de voorzitter hiernavolgende beschikking in kort geding. 

1. PROCEDUREEL 

De partijen werden gehoord in hun middelen en conclusies op de 
openbare terechtzitting van 24 november 2008, waarna de debatten 
werden gesloten en de zaak in beraad werd genomen. 

De stukken werden ingezien, in het bijzonder: 

- de regelmatig betekende dagvaardingen dd. 21 en 22 oktober 2008. 
- de door de eerste, tweede en derde verweerster dd. 5 november 

2008 neergelegde.conclusies 
- de door de eiseres dd. 14 november 2008 neergelegde 

syAtl=leseconclus_ie�
-

-=-
-

-:---;------=-� - de door de eerste, tweede en derde verweerster aa.20 novemoer- --· 
2008 neergelegde syntheseconclusie. 

- de door de partijen neergelegde stukkenbundels. 

De eiseres, de eerste en de tweede verweerster verzoeken om de 
samenvoeging van de zaken en 

Hierop kan, gelet op hun onderlinge verknochtheid, worden ingegaan. 

1. 

ll. NOPENS DE FEITEN EN DE RELEVANTE VOORGAANOEN 

De eiseres is de eigenares van het ', gelegen te 
Voormeld pand werd beschermd 

als monument bij besluit van de Vlaamse Regering dd. 13 maart 1996 
(stuk 3 tweede verweerster). 

Gezien het pand reeds gedurende lange tijd in vervallen toestand 
verkeerde, ging de tweede verweerster op 23 juli 2008 over tot 
dagvaarding van de eiseres, evenals een aantal andere partijen (niet 
langer betrokken in huidige procedure) in kort geding (stuk 1 eiseres). 

De vordering van de tweede verweerster strekte ertoe (o.m.) de eiseres 
ertoe te dwingen een aantal dringende werken aan het beschermde 
pand uit te voeren, ten einde (verder) verval, instorting en zelfs volledig 
tenietgaan van het beschermde erfgoed te vermijden. 



Meer bepaald wenste de tweede verweerster de eiseres veroordeeld te 
zien tot de gedwongen uitvoering van hierna bepaalde werken: 
- het afschermen van de gebouwen door een voorlopige 

noodconstructie bestaande uit een zelfdragend skelet dat zowel 
vertikaal als horizontaal water· en winddicht afgesloten dient te 
worden met een industriêle beplating. 

- het stockeren van alle verwijderde materialen (houten spanten, 
stenen, moerbalken met geprofileerde moerbalksleutels en 
kinderbalken) op een water- en winddichte plaats 

zulks alles onder de verbeurte van een dwangsom van 250 € per dag 
vertraging in de uitvoering van voormelde maatregelen (stuk 1 eiseres). 

De procedure werd ingeleid voor de voorzitter, zetelende in kort geding 
op 28 juli 2008 en was aldaar gekend onder het rolnummer 

De huidige eerste verweerster kwam vrijwillig tussen in voormelde 
procedure en schaarde zich achter de vordering van de tweede 
verweerster, toenmalig eiseres. 

De huidige derde verweerster werd in zijn hoedanigheid van voormalig 
eigenaar van het pand, gedagvaard in gedwongen tussenkomst door de 

________ buidigeeiseres.,..:toenmalig-eerste-verweerster-:- -

2. 

Bij beschikking dd. 16 september 2008 werd de huidige eiseres 
veroordeeld tot het uitvoeren van volgende maatregelen aan het 
onroerend goed: 
- het afschermen van de gebouwen door een voorlopige 

noodconstructie bestaande uit een zelfdragend skelet dat zowel 
vertikaal als horizontaal water- en winddicht afgesloten wordt met 
industriële beplating, en dit binnen de 45 dagen na betekening van 
de beschikking. 

- het stockeren van alle verwijderde materialen (houten spanten, 
stenen, moerbalken met geprofileerde moerbalksleutels en 
kinderbalken) op een water- en winddichte plaats, en dit binnen de 24 

uren na betekening van de beschikking (stuk 2 eiseres). 

Aan deze veroordeling werd een dwangsom gekoppeld van 250 € per 
dag vertraging in de uitvoering van vermelde maatregelen (stuk 2 

eiseres). 

De beschikking werd op 26 september 2008 door toedoen van de 
tweede verweerster betekend aan de eiseres (stuk 3 eiseres). 

111. VORDERINGEN EN STANDPUNTEN PARTIJEN 

1. 

Blijkens de inleidende dagvaardingen dd. 21 en 22 oktober, zoals 



gehandhaafd bij synthesebesluiten, neergelegd dd. 20 november 2008, 
vordert de eiseres in hpofdorde in toepassing van artikel 1385 quinqies 
Ger.W., de opheffing van de dwangsom zoals opgelegd bij voormelde 
beschikking dd. 16 september 2008 voor zover deze betrekking heeft op 
de verplichting tot 'het afschermen van de gebouwen door een 
voorlopig� noodconstroctie bestaande uit een zelfdragend skelet dat 
zowel verlikaa/ als horizontaal water- en winddicht afgesloten wordt met 
industriële beplating', met dien verstande dat .de reeds verbeurde 
dwangsommen komen te vervallen en de reeds betaalde dwangsommen 
dienen terugbetaald te worden. 

Eiseres is van oordeel dat de haar bij beschikking dd. 16 september 
2008 opgelegde verplichting (technisch) onmogelijk is in de zin van 
artikel 1385quinquies Ger. W., hetgeen de opheffing van de 
uitgésproken dwangsom wettigt. 

Ter staving van haar stelling verwijst de eiseres naar een rapport dd. 14 
oktober 2008 van architect {stuk 5 eiseres). 

Minstens vordert zij, in subsidiaire orde, dat een gerechtsdeskundige zou 
worden aangesteld met als opdracht, na te gaan of de aan haar 
opgelegde verplichting al dan niet technisch uitvoerbaar is. 

2. 
Bij conclusies, neergelegd dd. 5 november 2008, zoals gehandhaafd bij 
syntheseconclusie, neergelegd dd. 20 november 2008 stellen de eerste 
en de tweede verweerster dat de vordering ongegrond is. 

Zij zijn vooreerst van oordeel dat de eiseres met onderhavige procedure 
de facto tracht terug te komen op een reeds naar aanleiding van de 
vorige procedure opgeworpen en beslecht geschilpunt, hetgeen in strijd 
is met het gezag van gewijsde, verbonden aan de beschikking dd. 16 
september 2008. 

Voorts betwisten zij de door eiseres ingeroepen onmogelijkheid om de bij 
beschikking dd. 16 september 2008 opgelegde verplichting na te komen 
onder verwijzing naar een (tegen)rapport dd. 24 oktober 2008, opgesteld 
door (stuk 14 tweede verweerster) en stellen zij dat de 
eiseres veeleer onwillig is om de aan haar opgelegde verplichtingen na 
te komen daar zij in werkelijkheid het pand wil afbreken. 

3. 
Bij conclusie, neergelegd dd. 5 november 2008, zoals gehandhaafd bij 
synthesebesluiten dd. 20 november 2008, vordert de derde verweerster 
buiten zake te worden gesteld, gezien zij met onderhavige procedure 
geen uitstaans heeft en er niets van of jegens haar wordt gevorderd. 

IV. BEOORDELING 



1. 

Nopens de buiten zake stelling van de derde verweerster. 

De eiseres ging destijds in de procedure AR. over tot 
dagvaarding in gedwongen tussenkomst van de derde verweerster, dit 
ter vrijwaring van vermeende rechten en aanspraken die eiseres meende 
te bezitten jegens derde verweerster in haar hoedanigheid van voormalig 
eigenaar van het 

Bij voormelde beschikking dd. 16 september 2008 werd de vordering tot 
gedwongen tussenkomst van de eiseres jegens de derde verweerster 
afgewezen als ongegrond, onder meer op grond van de hiernavolgende 
overweging: 

"dat dit monument in slechte staat was bij de aankoop is 
aannemelijk, doch de pecuniaire consequenties van deze slechte 
staat, en de mogelijke aansprakelijkheidsvorderingen tegen eerdere 
eigenaars die hiervan het resultaat kunnen zijn komen ter beoordeling 
enkel aan de bodemrechter toe (. .. )"(stuk 2 eiseres) 

Met de uiteindelijk aan de eiseres opgelegde verplichtingen, en met de 
daaraan verbonden dwangsommen had en heeft de derde verweerster 

�e.ru.1its.taans:_nocb_was-Zij-vr:agendetbelanghebbeRd�arti}-veer-tle----
aan de eiseres opgelegde werken, noch is zij de begunstigde van de aan 
de eiseres opgelegde dwangsommen. 

Nochtans betreft onderhavige procedure juist (de vraag naar opheffing 
van) deze dwangsommen. 

Het verweer vanwege de eiseres dat het betrekken van de derde 
verweerster in onderhavige procedure van belang is om het (in 
ondergeschikte orde) gevorderde deskundigenonderzoek tegenstelbaar 
tè maken aan de derde verweerster, zodat het kan worden aangewend 
in een eventuele bodemprocedure jegens de derde verweerster overtuigt 
niet: 
- vooreerst ziet de rechtbank niet in op welke wijze een gebeurlijk 

deskundigenonderzoek met specifieke opdracht zoals gevorderd 
door de eiseres (met name het nagaan van dè technische 
uitvoerbaarheid van een haar opgelegde verplichting waarmee de 
derde verweerster geen uitstaans heeft) relevant kan zijn in een 
gebeurlijke bodemprocedure jegens de derde verweerster in haar 
hoedanigheid van vroegere eigenaar van het pand. Minstens kan een 
dergelijk deskundigenonderzoek door de eiseres naar aanleiding van 
een eventuele bodemprocedure worden aangevraagd. 

- onderhavige procedure strekt enkel tot beoordeling van de vraag of 
de aan de eiseres bij beschikking dd. 16 september 2008 opgelegde 
dwangsommen -waaraan de derde verweerster vreemd is- dienen te 
worden opgeheven, en geenszins om de eiseres tegensprekelijke 
vaststellingen te verschaffen ter voorbereiding van een eventueel 
bodemgerschil jegens de derde verweerster. 



- reeds bij beschikking dd. 16 september 2008 oordeelde de voorzitter 
dat eventuele vorderingen van de eiseres jegens de derde 
verweerster het voorwerp dienen uit te maken van een 
bodemprocedure. 

In de gegeven omstandigheden dient de derde verweerster dan ook 
buiten zake te worden gesteld. 

2. 

. De eerste en de tweede verweerster werpen de exceptie van het gezag 
van gewijsde op. 

Meer bepaald zijn zij van oordeel dat de eiseres, met haar . 
(ondergeschikte)· vordering tot het aanstellen van een 
gerechtsdeskundige ten einde de technische uitvoerbaarheid van de 
opgelegde verplichting na te gaan, in wezen éénzelfde vordering stelt als 
de (tegen)vordering welke zij reeds naar aanleiding van de eerste 
procedure AR heeft gesteld, en welke naar aanleiding van 
deze procedure werd afgewezen. 

Meer algemeen lijkt zij daaruit af te leiden dat de eiseres met 
··--------------·enderhavige-.procedure__he.tzelfde resultaat -het ontkomen aan de 

verplichting tot uitvoeren van de haàr-öpgëîegde -wen<:en- rîäStreëfn:1ls-----
naar aanleiding van de eerste procedure. 

De eiseres daarentegen betwist dat het om een zelfde vordering gaat nu 
haar (ondergeschikte) tegenvordering in de eerste procedure AR 
08/479/C er enkel toe strekte een deskundige aan te stellen met als 
opdracht na te gaan of de gevorderde maatregelen al dan niet 
'zinvol/opportuun waren, rekeninghoudende met de efficaciteit en de 
kostprijs e1Van', daar waar zij in onderhavig geding de aanstelling van 
een deskundige vordert ten einde na te gaan of de haar inmiddels 
opgelegde verplichting 'al dan niet technisch uitvoerbaar is'. 

Overeenkomstig .artikel 23 Ger. W. strekt het gezag van gewijsde zich 
niet verder uit dan hetgeen het voorwerp van de beslissing heeft 

. uitgemaakt. Vereist wordt dat de gevorderde zaak dezelfde is, dat de 
vordering op dezelfde oorzaak berust, dat de vordering tussen dezelfde 
partijen bestaat en door hen en tegen hen in dezelfde hoedanigheid is 
gedaan. 

Het kan worden betwij feld of de in onderhavige procedure gevorderde 
zaak wel dezelfde is, en geacht kan worden op dezelfde oorzaak te 
berusten als de eerdere procedure. 

Met de eiseres dient immers te worden vastgesteld dat bij beschikking 
van 16 september 2008 - zulks in navolging van de toenmalige 
formulering van de bezwaren en vorderingen door de eiseres - enkel 
werd beoordeeld of er geen redenen voorhanden waren om de 



opportuniteit van de jegens de eiseres gevorderde maatregelen 
voorafgaandelijk te onderzoeken middels deskundigenonderzoek, 
vermits de eiseres met dit verzoek voorbij ging aan de aan de eigenaar 
van een monumentaal beschermd pand opgelegde wettelijke verplichting 
om het monument in goede staat te houden. 

Huidige, door de eiseres ingestelde vordering, strekkende tot opheffing 
van de dwangsom omwille van beweerdelijke onmogelijkheid van de 
haar inmiddels opgelegde verplichting, vindt dan ook veeleer juist haar 
juridische oorzaak in de beschikking van 16 september 2008 en in de 
door artikel 1385quinquies Ger. W. voorziene mogelijkheid tot 
opheffing/vermindering van de dwangsom. 

Artikel 1385quinquies Ger. W. voorziet juist in een wettelijk verankerde 
processuele mogelijkheid voor een partij om het gezag van gewijsde, 
klevende aan de beslissing waarbij de dwangsom werd opgelegd, te 
herzien {Vgl. Gent 3 januari 1989, T.G.R. 1989, 8). 

Dit gegeven dient tevens in het bredere perspectief van de verhouding 
tussen het leerstuk van de exceptie van gewijsde en de eigenheid van de 
kort geding procedure te worden geplaatst. 

In kort geding gewezeJLb..es.chikkiogen-ZijR-wetiswaar-bekleectmet1'iet 
---g=ezag van gerechtelijk gewijsde, doch volgens een 

meerderheidsopvatting betreft het slechts een 'beperkt' of 'begrensd• 
gezag van gewijsde, in die zin dat zij kunnen worden gewijzigd of 
ingetrokken in geval van nieuwe omstandigheden (P. TAELMAN, Het 
gezag van het rechterlijk gewijsde. Een begrippenstudie, Kluwer, 
Diegem, 2001, 402, 407, 413). 

In de gegeven omstandigheden is de rechtbank dan ook van oordeel dat 
het verzoek van de eiseres eerder in de context van de feiten en aldus 
ten gronde dient te worden beoordeeld. 

3. 
Artikel 1385 quinquies Ger. W. bepaalt dat de rechter die de dwangsom 
heeft opgelegd de dwangsom kan opheffen, de looptijd ervan kan 
opschorten of de dwangsom kan verminderen in geval van blijvende of 
tijdelijke, gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid voor de veroordeelde om 
aan de hoofdveroordeling te voldoen. 

Er is slechts sprake van 'onmogelijkheid' in de zin van artikel 
1385quinquies Ger. W. indien het onredelijk zou zijn om meer 
inspanning en zorgvuldigheid van de veroordeelde te vergen dan hij 
heeft betracht (Cass. 30 mei 2002, Arr. Cass. 2002, 1391; Benelux Hof 
25september1986, R.W. 1986-87, 1333). 

Het is aan de veroordeelde om die inspanningen en zorgvuldigheden te 
bewijzen (P. LEFRANC, "De dwangsomrechter in stedenbouwdelîcten", 
(noot onder Gent 25 juni 2004), T.M.R. 2005, 109). 



De vraag of er in een bepaald geval daadwerkelijk sprake is van 
onmogelijkheid evenals de vraag welke gevolgen daaraan verbonden 
dienen te worden, is een feitenkwestie, ondeiworpen aan de 
onaantastbare beoordeling van de feitenrechter (Brussel 30 mei 2000, 
Casebook 20 jaar dwangsom, nr. 183; Kh. Antwerpen 5 januari 1994, 
R.W. 1994-95, 1436; K. WAGNER, Dwangsom, in A.P.R.1 Kluwer, 
Mechelen, 2003, 149). 

Artikel 1385quinquies Ger. W. moet in ieder geval restrictief worden 
uitgelegd en toegepast (Vgl. Gent 3 januari 1989, T.G.R. 1989, 8). 

In het licht van voormelde principes en de concrete omstandigheden 
eigen aan de zaak is de rechtbank van oordeel dat er op heden geen 
aanleiding bestaat tot opheffing van de dwangsom, noch tot het bevelen 
van een voorafgaandelijk deskundigenonderzoek. 

De eiseres stelt immers dat zij van 'diverse aannemers en specialisten' te 
horen heeft gekregen dat de haar bij beschikking dd. 16 september 2008 
opgelegde verplichting onmogelijk uit te voeren zou zijn, teiwijl in dit 
verband nochtans slechts één -mogelijks beredeneerd uitgekozen
verslag in die zin wordt voorgelegd door de eiseres, te weten een verslag 

____ ___________ _ van_ai:çhiteg • dd. 14 oktober 2008. 

" 

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

Bovendien stelt in diens verslag dd. 24 oktober 2008 {stuk 
14 tweede veiweerster) dat de uitvoering van de opgelegde maatregel, 
zijns insziens niet onmogelijk is. 

Hoewel de rechtbank op zich geen hogere waarde toebedeelt aan 
laatstgenoemd verslag, vormt het verslag minstens een indicatie dat de 
eiseres mits enige goede wil meer inspanningen had kunnen leveren om 
de haar opgelegde verplichting, minstens de realisatie van de duidelijk 
onderliggende doelstelling ervan {bescherming monument tegen verder 
verval) , te veiwezenlijken. 

· 

De vaststelling dat de eiseres de door voorgestelde 
technische conceptie van de uit te voeren maatregel op zich niet zozeer 
betwist, doch deze veiwerpt omdat zij zou afwijken van de letterlijke 
bewoordingen van de opdracht, zoals omschreven bij beschikking dd. 16 
september 2008, wijst integendeel veeleer op onwil vanwege de eiseres. 

Ten slotte maakt ook het gegeven dat de eiseres de haar door de Stad 
opgelegde verplichtingen inzake veiligheid niet is nagekomen, de 

these dat de eiseres· er vooral op uit is om het pand af te breken, 
aannemelijk. 

In de gegeven omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat de 
eiseres niet voldoende aantoont alle nodige inspanningen te hebben 
geleverd/willen leveren ten einde de haar opgelegde verplichting na te 
komen. 



Integendeel kan zij zich niet van de indruk ontdoen dat de eiseres eerder 
onwillig staat ten opzichte van haar verplichting tot bescherming van (het 
restant) van haar monumentaal beschermd pand. 

De eiseres stelt zich immers ten onrechte passief op door zelf de 
opheffing van de haar opgelegde dwangsom na te streven wegens 
beweerdelijke -doch geenszins voldoende vaststaande- onmogelijkheid 
van de uit te voeren maatregel, en door anderzijds te laten uitschijnen 
dat het maar aan de (tweede) verweerster toekomt om, in hoger beroep 
hetwelk inmiddels werd aangetekend tegen de beschikking dd. 16 
september 2008, een 'alternatieve' (de eiseres bedoelt daarmee: wél 
uitvoerbare) maatregel voor te stellen. 

Integendeel strekte de beschikking dd. 16 september 2008 er duidelijk 
toe de eiseres te wijzen op haar plichten tot bescherming en onderhoud 
van haar monumentaal beschermd pand zodat, zélfs indien de concreet 
opgelegde maatregel daadwerkelijk al problemen zou opleveren, van de 
eiseres zelf ook enige constructiviteit mag worden verwacht in het alsnog 
trachten na te streven van (de doelstelling van) de haar opgelegde 
verplichting. 

Gelet op indicaties van onwil in hoofde van g12_�jsJ3..res_acbtde-rechtbank----------
------···-·- ----- -- - --- -- - -het- vourlopig-öelïöUà

-
vän-de--dwä-ngsom dan ook noodzakelijk als 

stimulans in hoofde van de eiseres om haar aan te zetten tot een meer 
actieve en constructieve houding in onderhavig dossier_ 

OP DIE GRONDEN, 
DE VOORZITTER, rechtdoende op tegenspraak, 

Met inachtneming van het artikel 2 van de wet van 15 juni 1935, 

Voegt de zaken en samen. 

Stelt de derde verweerster buiten zake. 

Verklaart de vordering van de eiseres ontvankelijk, doch wijst ze af als 
ongegrond. 

Veroordeelt de eiseres in de gedingkosten, als volgt begroot: 

aan de zijde van de eiseres: 
- dagvaardingskosten: 205,28 €en 155,41 € 

aan de zijde van de eerste verweerster: 
- rechtsplegingsvergoeding: 1.200 € 
(basisbedrag: niet in geld waardeerbaar geschil) 
aan de zijde van de tweede verweerster: 
- rechtsplegingsvergoeding: 1.200 € 



(basisbedrag: niet in geld waardeerbaar geschil) 
aan de zijde.van de derde verweerster: 
- rechtsplegingsvergoeding: · 1.200 € 
(basisbedrag: niet in geld waardeerbaar geschil) 

Zegt dat dit bevelschrift rechtens uitvoerbaar is bij voorraad, 
niettegenstaande voorziening en zonder zekerheidstelling. 

Aldus gewezen en uitgesproken in tegenwoordigheid van griffier Elly 
Dhont op de openbare terechtzitting van het kort geding van de 
rechtbank van eerste aanleg te Gent op 9 december tweeduizend en 
acht. 

---�·---- -------------------------------------- --------------------------------·-------




