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Hervatting van geding. 

Inzake van: 

De heer 

Verweerder op derdenverzet, 
Eiser bij tegenvordering, 
Die verscheen in persoon 

Tegen: 

1. De heer 
Verweerder, 
thans overleden 

NN wonende te 

2. DE GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR van de afdeling 
Handhaving, voorheen Gewestelijk Stedenbouwkundige Inspecteur bevoegd 
voor het grondgebied van de provincie met kantoren 
gevestigd te 3000 Leuven, Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 3. 

3. DE GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR VOOR HET GRONDGEBIED 
VAN HET VLAAMSE GEWEST. in naam van het Vlaamse Gewest, de heer 

met kantoren gevestigd te 3000 Leuven, Dirk Boutsgebouw, 
Diestsepoort 3. 

4. HET VLAAMSE GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, 
voor wie optreedt de Vlaamse Minister van Financiën en Begroting, Innovatie, 
Media en Ruimtelijke Ordening. met kabinet t e 1000 Brussel, Koolstraat nr. 35. 

Oorspronkelijke eisers bij derdenverzet, 

Verweerders op tegenvordering, 
vertegenwoordigd door meester 

advocaat met kantoor te 
loco meester 
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In dit geding werd geconcludeerd en gepleit ln het Nederlands ter openbare zitting van 20 januari 

2021; 

Na beraad spreekt de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel volgend bevelschrift 

uit: 

Gezien: 

• Het arrest van de eerste kamer van het Hof van Beroep te Brussel gewezen op 8 april 

2003 en de eraan voorafgaande procedurestukken 
• Het verzoekschrift "hervatting van het debat" neerge legd ter griffie op 13 augustus 

2020 door de heer 
• De beschikking art. 747§2 Ger.Wb. gewezen door deze kamer op 28 oktober 2020 

• De conclusies en stukken van partijen 

1. Relevante feiten en voorgaanden: 

Wijlen de heer vorderde indertijd het opleggen van een verbod de geplande 
loods met woongelegenheden oo het perceel gelegen aan dE 
kadastraal gekend onder nr op te richten, en tot veroordeling van een dwangsom en evenals 
kosten. De voorzitter van de toenmalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel verklaarde de 
vordering ontvankelijk doch ongegrond en overwoog in een beslissing van 15 juni 2001 (A.R. nr. 

2001/773/C): 
• Dat de datum die in aanmerking moet worden genomen voor de berekening van de termijn 
waarbinnen de vergunning bekomen dooi rechtsgeldig is, 18 mei 1999 is. 
• Dat aan de hand van de bijgebrachte stukken dient te worden vastgesteld dat de heer 

vóór 18 mei 2001 gestart is met de uitvoering van de bouwwerken. 

Bij beschikking van 8 oktober 2001 (A.R. nr. 2001/1591/C) stelde de voorzitter: 
"In casu kan aldus vastgesteld worden dat de kort geding rechter in zijn beschikking van 15 Juni 
2001 geoordeeld heeft dat: 
1. 18 mei 1999 de datum is die in aanmerking dient genomen te worden voor de berekening van 
de termijn van twee jaar waarbinnen een vergunning rechtsgeldig Is 
2. verweerder voor 18 mei 2001 gestart is met de uitvoering van de bouwwerken 
3. de bouwvergunning waarover verweerder beschikt niet vervallen is 

Ook hieraan kleeft het gezag van gewijsde, zodat dit niet kan gewijzigd worden of 
ingetrokken worden.". 

De Gewestelij k Stedenbouwkundige Inspecteur bevoegd voor het grondgebied van de provincie 
Vlaams-Brabant, de Gewestelijk Stedenbouwkundig Inspecteur voor het grondgebied van het 
Vlaamse Gewest, en het VLAAMSE GEWEST tekenden op 18 december 2001 derdenverzet aan tegen 
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deze beschikkingen. Voorliggende vorder ing van de heer 
deze laatst e procedure. 

beoogt de hervatting van 

Tegen deze beschikkingen had wijlen de heer echter inmiddels hoger beroep 
aangetekend. Deze procedures waren gekend ter griffie van het hof van beroep te Brussel onder A.R. 
nr. 2001/KR/420 en 2001/KR/421, respectievelijk. 

BIJ beschikking van 30 januari 2002 heeft de voorzitter het derdenverzet van het Vlaamse Gewest en 
de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteurs verwezen naar het hof van beroep Brussel. Die 
procedure was daar gekend onder A.R. nr. 2002/KR/40. 

Bij tussenarrest van 18 maart 2002 heeft het Hof van Beroep Brussel de procedures 2001/KR/420, 
2001/KR/421, 2002/KR/40 samen~evoe~d. het hoger beroep tegen de beschikking van 25 juni 2001 
ingeleid door wijlen de hee1 als onontvankelijk afgewezen als laattijdig, en 
het hoger beroep ingeleid door wijlen de heer tegen de beschikking van 8 
oktober 2001 ontvankelijk doch ongegrond verklaard en afgewezen. 
Wat betreft het derdenverzet verwezen door de voorzitter van deze rechtbank, heeft het hof de 
debatten heropend teneinde te kunnen antwoorden op de ambtshalve vragen van het Hof. 

Het Vlaamse Gewest en de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteurs, evenals wijlen de heer 
hadden inmiddels hoger beroep ingesteld tegen de beslissing van 30 januari 

2002. Beide procedures waren gekend ter griffie van het hof van beroep onder A.R. nr. 2002/KR/209 
en 2002/KR/311. 

Inmiddels had de rechtbank van eerste aanleg Brussel bij vonnis van 11 september 2002 in een 
procedure ten gronde ingeleid door wijlen de heer tegen 

geoordeeld dat de vergunning verleend aan de heer vervallen 
was en hem dan ook een verbod opgelegd nog werken uit te voeren op het perceel in kwestie. 

Bij arrest van 8 april 2003 werden alle procedures in graad van beroep, nl., 2001/KR/420, 
2001/KR/421, 2.002/KR/40, 2002/KR/209 en 2002/KR/311 samengevoegd. Het hof van beroep 
Brussel verklaarde het hoger beroep van het Vlaamse Gewest en de gewestelijk stedenbouwkundige 
Inspecteurs tegen de beslissing van 30 januari 2002 gegrond en verklaarde het derdenverzet ingeleid 
door het Vlaamse Gewest en de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteurs tegen de beschikkingen 
van 15 juni en 8 oktober 2001 zonder voorwerp, gelet op het feit dat de rechter ten gronde 
geoordeeld heeft dat de heer geen vergunning meer had voor het uitvoeren 
van de werken. 

2. Vorderingen van de partijen. 

Thans vraagt De heer hem een uitvoerbaar vonnis te verlenen dat hij in 
compensatie voor de geleden schade eigenaar wordt van de eigendom van de heer 

, die slechts de waarde heeft van¼ van de geleden schade. In zijn verzoekschrift 
tot hervatting van geding, neergelegd op 13 augustus 2020, vroeg hij tevens om dienvolgens in 
toepassing van art. 154 DRO 18/5/99 de opheffing te bevelen van het bevel tot staking. 
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Van hun kant vragen de GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR van de afdeling 
Handhaving, voorheen Gewestelijk Stedenbouwkundige Inspecteur bevoegd voor het grondgebied 
van de provincie de GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR VOOR HET 
GRONDGEBIED VAN HET VLAAMSE GEWEST, in naam van het Vlaamse Gewest, en het VLAAMSE 
GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, voor wie optreedt de Vlaamse Minister van 
Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening, om alle vorderingen van de heer 

als onontvankelijk, minstens ongegrond af te wijzen; 

Verweerder te veroordelen tot de kosten van het geding, met inbegrip van de 
rechtsplegingsvergoeding; 

3. Beoordeling: 

3.1. Over de gevraagde wering van conclusies 

Ter pleitzitting stelde de heer dat hij de conclusies van het Vlaamse Gewest en 
de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteurs niet gezien had en dat deze hem niet op 
voorhand meegedeeld waren. 

Bij nazicht bleek dat het Vlaamse Gewest en de gewestelijl< stedenbouwkundige Inspecteurs 
de kopie van deze conclusies verzonden had naar het oud adres van de heer 

3.2. Over de gevraagde "hervatting van het debat:" 

Bij arrest van 8 april 2003 heeft het hof van beroep alle procedures in graad van beroep, 
waaronder de hogere beroepen tegen de beschikking van 30 januari 2002, gewezen In dit 
dossier 01/2146/C, samengevoegd. 

Het hof van beroep Brussel verklaarde het hoger beroep van het Vlaamse Gewest en de 
gewestelijk stedenbouwkundige inspecteurs tegen de beslissing van 30 januari 2002 gegrond 
en verklaarde het derdenverzet ingeleid door het Vlaamse Gewest en de gewestelijk 
stedenbouwkundige inspecteurs tegen de beschikkingen van 15 juni en 8 oktober 2001 zonder 
voorwerp, gelet op het feit dat de rechter ten gronde geoordeeld heeft dat de heer 

geen vergunning meer had voor het uitvoeren van werken. 

Daarmee heeft het hof van beroep zijn rechtsmacht uitgeput. 

Er is geen enkele rechter meer gevat in dit dossier 01/2146/C, en alle betwistingen zijn 
beslecht door het hof van beroep. 

In een afgesloten dossier, waarin de rechtsmacht van de burgerlijke rechter uitgeput is, kan 
men onmogelijk nog een heropening der debatten bekomen, noch het geding hervatten. 
Overigens bestaat er geen procedure "tot hervatting van het debat." 
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3.3. De kosten: 

Bij arrest van 8 april 2003 heeft het hof van beroep ook de kosten van alle partijen omstandig 
begroot en ten laste gelaten van de partijen die deze kost en respectievelijk hebben gemaakt. 

Ook inzake de kosten bestaat er een eind uitspraak en is de rechtsmacht van de burgerlijke rechter 
uitgeput. 

OM DEZE REDENEN: 

De heer rechter, aangesteld om de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg 
zetelende te Brussel te vervangen, bijgestaan door mevrouw griffier; 

Gezien de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der t alen in gerechtszaken; 

Rechtsprekende over het voorlopige, na tegenspraak; 

Alle andere of strijdige besluiten verwerpend; 

Beveelt de wering uit de debatten van de conclusies ingediend door het Vlaamse Gewest en de 
gewestelijk stedenbouwkundige inspecteurs; 

Verklaart de vordering onontvankelijk en wijst deze af; 

Aldus gewezen en uitspraak gedaan ter openbare terechtzitting van het kort geding van 24 februari 
2021 
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