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DE VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, ZITTING 

HOUDENDE TE HASSELT, ZETELENDE ALS RECHTER IN t<~lr 

GED I N<3 HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN. 

IN ZAKE, AR . nr. 92 KB.217 

zaakvoerder, ~de te 

e iser, vert99enwoord i gd door rTr. 

. advokaten te 

t99en 

loco Mrs . 

HET VLAN1SE <:BYEST, vertegenwoordigd door ZlJn Executieve in de persoon 
·van de Voorzitter, met kantoren te Brussel, Jozef tl-straat 30, (die de 
Heer Gemeenschapsminister van Verkeer, Buitenlandse Handel en 
Staatshervonning heeft aangewezen -bev099d voor l"bnunenten en 
Landschappen-, wiens kabinet gevestigd is te 1040 Brussel, Trierstraat 
92 en met kantoren te 1000 Brusse 1, Zandstraat 3); 

verweerder, vertegenwoor-digd door nr . , advokaat te 

VOLGT DE BESCH I t<t< I NG : 

Gelet op de inleidende dagvaarding in kort geding dd. 12 juni 1992 ertoe 
strekkend het bevel tot stillegging van werken dd. 5 juni 1992, gegeven 
door de gEITlacht i gde aTbtenaar , op te schorten en van geen waarde 
te verklaren totdat ten gronde over de onwettelijkheid ervan uitspraak 
is gedaan; verweerder te horen veroorde 1 en tot de gerechte 1 i jke intresten 
en de kosten van het geding en zonodig tot de registratiekosten van het 
vomis. 
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Op 5. 6 . 92 werd door de gemachtigde ani> tenaar bi j het Min i ster ie van de 
Vlaamse Gemeenschap - Bestuur Monunenten en Landschappen een bevel tot 
stillegging van werken aan eiser gegeven met betrekking tot de illegale 
werken voor de realisatie van een looppiste voor renpaarden, uitgevoerd 
op een grondstuk dat in twee gedee 1 ten a 1 s dorpsgez icht beschernr.l is: het 
dorpsgezicht " " te > met zijn 
onmiddellijke omgeving, beschenmd bij K.B. van 12.2.1980 en het 
dorpsgezicht " " met z ijn onnjddell i jke angeving 
beschenmd bij K.B. van 4.10 . 1979, bevestigd bij aangetekend schrijven van 
5.6.1992 aan eiser en aan de hoofdcannissaris van politie te 

+ + + 

Eiser rrotiveert zijn vordering door te wijzen op het onwettelijk karakter 
van de twee Koninklijke Besluiten, respectievel ijk van 4.10.79 en van 
1 2. 2. 80, andat de betrokken perce 1 en geensz ins a 1 s een dorpsgezicht kunnen 
beschouwd worden en eerder a 1 s een 1 andschap te aanzien z i jn; ook werden 
de voorontwerpen van 1 i j sten niet ondertekend door de Min i ster zoa 1 s door 
de Raad van State reeds in verscheidene van zijn arresten opgemerkt, 
terwijl de leidende arrbtenaar niet daartoe te bevoegdheid zou hebben. 
Tevens zou bij het geven van het bevel tot stilleggi ng van de werken geen 
machtiging vanwege de po 1 i ti er echter z i jn gegeven an z i eh toegang· tot de 
werken te verschaffen. Ook deze procedurefouten leiden tot de onwet
telijkheid van het bevel . 

Eiser maakt vervolgens een analyse van alle werkzaarmeden en aktiviteiten 
die een paardenboerder i j en opleiding van renpaarden meebrengen. Di t a 11 es 
is niet relevant . 

Het essentiële in casu is het onderzoek naar de wettel ijkheid van de 
getroffen beslissing tot stillegging van de inuitvoering zijnde werken. 

Het staat vast en eiser betwist het niet dat de kwestige werken worden 
uitgevoerd op gronden en percelen die beschennd zijn als dorpsgezicht en 
a 1 s roomment . Of deze KB's een aantasting betekenen van het ei gendansrecht 
is hier niet ter zake gezien deze beoorde 1 i ng toekant a an de bodenrechter 
wat aldus in deze procedure niet thuis hoort. De thans gevoerde procedure 
van bevel totsti l legging van de werken genanen op 5.6 .92 en aangetekend 
bevestigd en bekrachtigd op 5. 6. 92 i s vo 1 kanen op wettelijke wijze gebeurd 
en het verweer dat er geen voorafgaandelijke machtiging van de 
politierechter werd bekanen is n iet afdoend gezien het niet an een 
hu i szoek i ng ging zoal s juridisch bepaa 1 d. Bovend i en heeft de 
politierechter op 27 mei 1992 geweigerd een machtiging tot huiszoeking 
af te laveren, 

A 1 dus staat het vast dat geen schending van een subjectief burger 1i jk 
recht werd berokkend, zodat er geen grond is an het wettel ijk bevel tot 
stillegging van de werken dd. 5.6.1992 op te schorten. 

DE EIS 0 IE OOTVANKEL IJK IS, IS EVENWEL ONGEGROND t-ET KOSTEN LASTENS EI SER. 
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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 
Voorzitter, zetelende a ls rechter in KORT GEDING, bijgestaan door 

. griffier, rechtdoende op tegenspraak. 

BESL I SSENDE onder voorbehoud van a 11 e rechten van part i jen ten gronde. 

Verklaren de eis ontvankelijk doch ongegrond. 

Veroordelen eiser dienvolgens tot de kosten van dit rechtsgeding, deze 
tot heden voor verweerder vereffend op 7200 frank, zoals opgegeven in 
besluiten. 

Houden de kosten aan, an erover bes 1 i st te worden door de rechter ten 
gronde. 

ALDUS GEDAAN EN <:E~EN IN OPENBARE TEREOiTZ I IT I NG VAN 
30 J U N I 1992. 




