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Inzake: 

INSPECTEUR ONROEREND ERFGOED, optredende namens het VLAAMS GEWEST, 

ondernemingsnummer 0316.380.841 met kantoren gevestigd te 1210 Sint-Joost-Ten-Node, 

Koning Albert Il-laan 19, 

Eiseres 

- hebbende als raadsman meester te 

TEGEN: 

monteur van metaalconstructies, geboren te 

met rijksregisternummer 

op en wonende 

te 

Verweerder 

- vertegenwoordigd ter zitting door meester loco meester te 

* * * 

Gezien de stukken van de rechtspleging, in het bijzonder: 

de inleidende dagvaarding, betekend bij exploot van gerechtsdeurwaarder 

te van 5 februari 2019; en gekantmeld op het kantoor 

rechtszekerheid op 8 februari 2019; 
de akkoordbesluiten van partijen, neergelegd ter griffie op 6 mei 2019; 
het tegensprekelijk vonnis van deze rechtbank, afdeling en kamer van 24 juni 2019. 

Gehoord verweerder bij monde van zijn voormelde raadsman, in zijn middelen en besluiten 
op de openbare zitting van 2 september 2019. 

Partijen hebben akkoordbesluiten neergelegd en vragen hen akte te verlenen van hun 

akkoord. 

Met het vonnis van 24 juni 2019 beval de rechtbank de heropening van de debatten met het 

oog op mededeling van het ondernemingsnummer van eiser. 

Thans kan aan partijen akte worden verleend van hun akkoord, zoals hierna vermeld. 
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OM DEZE REDENEN 

En de rechtspleging geschied zijnde in het Nederlands, conform artikelen 2, 34, 36, 37 en 41 
van de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 

DE RECHTBANK 

Vonnissend op tegenspraak en in laatste aanleg. 

Verder rechtdoende na het vonnis van deze rechtbank, afdeling en kamer van 24 juni 2019. 

Verleent partijen akte van hun akkoord als volgt. 

Veroordeelt de heer 

gerechtelijke interesten. 

tot het betalen van een bedrag van € 100.000,-, meer de 

Dit bedrag zal betaald worden binnen de 14 dagen na de kennisgeving van dit vonnis aan de 

partijen, en dit op de rekening van het Fonds Onroerend Erfgoed (rekeningnummer: 

met vermelding ). 

Veroordeelt de heer tot het betalen van de kosten voor de dagvaarding en van kosten 

voor overschrijving van de dagvaarding (samen € 441,45) en van de overschrijving van het 

vonnis op het hypotheekkantoor (p.m.). 

Dit vonnis werd uitgesproken op dertig september tweeduizend negentien in openbare 

zitting van de TBS kamer, die samengesteld was uit: 

, Enig Rechter 

, Griffier 




