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Inzake:

De heer en mevrouw beiden wonende te

eisers,
die als raadsman hebben Mr. Magteld LEYS, advocaat te 2220 Heist-op-den-Berg, 
Mechelaars 7

TEGEN:

Het VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, in persoon van de 

minister-president van de Vlaamse regering, met kabinet te 1000 Brussel, Martelaarsplein 19 

en kantoren te 1000 Brussel, Koolstraat 35

verweerster,
die als raadsman heeft Mr. Christian LEMACHE, advocaat te 3800 Sint-Truiden, 

Tongersesteenweg 60

* * * * *

De rechtbank neemt in acht:
■ de gedinginleidende dagvaarding bij exploot van 3 maart 2015 van het ambt van Ortwin 

Verschuere, gerechtsdeurwaarder te Herne;
" de beschikking van 30 maart 2015 verleend overeenkomstig artikel 747 §1 van het 

gerechtelijk wetboek die het akkoord van de partijen betreffende de conclusiekalender 

bekrachtigt;
n de conclusie voor eisers, neergelegd op de griffie van deze rechtbank op 28 oktober 

2015;
n de conclusie voor verweerster, neergelegd op de griffie van deze rechtbank op 16 

november 2015;

H de voor partijen overgelegde stukken.
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1. PROCEDURE

Het verzet van eisers strekt ertoe:

"Het verzet ontvankelijk en gegrond te horen verklarer.

Derhalve de bij de beslissing dd. 14.11.2014 van de gewestelijke inspecteur opgelegde 
administratieve getdboete van 2.000,0 EUR in hoofde van concluant, dhr.

te herleiden tot het absolute minimum, geiet op de aangehaaide verzachtende 
omstandigheden.

De bij de beslissing van 14.11.2014 van de gewestelijke inspecteur opgelegde administratieve 
geldboete van 2.000,00 EUR in hoofde van concluante, mevr. . kwijt te
schelden, geiet op de in haren hoofde aangehaaide argumenten.

Verweerster te veroordelen tot de kosten met inbegrip van de wettelijk voorziene 
rechtsplegingsvergoeding van 440,00 EUR."

Verweerster concludeert als voIgt:

"Het verzet ontoelaatbaar te verkiaren, minstens als ongegrond af te wijzen. 

Eisers te veroordelen tot de kosten van geding."

2. ONTVANKELIJKHEID

Verweerster werpt op dat eisers verzet hebben aangetekend tegen de bcslissingen van 14 

november 2014 van de Stedenbouwkundig Inspecteur inzake het verzoek van 14 november 

2014 tot kwijtschelding van de administratieve geldboete die de Rekenplichtige van het 

Herstelfonds aan eisers op 8 oktober 2014 had opgelegd wegens de bij proces-verbaal van 

15 juli 2014 vastgestelde doorbreking van het stakingsbevel van 18 maart 2014. Het verzet 

zou overeenkomstig artikel 6.1.50 §4 VCRO echter enkel kunnen worden aangetekend tegen 

het dwangbevel. Voorliggende vordering zou daarom ontoelaatbaar zijn.

Eisers argumenteren dat uit de inleidende dagvaarding wel uitdrukkelijk zou blijken dat zij 

verzet hebben aangetekend tegen de twee dwangbevelen die op 5 februari 2015 aan eisers
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werden betekend en die de tenuitvoerlegging inhouden van de door de stedenbouwkundig 

inspecteur genomen beslissing.

De gedinginleidende dagvaardrng vangt aan met de mededeling:

"Dat verzoekers bij deze akte VERZET aantekenen tegen:

1. De beslissing dd. 14.11.2014 van de stedenbouwkundig inspecteur inzake het verzoek
van 21.10.2014 tot kwijtschelding van de administratieve geldboete die de 
rekenplichtige van het Herstelfonds • op 8.10.2014 oplegde
wegens de bij proces-verbaal 15.07.2014 vastgestelde doorbreking van het 
stakingsbevel van 18.03.2014, gekend onder referte BI/BM 1042/303 
8.00/12014/2765.1 616.215, waarbij verzoeker, < werd veroordeeld
tot een administratieve geldboete van 2.000,00 EUR.

2. De beslissing dd. 14.11.2014 van de stedenbouwkundig inspecteur inzake het verzoek
van 21.10.2014 tot kwijtschelding van de administratieve geldboete die de 
rekenplichtige van het Herstelfonds. op 8.10.2014 oplegde
wegens de bij proces-verbaal 15.07.2014 vastgestelde doorbreking van het 
stakingsbevel van 18.03.2014, gekend onder referte BI/BM 1042/303 
8.00/12014/2765.1 616.215, waarbij verzoekster, werd
veroordeeld tot een administratieve geldboete van 2.000,00 EUR."

Op grond van deze formulering besluit de rechtbank dat het verzet werd aangetekend tegen 

de beslissingen van 14 november 2014. Ook uit het beschikkend gedeelte blijkt dat het 

verzet aangetekend werd tegen deze beslissingen aangezien de vordering ertoe strekt de bij 

de beslissing van 14 november 2014 van de gewestelijk inspecteur opgelegde 

administratieve geldboete van 2.000,00 euro te herleiden. Er wordt niet vermeld dat het 

verzet (ook) gericht is tegen de aan eisers opgelegde dwangbevelen van 28 januari 2015 

(betekend op 5 februari 2015). Evenmin werd verwezen naar artikel 6.1.50 VCRO aangaande 

het verzet tegen een dwangbevel.

Tegen de beslissing van 14 november 2014 van de stedenbouwkundig inspecteur staat geen 

verzet of ander rechtsmiddel voor deze rechtbank open. De vordering is daarom 

ontoelaatbaar.



rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, sectie burgerlijke rechtbank - 15/484/A - p. 5

Aangezien eisers de in het ongelijk gestelde partijen zijn, worden zij veroordeeld tot de 

kosten van het geding. De vordering is niet in geld waardeerbaar. De rechtbank mag 

rekening houden met de financiele draagkracht van de verliezende partij om af te wijken van 

het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding zonder onder het minimumbedrag te gaan. 

Uit de voorgelegde aanslagbiljetten blijkt een beperkte draagkracht van eisers, zodat de aan 

verweerster toegekende rechtsplegingsvergoeding wordt verminderd zoals hierna bepaald.

BESLISSING VAN DE RECHTBANK :

Het vonnis wordt uitgesproken op tegenspraak en in eerste aanleg;

De bepalingen van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en de 

latere aanvullingen en wijzigingen daaraan werden in acht genomen;

De vordering is ontoelaatbaar;

Eisers worden veroordeeld tot de kosten, aan de zijde van verweerster op verzet begroot op: 

400,00 euro (rechtsplegingsvergoeding).

Dit vonnis werd uitgesproken op twee februari tweeduizend zestien in openbare zitting van 
de MB7-kamer, die samengesteld was uit:

mevrouwJ. NEVEN, alleenzetelend rechter 
de heer B. VAN ASCH, griffier.




