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INZAKE VAN:

, geboren op

wonendete
- eiseres --
- vertegenwoordigd door Mr. T. Van Gestel loco Mr. R. Coveliers, advocaat te 
2018 Antwerpen, Edelinckstraat 17. -

TEGEN:

HET VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, in de 

persoon van zijn Minister President, met burelen gevestigd te 1000 Brussel, 
Koolstraat 35 (dienst kanselarij), met gekozen woonst op het kantoor van 
gerechtsdeurwaarder E. De Beider te 2200 Herentals, Sint-Jobsstraat 21. 
-verweerder-
-- vertegenwoordigd door Mr. T. Meireleire loco Mr. J. Claes, advocaat te 

2550 Kontich, Mechelsesteenweg 160. -

**********

Gezien de stukken van de rechtspleging, in het bijzonder:
de inleidende dagvaarding voor de beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg 
te Turnhout, betekend bij exploot van plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder 
Marijke Seyen te Arendonk van 7 oktober 2010;
de tegensprekelijke beschikking van de beslagrechter in de rechtbank van eerste 
aanleg te Turnhout van 25 oktober 2011;
de beschikking van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout bij 

toepassing van art. 88, § 2, Ger.W. van 20 december 2011; 
de beschikking bij toepassing van art. 747, § 2, Ger.W. van 28 mei 2015; 
de besluiten van verweerder, neergelegd ter griffie op 31 juli 2015 en 5 november 

2015;
de besluiten van eiseres, neergelegd ter griffie op 14 September 2015..



Gehoord partijen bij monde van hun voormelde raadsiieden, in hun middelen en besluiten 
op de openbare zitting van 30 november 2015.

Gezien de stukken van partijen.

I. FEITEN EN VOORGAANDEN

De tot dan gestelde vorderingen van partijen en de feiten die eraan ten grondslag liggen, 
werden reeds uiteengezet in de voorgaande beschikking van de beslagrechter van 25 
oktober 2011.

Daarbij:

verklaarde de beslagrechter de vordering voor zover ze tot voorwerp had de 
opheffing of intrekking te bevelen van het stakingsbevel van 30 december 2008 en de 
bekrachtigingsbeslissing van 12 januari 2009 niet ontvankelijk; 
verwees hij de vordering voor zover ze tot voorwerp had de intrekking, 
kwijtschelding of vermindering van de administratieve geldboete van 8 april 2009 en 
de vrijwaring door verweerder van eiseres voor alle boeten en bedragen waartoe 
eiseres zou kunnen worden veroordeeld ingevolge fout van verweerder, bij 
toepassing van art. 88, § 2, Ger.W. naar de voorzitter van de rechtbank.

De voorzitter wees de zaak toe aan de burgerlijke afdeling (thans sectie).

II. VORDERINGEN

Ter zitting bevestigden partijen dat alle besluiten in de debatten mogen behouden blijven.

Volgens laatste besluiten vraagt eiseres, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:
in hoofdorde: de vernietiging, minstens de opheffing of intrekking te bevelen van de 
administratieve boete van 8 april 2009;
in ondergeschikte orde: minstens de kwijtschelding of vermindering te bevelen van 
de administratieve boete van 8 april 2009;
verweerder alleszins te veroordelen tot vrijwaring voor alle boetes en bedragen van 
veroordelingen zowel in hoofdsom als in kosten waartoe zij zou worden veroordeeld 
ingevolge fout van verweerder.
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Verweerder vraagt de vordering ongegrond te verklaren.

De rechtbank negeert de achterhaalde vermeldingen in de vorderingen van eiseres (wijsheid 
inzake verwijzing naar de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout) en verweerder 
(onontvankelijkheid van vordering tot opheffing van een bekrachtigd stakingsbevel).

III. IN RECHTE

Bij lezing van de laatste besluiten van eiseres, welke synthesebesluiten zijn, dient vastgesteld 

dat eiseres de wettigheid van de geldboete op zich blijkbaar niet betwist. Wei voert zij.aan 
dat zij er aanvankelijk te goeder trouw van uitgang dat haar situatie (als permanente 
bewoner van een weekendverblijf) stedenbouwkundig zou worden geregulariseerd of dat 
haar een permanent woonrechtzou worden toegekend.

Eiseres werd ingeschreven op het betrokken adres te I , op 30
december 2008. Dezelfde dag stelde de lokale politie het strijdig gebruik vast en beval zij 
stopzetting. Deze beslissing werd bekrachtigd op 12 januari 2009. De lokale politie stelde de 
doorbreking van het stakingsbevel vast bp 13 februari 2009.

De rekenplichtige van het Herstelfonds legde op 8 april 2009 een administratieve geldboete 
op van € 5.000,-. Op verzoek van eiseres weigerde de stedenbouwkundig inspecteur op 6 
mei 2009 de kwijtschelding doch besloot hij tot vermindering tot € 2.500,-, wegens het 
geuite voornemen en de gezette stappen om te verhuizen.

Eiseres werd inderdaad uitgeschreven naar een adres op 4 mei 2009. Dat adres was 
kennelijk reeel: eiseres tekende daar op 3 november 2011 een gerechtsbrief af voor 
ontvangst. Evenwel werd eiseres terug ingeschreven op het adres van 12 februari
2013 tot 9 juni 2015. Zij geeft daarvoor geen enkele toelichting, haar besluiten vermelden 
overigens als adres nog steeds datgene waar zij slechts tot 12 februari 2013 was 
ingeschreven.

Waar aanvankelijk eiseres zich dus inderdaad conformeerde aan het stakingsbevel, dient 
vastgesteld dat zij dat bevel met haar latere terugkeer duidelijk genegeerd heeft.

In deze omstandigheden is er geen reden tot verdere vermindering van de administratieve 
geldboete.
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OM DEZE REDENEN,

En de rechtspleging geschied zijnde in het Nederlands conform de artikelen 2, 34, 36, 37 en 
42 van de wet van 15 juni 1935.

DE RECHTBANK, vonnissend op tegenspraak en in eerste aanleg.

Verder rechtdoende na de beschikking van de beslagrechter in de rechtbank van eerste 
aanleg te Turnhout van 25 oktober 2011.

Verklaart de vordering van eiseres, in zoverre zij nog niet onontvankelijk werd verklaard bij 
voormelde beschikking van 25 oktober 2011, ontvankelijk doch ongegrond.

Veroordeelt eiseres tot de kosten van het geding, begroot als voIgt:
in hoofde van eiseres: € 257,45 dagvaarding en rolstelling en € 1.320,- 
rechtsplegingsvergoeding;
in hoofde van verweerder: € 1.320,- rechtsplegingsvergoeding.

Dit vonnis werd uitgesproken in de openbare zitting van maandag vier januari tweeduizend 
zestien door

De heer R. VINCKX rechter, voorzitter van de kamer
mevrouw S. VAN LOOY griffier
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