
Vriigestetd van het grtffferector 
^fscbrift ter kennls gebracht in uWA37^A.i(codeal lz)

Nr-.itIso*3 Eg?.,
Beschikking van 12 augustus 2011

V

DE VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN HET 
ARRONDISSEMENT KORTRIJK, PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, RECHT- 
SPREKEND ZOALS IN KORT GEDING, HEEFT VOLGENDE BESCHIKKING 
VERLEEND.

In de zaak nr 11/1373/A (allzl:

1- i
- samenwonende te
2.
- met vennootschapszetel te ,

- ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondememingen
onder nummer ,

3.
- met vennootschapszetel te

- EISERS,
- hebbende als raadsman meester Filip Calliauw, advocaat 

te 8300 Knokke-Heist, Van Bunnenlaan 58/A (ref. /)■

tegen:

vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering op haar 
beurt vertegenwoordigd door de Minister-president van 
de Vlaamse Regering, met kantoor te 1000 Brussel, 
Martelaarsplein 19,
VERWEERSTER,
hebbende als raadsman meester Bart Bronders, advocaal 
te 8400 Oostende, Archimedesstraat 7 (ref. 4068- 
354/BB/PUKV).

Bij dagvaardingsexploot betekend op 15 juli 2011 door het ambt van gerechtsdeurwaarder 
Indekeu Luc, met standplaats te Brussel, vorderen de heer , mevrouw

de t en de van het Vlaamse Gewest,
vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering op haar beurt vertegenwoordigd door de Minister- 
president van de Vlaamse Regering de opheffing van de stakingsbevelen en de verzegeling van 
de sites te ( ) en te

) ontvankelijk en gegrond te verklaren en de opschorting 
van de uitvoerbaarheid van de stillegging en van de stakingsbevelen te willen bevelen tot er een 
administratieve beslissing in laatste administratieve aanleg is genomen over de 
regulaiisatieaanvragen, alsook tot betaling van de kosten van het geding, met inbegrip van de 
rechtsplegingsvergoeding.

De raadslieden van partijen hebben de zaak in openbare zitting uiteengezeL 

De debatten werden gesloten.
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Eisers baten vier vakantiehoeves uit gelegen te:

Aanvankelijk werd een stakingsbevel opgelegd door de Vlaamse Overheid, Agentschap Inspectie 
RWO te Brugge met betrekking tot de uitbating van de vakantiehoeve te

Aldaar werden door eisers een aantal bouwwerken verricht zonder bouwaanvraag of -vergunning 
en een functiewijziging van landbouw naar woonrecreatie.

Enige tijd later werd betreffende de drie andere sites tevens eenzelfde administratieve maatregel 
door de Vlaamse overheid, Agentschap Inspectie RWO opgelegd.

Op 1 juli 2011, bij aanvang van de zomervakantie, werd overgegaan tot verzegeling van de vier 
sites.

Eisers en architect dienden op 5 juli 2011 vier regularisatiedossiers in.

Eisers zijn van oordeel dat zij geviseerd worden door de overheid.

Zij menen dal het opleggen van een stakingsbevel en verzegeling een disproportionele maatregel 
is, waarbij de overiieid misbruikt maakt, gelet op het feit dat er geen bouwwerken aan de gang 
zijn in de vakantiehoeves en dat voor het wijzigen van een bestemming of functie een dergelijke 
maatregel niet kan worden toegepasL

Mede gelet op de financiSle impact voor eisers worden de stakingsbevelen door eisers aldus niet 
nageleefd.

Op geen enkele manier wordt volgens eisers aangetoond dat de doorbreking van het 
stakingsbevel en de verzegeling een moeilijk te herstellen ernstig nadeel oplevert.

Gelet .op het feit dat het bekzachtigd stakingsbevel waarvan de- opheffing wordt gevraagd 
betrekking heeft op de sites gelegen te en te ,
gaan alle partijen ter zitting van 4 augustus 2011, bij monde van hun respectieve raadslieden, 
akkoord met de verzending van deze zaak naar de Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg 
te Veume, zetelend zoals in kort geding.

OM DEZE REDENEN

Wij, dienstdoende Voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement 
Kortrijk, zetelend zoals in kort geding;

Beschikkende op tegenspraak;

Gelet op de artikelen 2, 37 en 41 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken;

l i i 
i

Verklaren zich tenitoriaal onbevoegd om kennis te nemen van dit geschil;
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Verwijzen de zaafr in 
an^eiste
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■ W. naar de Voorzitter van de rechtbank 
inkPIt. gediQg;

Aldus verleend en uitgesproken in het gerechtsgebouw te Kortrijk, in buitengewone openbare 
terechtzitting, op TWAALF AUGUSTUS TWEED UIZEND EN ELF.

Aanwezig: L. Pieters, dienstdoende Voorzitter, 
W. De Gerck, griffier.




