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Inzake van:

01.
gevestiad te
02. KBO met vennootschapszetel gevestigd te

KBO . met vennootschapszetel

03. geboren te
wonende te

Eisende partijen,
«. Alhier op de zitting vertegenwoordigd door Mr. Use CUYPERS, advocaat te 2018 

Antwerpen, Mechelsesteenweg 64 bus b 101;

tegen:

HET VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, in de persoon van de 
heer Minister-President, met kantoren te 1000 Brussel, Martelaarsplein 19, voor wie optreedt 
de Vlaamse Minister van Financien, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, met 
kanselarij en burelen gevestigd te 1000 Brussel, Koolstraat 35;

Verwerende partij,
■ Alhier op de zitting vertegenwoordigd door Mr. T. Meireleire, loco Mr. J. CLAES, 

advocaat te 2550 Kontich, Mechelsesteenweg 160.

De rechtbank nam kennis van de stukken van het dossier van rechtspleging, waaronder:
- de inleidende dagvaarding in kort geding, betekend op 17 augustus 2016;
- de beschikking van 22 augustus 2016, overeenkomstig artikel 747 §2 derde lid van het 

Gerechtelijk Wetboek, waarbij de tussen partijen overeengekomen condusietermijnen 
werden bekrachtigd en een rechtsdag werd bepaald;

- de conclusie voor HET VLAAMS GEWEST, neergelegd ter griffie van deze rechtbank en 
afdeling op 25 augustus 2016 en 1 September 2016;

- de conclusie voor eisende partijen, neergelegd ter griffie van deze rechtbank en afdeling 
op 31 augustus 2016;

- de bundels met stukken van beide partijen neergelegd ter zitting van 9 September 2016.

De rechtbank hoorde partijen bij monde van hun raadslieden op de openbare zitting van 9 
September 2016.
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1. Feitelijke elementen

en . zijn beiden gevestigd te
en baten er op hetzeifde adres respective I ijk een 

groothandel in vleesproducten en een vrieshal uit. De heer is
eveneens ingeschreven op dit adres en is eigenaar van de percelen waarop de vieeshandei 
en de vrieshal gebouwd zijn.

De heer is tevens eigenaar van het aanpalende perceel

Verbalisanten van de lokale politie gaven op 1 September 2011 mondeling
een bevel tot staking van werken op het adres
i I. Het betrof grondwerken aan de achterzijde van het perceel waarvan de heer

verklaarde dat het de bedoeling was om hier een parking aan te leggen 
voor zijn aanpalend vleesverwerkend bedrijf. Het bevel werd bekrachtigd door de 
gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur bij beslissing van 12 September 2011.

Op 28 november 2011 verleende het college van burgemeester en schepenen (hierna: CBS) 
van de stad een stedenbouwkundige vergunning aan de heer
voor het aanleggen van een parkeerzone voor voertuigen op het adres

. Hierbij werd als voorwaarde onder meer opgelegd om achteraan 
ter hoogte van de perceelsgrens met een haag aan te planten en een
draadafsluiting op te richten zoals voorzien op een inplantingsplan. Het CBS verleende aan 

op 18 juni 2012 een gewijzigde milieuvergunning voor de uitbreiding met de 
parking gelegen op het adres Ook hierbij werden de
bijzondere voorwaarden van de aanplanting van een haag en het plaatsen van een 
draadafsluiting opgelegd. Er werd uitdrukkelijk bepaald dat er geen doorgang mocht 
gecreeerd worden tussen beide percelen.

Verbalisanten van de lokale politie gaven op 3 augustus 2012 mondeling
opnieuw een bevel tot staking van werken op het adres
{ ) en stelden hierbij een doorbreking van het eerdere stakingsbevel vast.
Achteraan het perceel werd bij de aanleg van een oprit aansluiting gemaakt met de 
verharding van het achtergelegen bedrijventerrein zodat daar geen haag en draadafsluiting 
zouden kunnen geplaatst worden zoals voorzien in de stedenbouwkundige en 
milieuvergunning. Het bevel werd bekrachtigd door de gewestelijk stedenbouwkundig 
inspecteur bij beslissing van 17 augustus 2012.

Op 8 augustus 2012 volgde een nieuw bevel tot staking van werken op hetzeifde adres, met 
vaststelling van een doorbreking van het eerdere stakingsbevel. Op het perceel 
7 waren er bestratingswerken aan de gang zonder stedenbouwkundige vergunning. 
Betonklinkers werden aangevoerd vanaf de oprit van het perceel Verder naar
de straatkant stond een vrachtwagen geparkeerd die noodzakelijkerwijze de oprit moest zijn 
opgereden langs het perceel omdat de openbare weg aan de voorzijde van
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het perceel volledig versperd was door wegwerkzaamheden. Het bevel werd
bekrachtigd door de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur bij beslissing van 17 augustus 
2012.

Wegens doorbreking van het eerste stakingsbevel werd aan de heer een
administrative geldboete opgelegd, die door de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur 
op 7 december 2012 werd verminderd tot € 3.000,00.

Op 20 december 2012 deed een aanvraag tot het bekomen van een
stedenbouwkundige vergunning onder meer voor het aanleggen van een nieuwe ontsluiting 
van het perceel _ langs . Het CBS weigerde een
stedenbouwkundige vergunning te verlenen op 8 april 2013. Het administratief beroep van 

. werd afgewezen bij besluit van de Deputatie van de provincie Antwerpen van 
12 juli 2013.

Ondertussen werd er een toegang gecreeerd tot het perceel via een niet
stedenbouwkundig vergunde weg aangelegd op een naburig perceel aan de 
waarvan de vorige eigenaar dit gedoogde. De nieuwe eigenaar deelde aan per
aangetekende brief verzonden op 3 augustus 2016 echter mee dat vanaf 1 September 2016 
geen toegang meer genomen mocht worden via zijn perceel.

2. Vordering

De vorderingen van eisende partijen strekken er blijkens hun conclusie toe om:

- deze ontvankelijk en gegrond te verklaren;
- enerzijds de opheffing te bevelen van de voormelde stakingsbeveien van 1 

September 2011, 3 augustus 2012 en 8 augustus 2012, telkens bekrachtigd bij 
beslissing van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur;

- anderzijds als dringende en voorlopige maatregel eisende partijen een uitweg en
doorgang toe te staan via de naar hun achterliggende terreinen en dit
in afwachting van een urtspraak ten gronde over de onwettigheid van het bijzonder 
plan van aanleg en de vergunningsvoorwaarden en over het verzoek tot het creeren 
van een doorgang over eigen terrein;

■ tot slot verwerende partij HET VLAAMS GEWEST te veroordelen tot de kosten van het 
geding, met inbegrip van een rechtsplegingsvergoeding ten bedrage van € 1.440,00.

HET VLAAMSE GEWEST verzoekt de rechtbank de vorderingen van eisende partijen 
onontvankelijk minstens ongegrond te verklaren en eisende partijen te veroordelen tot alle 
kosten, voor haar begroot op een rechtsplegingsvergoeding ten bedrage van 1.440,00.
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3. Beoordeling

3.1. De vordering tot opheffing van de stakingsbevelen

3.1.1. Rechtsmacht, bevoegdheid en ontvankelijkheid

Het voorwerp van deze vordering betreft de opheffing van de maatregelen tot staking van 
werken opgelegd in toepassing van artikel 6.1.47 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening (hierna: VCRO).

Overeenkomstig het laatste lid van dit artikel kan de betrokkene in kort geding de opheffing 
van dergelijke maatregelen vragen tegen het Vlaams Gewest. De vordering wordt gebracht 
voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanieg in het ambtsgebied waarvan het werk 
en de handelingen werden uitgevoerd. Artikelen 1035 tot en met 1041 van het Gerechtelijk 
Wetboek worden uitdrukkelijk van toepassing verklaard op de inleiding en de behandeling 
van de vordering.

De voorzitter zetelt zoals in kort geding en beslist dus ten gronde over de vordering tot 
opheffing van het stakingsbevel (vgl. Cass. C.10.0669.N 8 februari 2013, T.M.R. 2013, 390 - 
393, noot LEFRANC, P.).

Deze rechtbank heeft dan ook rechtsmacht en is bevoegd om van deze vordering van 
eisende partijen kennis te nemen.

De vordering van eisende partijen werd tevens tijdig en regelmatig ingesteld en is dan ook 
ontvankelijk.

3.1.2. Ten gronde

a.
Het bevel tot staking is een preventive maatregel die niet aileen ertoe strekt de macht van 
de rechter om het herstel te bevelen, veilig te stellen, maar ook bedoeld is om inbreuken op 
de stedenbouwkundige regels te voorkomen.

Het komt aan de rechter toe het bevel tot staking overeenkomstig artikel 159 van de 
Grondwet te toetsen op zijn externe en interne wettigheid.

Hij gaat hierbij na of het bevel strookt met de wet en een preventief karakter heeft, dan wel 
berust op machtsoverschrijding. In het raam van de toetsing van de wettigheid van het 
stakingsbevel mag de rechter zich niet beperken tot een prima facie-beoordeling van het 
bestaan van de stedenbouwkundige inbreuk, waarop het stakingsbevel berust.
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De voorzitter oordeelt enkel of het gegeven bevel rechtmatig is, maar mag de opportuniteit 
ervan niet beoordelen. De voorzitter dient enkel na te gaan of het bestuur in redelijkheid tot 
zijn beslissing is gekomen.

(Vgl.; Cass. C.10.0669.N 8 februari 2013, T.M.R. 2013, 390-393, noot LEFRANC, P.; Cass. 
C.10.0585.N; Cass. C.11.0617.N 8 februari 2013; Cass. C09.0392.N 1 maart 2010, T.M.R. 
2010, 490-491; Antwerpen 7 november 2007, T.R.O.S. 2008,138 noot EYSKENS, T.)

b.
Het bekrachtigde stakingsbevel van 1 September 2011 had betrekking op voorbereidende 
graafwerken voor het aanleggen van een parking op het perceel . Een
stedenbouwkundige vergunning voor deze werken werd pas nadien op 28 juni 2012 
bekomen.

Bij het bekrachtigde stakingsbevel van 3 augustus 2012 werd vastgesteld dat de boordstenen 
van de in opbouw zijnde oprit werden geplaatsttot helemaa! achteraan waar het perceel 
grenst aan het achterliggende bedrijventerrein en tussen deze boordstenen als ondergrond 
steenpuin werd aangebracht, terwijl voormelde stedenbouwkundige vergunning 
uitdrukkelijk als voorwaarde bepaalde dat een haag en een draadafsluiting dienden 
geplaatst te worden ter hoogte van de perceelsgrens.

Op het ogenblik van het bekrachtigde stakingsbevel van 8 augustus 2012 bleken er
betonstenen gestort te zijn op de in opbouw zijnde oprit van het perceel
Deze betonstenen werden daar opgeladen om te gebruiken bij bestratingswerken op het
perceel waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning werd verleend.

•

Het uitvoeren, voortzetten of in stand houden van voormelde werken zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning of in strijd met de vergunning is strafbaar ingevolge artikel 
6.1.1 VCRO. De voormelde stakingsbevelen waren er onmiskenbaar op gericht om verdere 
stedenbouwkundige inbreuken te voorkomen. Ze hadden dan ook duidelijk een preventief 
karakter en berusten geenszins op machtsoverschrijding.

Aangezien eisende partijen nog steeds een ontsluiting via het perceel naar
de achterliggende bedrijfsterreinen beogen, biijven de bevestigde stakingsbevelen nog 
steeds hun preventief karakter behouden.

Verder blijkt dat de toepasselijke bepalingen van artikelen 6.1.47 en volgende VCRO correct 
werden nageleefd. Partijen voeren hierover terecht geen betwisting.
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c.
Eisende partijen voeren aan dat de bekrachtigde stakingsbevelen onwettig zijn omdat zij 
zouden gebaseerd zijn op onwettige vergunningsvoorwaarden op basis van een onwettig 
bijzonder plan van aanleg.

De rechtbank merkt allereerst op dat het bekrachtigde stakingsbevel van 1 September 2011 
en dat van 7 augustus 2012, wat betreft de bestratingswerken op het perceel 
werden verleend wegens het volleaig ontbreken van een stedenbouwkundige vergunning en 
niet wegens het niet naleven van vergunningsvoorwaarden.

Blijkens de vermeldingen in de stedenbouwkundige vergunning van 8 november 2011 werd 
op 6 augustus 1960 vergunning verleend voor het bouwen van een woonhuis op het perceel

. In het gewestplan vastgesteld bij
Koninklijk Besluit van 30 September 1977 werd dit perceel vervolgens ingedeeld in een 
gebied voor ambachtelijke bedrijven of kleine en middelgrote ondernemingen en werd het 
derhalve een zonevreemde constructs.

In het bijzonder plan van aanleg (zie plan A3-formaat - stuk 7 eisende partijen)
werd de grens voor ambachtelijke bedrijven volgens het gewestplan weergegeven en blijkt 
het perceel inderdaad binnen dit bestemmingsgebied van het gewestplan te
liggen.

De grenzen van het bijzonder plan van aanleg zijn echter niet volledig identiek aan de 
grenzen van het bestemmingsgebied volgens het gewestplan. Het perceel 
grenst inderdaad wel aan het bijzonder plan van aanleg, maar blijkt er in feite buiten te 
liggen en spreekt zich dan ook over dit perceel niet uit. Nergens wordt vermeld dat de 
bestemming van de niet in het bijzonder plan van aanleg opgenomen percelen gelegen aan 
de zou worden gewijzigd naar woongebied en/of woongebied met landelijk
karakter.

Ook de percelen met een woning gelegen aan de blijven buiten het bijzonder
plan van aanleg en hebben volgens de vermeldingen van het bijzonder plan van aanleg de 
bestemming van woongebied met een landelijk karakter, wat evenwel overeenstemt met 
hun bestemming volgens het gewestplan.

Overeenkomstig artikel 7 het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de 
indenting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen dienen de 
industriegebieden bufferzones te omvatten. Blijkens de Omzendbrief van 8 juli 1997 
betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en 
gewestplannen betreft het een strook binnen het industriegebied met een hoofdzakelijk 
esthetische en stedenbouwkundige functie. Dergelijke bufferzones kunnen bepaald worden 
onder meer in een bijzonder plan van aanleg van het gebied en rekening houdend met de 
oppervlakte en de vorm van het industriegebied zeif, van de aard van de industrieen, de 
eigenlijke hinderlijkheid ervan en van de bestemming van de aanpalende gebieden.
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De precieze plaatsbepaling van bufferzones betreft dan ook een opportuniteitsbeoordeling 
door het bestuur, waarmee de rechter zich niet mag inmengen.

Uit het gegeven dat in het bijzonder plan van aanleg bufferstroken zijn voorzien ter hoogte 
van de perceelsgrenzen met de percelen met zonevreemde woningen gelegen aan de 
Bredaseweg, kan niet ontegensprekelijk afgeleid worden dat het bijzonder plan van aanleg 
de bestemming van deze percelen implicietzou hebbengewijzigd.

Uit geen enkel element blijkt expliciet, noch impiiciet dat het bijzonder plan van aanleg de 
bestemming van het perceel zou gewijzigd hebben naar woongebied met
landelijk karakter en op die manier zou afwijken van het gewestplan.

De door eisende partijen aangevoerde onwettigheid var. het bijzonder plan van aanleg en de 
specifieke voorwaarden van aanplanting van een haag en het plaatsen van een 
draadafsluiting in de stedenbcuwkundige vergunning van 8 november 2011 staat dan ook 
geenszins vast. De bekrachtigde stakingsbevelen zijn bijgevolg evenmin aangetast door een 
dergeiijke onwettigheid en dienen geenszins overeenkomstig artikei 159 van de Grondwet 
buiten toepassing gelaten te worden.

d.
Eisende partijen voeren aan dat de feitelijke situatie thans achterhaald is omdat het 
bijzonder plan van aanleg metaangeduide bufferstroken reeds dateert van 1999 en de heer

ondertussen eigenaar is geworden var het perceel met woning gelegen 
op het adres . Tevens stellen zij dat een
toegangsweg bestemmingsongevoelig is zodat deze enkei moet beoordeeld worden in het 
licht van de goede ruimtelijke ordening en niet op grond van de verenigbaarheid met de 
planologische bestemming.

Deze argumenten betreffen de opportuniteit van een toegangsweg via het perceel 
Bredaseweg nr 3 naar de achterliggende bedrijfsterreinen en kwamen reeds aan bod bij de 
op 20 december 2012 ingediende stedenbouwkundige aanvraag voor dergeiijke 
toegangsweg. Het CBS van de stad , hierin gevolgd door de Deputatie van de
provincie weigerde vervolgens een stedenbouwkundige vergunning te
verlenen.

Bij de beoordeling van de vordering tot opheffing van een stakingsbevel mag de voorzitter 
zich niet inlaten met de opportuniteit, maar moet hij enkel de rechtmatigheid beoordelen. 
Uit de motivering van de weigeringsbeslissingen van het CBS van de stad en de
deputatie van de provincie (stukken 12 en 13 HET VLAAMS GEWEST) blijkt
afdoende dat de stakingsbevelen geenszins gekenmerkt worden door kennelijke 
onredelijkheid, nu volgens de stedenbouwkundige vergunningen op het eigen perceel

een ontsluiting was voorzien, maar eisende partijen in plaats daarvan een 
private tuin voor de bedrijfswoning lieten aanleggen.
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De vordering tot toelating om een toegang te nemen via het perceel

3.2.1. Rechtsmacht

Krachtens artikel 144 van de Grondwet behoren geschillen over burgertijke rechten bij 
uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken. Krachtens artikel 145 van de Grondwet 
behoren geschillen over politieke rechten in beginsel ook tot de bevoegdheid van de 
rechtbanken, behoudens de bij wet gestelde uit2onderingen. Uit die artikelen voIgt dat de 
gewone hoven en rechtbanken geroepen zijn om geschillen met betrekking tot subjectieve 
burgerlijke rechten te beoordelen.

Die bevoegdheid wordt bepaaid door het werkelijk en rechtstreeks voorwerp van het 
geschii. De rechtbanken en hoven van de rechterlijke orde nemen aldus kennis van de door 
een partij ingestelde vorderingen die gegrond zijn op een precieze juridische verplichting die 
een regel van het objectief recht rechtstreeks aan een derde oplegt en bij de uitvoering 
waarvan die partij belang heeft. De rechterlijke macht is bevoegd om de door het bestuur bij 
de uitoefening van zijn discretionaire bevoegdheid fcegane onrechtmatige aantasting van 
een subjectief recht zowel te voorkomen als te vergoeden. De rechter in kort geding kan op 
grond van een voorlopige en marginale beoordeling van de zorgvuldigheid waarmee het 
bestuur moet handelen, bepaalde daden opleggen of verbieden (vgl. Cass. 4 maart 2004 AR. 
C.03.0346.N, C.03.0448.N en C.03.0449.N en Cass. 24 September 2010 C.08.0429.N).

Het werkelijk en rechtstreeks voorwerp van de vordering van eisende partijen om toegang te 
mogen nemen via het perceel verschilt in
niets van wat eisende partij onder meer reeds vroeg bij haar
stedenbouwkundige aanvraag ingediend bij het CBS van de Stad van 20
december 2012. Het CBS weigerde de stedenbouwkundige aanvraag bij besluit van 8 april 
2013 (stuk 12 HET VLAAMS GEWEST}. Het administratief beroep van eisende partij

werd niet ingewilligd door de Deputatie van de provincie (stuk 13 HET
VLAAMS GEWEST). Thans hebben eisende partijen en

recent op 6 april 2016 blijkbaar nog een nieuwe aanvraag tot stedenbouwkundige 
vergunning ingediend onder meervoor het aanleggen van de ontsluiting {stuk 10 eisende 
partijen).

De vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning van strikt noodzakelijke toegangen tot 
gebouwen (artikelen 2.1 9° en 3.1 8° Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot 
bepaling van de handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is) is in

e.
Uit wat voorafgaat voIgt dat de bekrachtigde stakingsbevelen in redelijkheid werden 
genomen en wettig zijn. De vordering tot opheffing ervan dient afgewezen te worden als 
ongegrond.

fNrn
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casu prima facie niet van toepassing, nu de beoogde toegang over een ander perceel zou 
(open. Eisende partijen blijken voor die toegang trouwens ondertussen feeds voor de 
tweede keer effectief ook een. stedenbouwkundige vergunning te hebben aangevraagd (zie 
vorige paragraaf). Het uitvoeren van vergunningsplichtige werken zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning is overeenkomstig artikei 6.1.1 VCRO strafbaar. De aanvraag 
voor een stedenbouwkundige vergunning van de beoogde toegang dient binnen de reguliere 
administratieve procedure te worden beoordeeld door het CBS van de stad en
bij een administratief beroep door de Deputatie van de provincie (artikelen
4.7.12 en volgende VCRO). Verwerende partij HET VLAAM5 GEWEST is geen betrokken partij 
in deze administratieve procedure en heeft hierin geen beslissingsbevoegdheid. Hieruit voIgt 
dat de eisende partijen ingestelde vordering tot toelating om een toegang te nemen via het 
perceel niet gegrond is op een precieze
juridische verplichting die een regei van het objectief recht rechtstreeks aan HET VLAAMS 
GEWEST oplegt en bij de uitvoering waarvan eisende partijen belang hebben.

Het door artikei 159 van de Grondwet aan de rechter opgedragen wettigheidstoezicht op 
administratieve overheidshandelingen kan ertoe leidendatde rechter een 
bestuurshandeling buiten toepassing laat in de relatie tussen partijen, maardeze beslissing 
heeft geen algemene draagwijdte, maakt de onwettig geachte bestuurshandeling niet 
ongedaan en doet ze niet uit de rechtsorde verdwijnen, Bij de uitoefening van dit 
wettigheidstoezicht mag de rechter bovendien aan het bestuur zijn beleidsvrijheid niet 
ontnemen, noch zich in de plaats te stellen van het bestuur (Vgl. Cass. 1 oktober 2007 
C.06.0682.N; Cass. 24 januari 2014 (le k.) AR C.10.0537.F). De bevoegde administratieve 
overheden hebben de vorige aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor de beoogde 
toegang op gemotiveerde wijze afgewezen en de huidige aanvraag thans nog niet ten 
gronde beoordeeld. Bij het beoordelen van de thans in kort geding haast identieke gestelde 
vordering van eisende partijen zou de rechter in kort geding zich in de plaats stellen van de 
bevoegde administratieve overheid (die niet betrokken is in de procedure) en aan dit 
bestuur haar beleidsvrijheid ontnemen.

Het werkelijke voorwerp van de voormelde vordering van eisende partijen kadert enkel in de 
betwistingen over de bestuurshandeling van het afleveren van een stedenbouwkundige 
vergunning en behelst geenszins een dreigende schending van een subjectief recht in hoofde 
van eisende partijen dat van verwerende partij HET VLAAMS GEWEST een bepaald gedrag 
vereist.

Uit wat voorafgaat voIgt dat de voormelde vordering van eisende partijen ten aanzien van 
het Vlaams Gewest aan de rechterlijke macht is onttrokken en de rechter in kort geding geen 
rechtsmacht heeft om van deze vordering kennis te nemen.
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4. Kosten en uitvoerbaarheid

Omwille van de ongegrondheid van zijn vorderingen worden de kosten van het geding ten 
laste geiegd van eisende partijen.

De vorderingen van eisende partijen zijn niet in geid waardeerbaar zodat het toepasselijke 
basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding € 1.440,00 bedraagt, zoals overigens door 
beide partijen begroot in hun conciusies.

Overeenkomstig artikei 1039 van het Gerechtelijk Wetboek is huidige beslissing van 
rechtswege uitvoerbaar bij voorraad.

OM DE2E REDENEN,
en de rechtspleginggeschied zijnde in het Nederlands,
conform art.2,34,36,37 en 41 der wet van 15 juni 1935 op het gebruik der iandstalen in 

gerechtszaken.

W1J, Rechter-wn. Afdelingsvoorzitter, zetelende in kort geding, beschikkende op tegenspraak:

Wat betreft de vordering tot ooheffing van de stakingsbeveien:

Verklaart zich bevoega om van deze vordering kennis te nemen;

Verkiaart deze vordering ontvankelijk, doch ongegrond en wijst ze integraal af;

Wat betreft de vordering tot toelatine om een toegang te nemen via het perceel

Verklaart zich zonder rechtsmacht.

Veroordeelt eisende partijen tot de kosten van het geding en begroot deze als votgt: 
- voor eisende partijen:

• dagvaarding en rolstelling: niet begroot;
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• recht5p!egingsvergoeding: € 1.440,00;
voor verwerende partij HET VLAAMS GEWEST:

• rechtsplegingsvergoeding: € 1.440,00.

Deze beschikking werd uitgesproken in de openbare zitting van dinsdag, dertien September 
tweeduizend zestien. door:
de heer F. VAN STEENBERGEN, Rechter-wn. Afdelingsvoorzitter, 
mevrouw K. VAN DEN KIEBOOM, Afde!ingsgriffier-ere-hoofdgriffier.

Voor eensiuidend afstk[!t kostaloos af-
Cj@i8VSrn inflovrtfna 2** *M/ n yj

3 an .
• • •

Turnhow, Oe ....................................
DEZE KOPiE MAG Ni::T WORDEN 
AANGEWEND ALS PfiGCESSTUK




