
Repertoriumnummer 

2 0 1 5 / / ; ^ 

Datum van uitspraak 

14.12.2015 

Rolnummer 

14/1207/A 
14/1208/A 
14/1209/A 

Partijen 

/ 
VLAAiVISGEVA/EST 

 / VLAAMS 
GEWEST 

/ 
VLAAMS GEWEST 

Uitgifte 
Uitgereikt aan Uitgereikt aan Uitgereikt aan 

op op op 
€ € € 

Rechtbank van eerste aanleg 
Antwerpen, 
afdeling Turnhout 

Vonnis 

Aangeboden op 

Niet te registreren 

K A M E R T B 5 

B U R G E R L I J K E Z A K E N 



Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout - U/1207/A, 14/1203/A, 14/1209/A - p. 2 

Inzake: 14/1207/A: 

. , geboren te , , 
, KBO , wonende te  

eiser op verzet, 

ter zitting vertegenwoordigd door Mr. Erik Van der Vloet, advocaat te 2320 Hoogstraten, 
Vrijheid 243 

tegen 

VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, aan het kabinet van haar 
Voorzitter, de heer Geert BOURGEOIS, Minister-President van de Vlaamse regering, met 
burelen te 1000 Brussel, Koolstraat 35, 
verweerder op verzet, 

ter zitting vertegenwoordigd door Mr. Thomas Meireleire loco Mr. Johan Claes, advocaat te 
2550 Kontich, Mechelsesteenweg 160 

Inzake: 14/1208/A: 

, , geboren te  
 wonende te , 

Eiseres op verzet, 

ter zitting vertegenwoordigd door Mr. Erik Van der Vloet, advocaat te 2320 Hoogstraten, 
Vrijheid 243 

tegen 

VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, aan het kabinet van haar 
Voorzitter, de heer Geert BOURGEOIS, Minister-President van de Vlaamse regering, met 
burelen te 1000 Brussel, Koolstraat 35, 
verweerder op verzet. 
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ter zitting vertegenwoordigd door Mr. Thomas Meireleire loco iVIr. Johan Claes, advocaat te 
2550 Kontich, iVlechelsesteenweg 160 

Inzake; 14/1209/A; 

,  geboren te ,  op  
, wonende te , 

eiseres op verzet, 

ter zitting vertegenwoordigd door Mr. Erik Van der Vloet, advocaat te 2320 Hoogstraten, 
Vrijheid 243 

tegen 

VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, aan het kabinet van haar 
Voorzitter, de heer Geert BOURGEOIS, Minister-President van de Vlaamse regering, met 
burelen te 1000 Brussel, Koolstraat 35, 
verweerder op verzet, 

ter zitting vertegenwoordigd door Mr. Thomas Meireleire loco Mr. Johan Claes, advocaat te 
2550 Kontich, Mechelsesteenweg 160 

« « « « « H l * * * * 

Gezien de stukken van de rechtspleging inzake A.R. 14/1207/A, in het bijzonder: 
- de inleidende dagvaarding in verzet, betekend bij exploot van plaatsvervangend 

gerechtsdeurwaarder Olivier Vercruysse te Ukkel van 7 augustus 2014; 
- de besluiten van verweerder, neergelegd ter griffie op 3 december 2014 en 4 maart 

2015; 
- de besluiten van eiser, neergelegd ter griffie op 5 februari 2015. 

Gezien de stukken van de rechtspleging inzake A.R. 14/1208/A, in het bijzonder: 
- de inleidende dagvaarding in verzet, betekend bij exploot van plaatsvervangend 

gerechtsdeurwaarder Olivier Vercruysse te Ukkel van 7 augustus 2014; 
- de besluiten van verweerder, neergelegd ter griffie op 3 december 2014 en 4 maart 

2015; 
- de besluiten van eiseres, neergelegd ter griffie op 6 februari 2015. 
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Gezien de stukl<en van de rechtspleging inzake A.R. 14/1209/A, in het bijzonder: 
- de inleidende dagvaarding in verzet, betekend bij exploot van plaatsvervangend 

gerechtsdeurwaarder Olivier Vercruysse te Ukkel van 7 augustus 2014; 
- de besluiten van verweerder, neergelegd ter griffie op 3 december 2014 en 4 maart 

2015; 
- de besluiten van eiseres, neergelegd ter griffie op 6 februari 2015. 

Gezien de stukken van de rechtspleging in de gevoegde zaken, in het bijzonder: 
- het tegensprekelijk vonnis van deze rechtbank, afdeling en kamer van 27 april 2015; 
- de door partijen in uitvoering van dat vonnis neergelegde stukken. 

Gehoord partijen bij monde van hun voormelde raadslieden, in hun middelen en besluiten 
op de openbare zitting van 16 november 2015. 

Gezien de stukken van verweerder. 

I. FEITEN EN VOORGAANDEN 

De tot dan gestelde vorderingen van partijen en de feiten die eraan ten grondslag liggen, 
werden reeds uiteengezet in het voorgaande vonnis van 27 april 2015. 

Met dat vonnis: 
- werden de zaken gevoegd; 
- werden de vorderingen van eisers ontvankelijk verklaard; 
- werd, alvorens verder ten gronde te oordelen, de heropening der debatten bevolen 

teneinde partijen toe te laten voor te leggen: 
- door eisers: kopie van het vonnis van de vrederechter te Arendonk van 

14 juni 2011 inzake 11A750 evenals eventuele andere vonnissen in 
dezelfde zaak met attestatie van de griffier over het al dan niet 
aanwenden van enig rechtsmiddel en afschrift van de vonnissen 
waarbij over eventuele rechtsmiddelen werd geoordeeld; 

- door verweerder: kopie van het volledige strafdossier opgesteld 
ingevolge aanvankelijk proces-verbaal TU.66.L5.002664/2011 van de 
lokale politie ; de kopie moest in origineel 
voorgelegd worden met stempel van de griffie en vermelding van het 
aantal bladzijden. 

In de motivering oordeelde de rechtbank reeds dat de procedure inzake het dwangbevel 
door verweerder correct werd gevolgd. 

Het vonnis van de vrederechter te Arendonk van 14 juni 2011 betreft een vordering van 
 tegen . De vrederechter verleende partijen akte 
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van de beëindiging van de huurovereenkomst betreffende het pand te , op 
22 juni 2011, en regelde verder de modaliteiten van de beëindiging. Het vonnis vermeldt dat 

 ontbinding vorderde van de overeenkomst, onder meer wegens 
het uitvoeren van werken zonder vergunning. De vrederechter noteerde tevens de repliek 

, verschijnend in persoon "dat hij het restaurant niet kan uitbaten daar de 
werken die hij liet uitvoeren, werden stilgelegd". 

Vervolgens verleende de vrederechter bij vonnis van 27 september 2011 aan  
 akte van diens afstand van geding. 

De griffier attesteerde op 21 mei 2015 dat tegen deze vonnissen geen verzet nog beroep was 
ingesteld. 

De nieuwe kopie van het strafdossier toont dat van in den beginne een volledige kopie 
voorlag, en dat het aangekondigde verdere onderzoek dus niet werd uitgevoerd. 

II. VORDERINGEN 

Partijen hebben geen nieuwe besluiten meer genomen en handhaven hun vorderingen. 

Hl. IN RECHTE 

Bij lezing van de stukken van eiser moet vooreerst worden vastgesteld dat op 29 maart 2011 
alleen een stakingsbevel werd betekend aan   . De 
bekrachtingsbeslissing van 4 april 2011 vermeldt ook  als 
"overtreder". Voor zover deze laatste kwalificatie al correct is, betekent dit niet dat ook aan 
haar een stakingsbevel werd betekend. Uit het proces-verbaal kan zelfs niet worden afgeleid 
dat zij op 29 maart 2011 ter plaatse werd aangetroffen. Het proces-verbaal vermeldt 
evenmin dat ter plaatse op enige wijze een schriftelijk stakingsbevel werd achtergelaten. Het 
vermeldt  wel ais eigenaar. 

Verweerder kan niet worden gevolgd dat  en/ of  geacht 
worden kennis te hebben van het aan  betekende stakingsbevel. 

Hieruit volgt dat alleen  het stakingsbevel van 29 maart 2011 zou 
kunnen doorbreken. Daartoe volstaat uiteraard niet de loutere vaststelling dat hij op 29 
maart 2011 werken uitvoerde of liet uitvoeren: deze werken maakten het voorwerp uit van 
de stopzetting, niet van de doorbreking van het stakingsbevel. 

Op 15 juni 2011 verklaarde , daarin bijgetreden door , dat 
de werken verder werden uitgevoerd door  (in het proces-verbaal vermeld als 
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). Na het vonnis van 27 april 2015 is gebleken dat deze beweringen niet verder 
werden onderzocht. 

Evenwel ligt thans het vonnis van de vrederechter te Arendonk van 14 Juni 2011 voor, 
waarin  aan de vrederechter expliciet bevestigde dat hij werken uitvoerde, en 
waarbij  ontbinding van de huurovereenkomst vroeg wegens 
uitvoering van werken zonder vergunning door . Het vonnis vermeldt dat de zaak 
behandeld werd op de zitting van 14 juni 2011, zijnde de dag vóór de nieuwe vaststellingen. 

Tenslotte vermeldt het proces-verbaal over de vaststellingen op 15 juni 2011 geenszins dat 
de verbalisanten vaststelden dat werken door of in opdracht van (één der) eisers bezig 
waren, zij stelden alleen vast dat nieuwe werken waren uitgevoerd. 

In deze omstandigheden bewijst verweerder de doorbreking van het stakingsbevel door 
eisers niet. 

De vorderingen zijn gegrond. 

IV. GERECHTSKOSTEN 

De kosten vallen ten laste van verweerder. 

Verweerder verklaart afstand te doen van enige rechtsplegingsvergoeding lastens eisers. 

Zijn argumentatie dat eisers niet gerechtigd zouden zijn op een rechtsplegingsvergoeding is 
achterhaald sinds arresten nrs. 68/2015, 69/2015 en 70/2015 van het Grondwettelijk Hof 
van 21 mei 2015. 

Eisers verduidelijkten ter zitting bij monde van hun advocaat drie afzonderlijke 
rechtsplegingsvergoedingen te vorderen. 

Wanneer meerdere partijen in het gelijk zijn gesteld, heeft ieder van hen afzonderlijk recht 
op een rechtsplegingsvergoeding, ongeacht of zij al dan niet samen met één of meerdere 
andere in het gelijkgestelde partijen worden bijgestaan door eenzelfde advocaat en 
ongeacht of zij al dan niet in dezelfde zin hebben geconcludeerd (Cass. 3 mei 2013, 
C.12.0350). 

De rechtsplegingsvergoeding moet worden begroot op basis van het bedrag van de betwiste 
administratieve geldboete (vgl. inzake belastingen Cass. 12 maart 2010, Arr.Cass. 2010, nr. 
179). 
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V. VOORLOPIGE TENUITVOERLEGGING 

Teneinde te vermijden dat verweerder hangende een eventueel beroep de dwangbevelen 
verder zou uitvoeren, kan de voorlopige tenuitvoerlegging van dit vonnis worden 
toegestaan. 

Eisers halen evenwei geen ernstig nadeel aan dat van aard is om aan verweerder het recht 
op kantonnement te ontzeggen, en de rechtbank ziet er geen. 

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, rechtsprekende op tegenspraak en in graad van eerste aanleg: 

Verder rechtdoende na het vonnis van deze rechtbank, afdeling en kamer van 27 april 2015. 

Verklaart de vorderingen van eisers als volgt gegrond. 

Verklaart de dwangbevelen van de rekenplichtige van het Herstelfonds namens verweerder 
uitgevaardigd tegen eisers op 2 juli 2014 met het oog op invordering van een 
administratieve geldboete van telkens € 5.000,- wegens doorbreking van een stakingsbevel 
nietig. 

Zegt voor recht dat deze dwangbevelen van generlei waarde zijn en niet ten uitvoer kunnen 
worden gebracht. 

Veroordeelt verweerder tot de kosten van het geding, begroot als volgt: 
- in hoofde van : € 715,- rechtsplegingsvergoeding; 
- in hoofde van : € 715,- rechtsplegingsvergoeding; 
- in hoofde van : € 715,- rechtsplegingsvergoeding; 
- in hoofde van verweerder: nihil. 
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Staat de voorlopige tenuitvoerlegging van dit vonnis toe, ongeacht enig rechtsmiddel en 
zonder zekerheidsstelling doch met behoud van de mogelijkheid tot kantonnement. 

Dit vonnis werd uitgesproken in de openbare zitting van maandag veertien december 
tweeduizend vijftien door 
De heer R. VINCKX rechter, voorzitter van de kamer 
mevrouw S. VAN LOOY griffier 

R. VINCKX 

Aan mm ninifii rirr,!"-'"""/'"^'^ 




