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inzake; 14/1207/A:

l> KBO
eiser,

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

tegen
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I , geboren te 
wonende te

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

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

*******

Inzake: 14/1208/A:

> geboren te I, op
wonende te 

eiseres,

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

tegen

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

ter zitting vertegenwoordigd door Mr. Thomas Meireleire (oco Mr. Johan Claes, advocaat te 
2550 Kontich, Mechelsesteenweg; 160
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Inzake: 14/1209/A:

•j , geboren te
wonendete /

eiseres.

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

%

a .
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 
burden te 1000 Brussel, Koolstraat 35, 
verweerder,

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

* * :*■. * * * *

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 beschikking bij toepassing van art. 747, § 2, Ger. W. van 1 oktober 2014;
- de besluiten van verweerder, neergelegd ter griffie op 3 december 2014 en 4 maart 

2015;
- de besluiten van eiser, neergelegd ter griffie op 6 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 beschikking bij toepassing van art. 747, § 2, Ger. Vi/, van 1 oktober 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 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 beschikking bij toepassing van art. 747, § 2, Ger. W. van 1 oktober 2014;
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de besluiten. van verweerder, neergelegd ter griffie op 3 december 2014 en 4 rriaart 
2015;

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

Gehoord partijen in de drie zaken bij monde van hun voormelde raadslieden, in bun 
middelen en besluiten op de openbare zitting van 30 maart 2015.

Gezien de stukken van verweerder in de drie zaken, alle met schending van art. 756 Ger. W. 
laattijdig, neergelegd ter griffie.

I. FEiTEN

en
is hun moeder.

zijn eigenaar van een pand te

Op 29 maart 2011 ging de lokale politie ter plaatse omdat zij in kennis ■'
was gesteld van een mogelijke bouwovertreding. Een eerste maal waren de verbalisanten 
ter plaatse om 9.40 uur. Zij troffen alleen aan. Er bleek verwarring te bestaan over
bet toepasselijke huisnummer ( of :) waarna de verbalisanten blijkbaar navraag gingen 
doen bij bet gemeentebestuur. Om 11.03 uur kwamen de verbalisanten opnieuw ter plaatse 
en troffen daar aan. Er werd vastgesteld dat werken werden /
waren uitgevoerd en dat daarvoor geen vergunning beschikbaar was.

De verbalisanten noteerden:
"Op 29/03/2011 om 11.05 uur geven we kennis aan i
dat we de werken aan het pand , kadastraal gekend
onder stilgelegd worden.
Betrokkene heeft schriftelijk kennis genomen en is in het bezit gesteld van een 
afschrift van het bericht van stopzettihg der werken."

Het door getekende document werd gevoegd.

De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur bekrachtigde het stakingsbevel op 4 april
2011.

Op 15 juni 2011 ging de verbalisant opnieuw ter plaatse en stefde vast dat de werken 
ondanks het stakingsbevel waren verder gezet. Het proees-verbaal vermeldt dat op 16 juni 
2011 om 12.05 uur een nieuw stakingsbevel werd overhandigd aan

. Kopie daarvan werd niet gevoegd. verklaarde dat de
werken waren verdergezet door huurder
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De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur bekrachtigde het stakingsbevel op 21 juni
2011,

Met brieven van 12 maart 2014 legde de rekenplichtige van het Herstelfonds aan elk van 
eisers een administratieve geldboete van € 5.000,- op wegens doorbreking van het 
stakingsbevel.

Zij verzochten om kwijtschelding van de boete met brieven van hun advocaat van 26 maart 
2014. De stedenbouwkundig inspecteur verwierp deze verzoeken met besluiten van 1 apcil 
2014. Blijkbaar verschillen de motiveringen van de besluiten inhoudelijk op 66n purit: alleen 
vobr Marinus van den Dungen werd vermeld dat hem mondel.ing een stakingsbevel werd 
gegeven op 29 maart 2011, terwijl dit gegeven bij beide andere eisers,niet werd vermeld.

De rekenplichtige van herstelfonds vaardigde op 2 juli 2014 drie dwangbevelen uit, welke 
metexploten van plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder Filip Van Dessel te Herentals van 9 
juli 2014 werden betekend aan eisers.

Daarop maakten eisers de drie voorliggende zaken aanhangig.

11. VORDERINGEN

Eisers vragen, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande elk verhaal en zonder 
borgsteiling en met uitsluiting van het vermogen tot kantonnement, de dwangbevelen van 2 
juli 2014 nietig te verklaren, te zeggen voor recht dat zij van generlei waarde zijn en niet ten 
uitvoer kunnen gebracht worden.

Verweerder vraagt de vorderingen ontoelaatbaar en in elk geval ongegrond te verklaren.

III. PROCEDURE

De drie zaken hebben betrekking op sartienlopende administratieve geldboetes in; het raam 
van het zelfde dossier en dezelfde werken. Zij worden bijgevolg gevoegd wegens 
samenhang.
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IV. IN RECHTE

a.
Verweerder werpt de onontvankelijkheid van de vbfderingen op, maar haalt daartoe geen 
bijzondere reden aan (deze kan alleszins niet duidelijk worden afgeleid uit zijn besluiten) en 
de rechtbank ziet er geen.

2.
Eisers betwisten dat de dwangbevelen werden. uitgevaardigd, geviseerd en uiitvoerbaar 
verklaard door de daartoe in art. 6.1.50 VCRO aangeduide personen.

Art. 6.1.49 en 6.1.50 VCRO laten onder meer dte aanwijzing van de bevoegde ambtenaren 
over aan de Vlaamse Regering, die daartoe het besluit van 28 april 2000 betreffende de 
administratieve geldboete voor het overtreden van een bekraehtigd stakingsbevel 
uitvaardigde.

De geldboete werd correct opgelegd door de rekenplichtige van het herstelfonds (art. 3 B. 
VI. Reg. 28 april 2000). Het dwangbevel werd door haar uitgevaardigd en bekraehtigd door 
de stedenbouwkundig inspeeteur (art. 8 B. VI. Reg. 28 april 2000).

De procedure inzake het dwangbevel gebeurde bijgevolg regelmatig.

3.
Bij nazicht van de stukken van verweerder tijdens het beraad (voordien praktisch orimogelijk

f*

gezien de laattijdige neeriegging) werd vastgesteld dat het strafdossier opgesteld naar 
aanleiding van de vaststellihgen van 16 juni 2011 mogelijk niet volledig werd neergelegd.

Het strafdossier vermeldt dat en nadien nog
zouden verhoord worden, waarovereen navolgend proces-verbaal zou worden opgesteld.

Verder vermeldde de verbalisant dat hem een vonnis van de Vrederechter te Arendonk van 
14 juni 2011 inzake 11A750 werd getoond, zonder nadere toelichting over de inhoud.

De debatten, worden heropend teneinde partijen toe te laten de nodige stukken neer te 
leggen.

Aangezien thans geen standpunt wordt gevraagd over enig punt, moeten geen 
eonelusietermfjnen worden bepaald.
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4.
Ter zitting diende de rechtbank op haar vraag te vernemen dat de advocaat die verseheen 
voor verweerder de eigen stukken niet gezien had. Hij kon.dan ook niet antwoorden op 
vrageri van de rechtbank over de stukken*

De rechtbank beschikte bij haar voorbereidihg dus niet over de stukken en verweerder liet 
zich vertegenwoordigen door een advocaat die daarbij geen toelichting kon geven.

De rechtbank wijst op. het bestaan van art. 756 Ger. W. (van toepassing sinds 1 September 
2007) en zal vanwege partijen geen enkel excuus of uitzondering aanvaarden voor laattijdige 
neerlegging van stukken.

De rechtbank gaat er daarbij van uit en acht het overigens evident dat alle partijen zich 
zullen laten vertegenwoordigen door een advocaat die de eigen stukken en die van de 
tegenpartij gezien heeft en die met de rechtbank kan bespreken.

OM DEZE REDENEN,
en de reehtspleging geschied zijnde in het Nedeflands, conform artikelen 2, 34, 36, 37 en 41 
van de Wet van 15 juni 1935 op het gebruikdertalen in gerechtszaken,

DE RECHTBANK,

Vonnissend op tegenspraak en in eerste aanleg.

Voegt de zaken gekend onder A.R. 14/1207/A, 14/1208/A en 14/1209/A.

Verklaart de vorderingen van eisers ontvankelijk.

Alvorens verder ten gronde te oordelen, beveelt de heropening der debatten 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 geoordeetd;

- dbor verweerder: kopie van het volledige strafdossier opgesteld ingevolge 
aanvankelijk proces-verbaal TU.66.L5.002664/2011 van de lokale politie

; de kopie moet in origineel voorgelegd worden met stempel van de 
griffie en vermelding van het aantal bladzijden.

Stelt de zaakte dien einde op de zitting van maandag 16 november 2015 om 10.00 uur (voor 
30 minuten).
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Aan

KCSTH.OOS AFGHiEVEF 
WeJboefc

Tumhout ap:

PROCESSTUK

mtUM

Beveelt partijen hun stukken urterlijk vijftien dagen voordien neerte leggen tergriffie. 

Houdt de beslissing betreffende de kosten aan.

Dit vonnis werd uitgesproken in de openbare zitting van maandag 27 april 2015 door 
de heer R. VINCKX reehter, voorzitter van de kamer
mevrouw T. VERVOORT griffier

t/ovC/CCyJf
T. VERVOORT /




