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Rep. Nr.: /BR De Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van het gerechtely k 
arrondissement Veurne, wijzend in burgerlijke zaken, zoals in kort 
geding, heeft de volgende beschikking uitgesproken:

* * *

AR nr 11/088/C

In de zaak:

1. en
2.
samenwonende te

3.
Ondememingsnummer

4. , patrimoniumvennootschap,

eisers,
raad: Meester Filip CALLIAUW, advocaat te 8300 Knokke-Heist, Van 
Bunnenlaan 58/A

tegen:

HET VLAAMSE GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, 
ten verzoeke van de Heer Vlaams Minister van Financien, Begroting, Werk, 
Ruimtelijke Ordening en Sport, met kabinet te 1210 Brussel, Phoenixgebouw, 
Koning Albert II-laan 19

verweerster,
raad: Meester Bart BRONDERS, advocaat te 8400 Oostende, 
Archimedesstraat 7
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1. de rechtspleging

Gelet op de inleidende dagvaarding voor de Voorzitter 
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk, 
zetelend zoals inkort geding, betekend op 15.07.2011.

Gelet op de beschikking van 12.08.2011 van de 
Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Kortrijk, zetelend zoals in kort geding die zich 
territoriaal onbevoegd verklaart en de zaak verwijst 
naar huidige rechtbank.

Gelet op de overige stukken van de procedure.

De rechtbank heeft op de openbare terechtzitting van 
14.09.2011 de partijen gehoord in hun middelen en 
besluiten. Partijen leggen hun stukken neer, de 
debatten worden gesloten en de zaak wordt in beraad 
genomen.

De rechtbank heeft toegezien op de: naleving van de 
artikelen 2 ev van de Wet van 15 juni 1935 op het 
gebruik der talen in gerechtszaken.

Eerste en tweede eiser zijn de zaakvoerders van derde 
en vierde eiseres. Derde eiseres baat 4 vakantiehoeves 
uit gelegen te:

(Hoeve ’ )

{Hoeve )

}
{Hoeve

(Hoeve 1 )
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Vierde eiseres is de eigenares (patrimonium- 
vennootschap) van de betrokken onroerende goederen.

Huidige procedure heeft betrekking op perceel 
en perceel

Met betrekking tot de pereelen " en
is een gelijkaardige procedure hangende 

voor de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg 
te Brugge zetelend zoals in kort geding.

De feiten betreffende perceel zij.n de
volgende.

Op 31.03.2011 wordt door een daartoe bevoegd ambtenaar 
vastgesteld dat de hoeve gelegen te

wordt omgevormd naar een 
vakantieverblijf zonder te beschikken over een 
vergunning. De staking wordt bevolen van het gebruik 
van de hoeve als vakantiewoning. Er wordt een 
schriftelijk stakingsbevel aangeplakt op de toegang van 
het perceel . (stuk 6 blauwe map verweerster)

Dit stakingsbevel wordt bekrachtigd op 04.04.2011 door 
de stedenbouwkundige inspecteur. (stuk 5 blauwe map 
verweerster)

Op 02.04.2011 wordt door daartoe bevoegde ambtenaren 
vastgesteld dat het stakingsbevel d.d. 31.03.2011 niet 
wordt nageleefd en er wordt een tweede stakingsbevel 
ten aanzien van het strijdig gebruik uitgevaardigd op 
05.04.2011 welk opnieuw schriftelijk wordt aangeplakt 
op de toegangspoort van het perceel de (stuk
6 blauwe map verweerster)

Dit tweede stakingsbevel wordt bekrachtigd door de 
Gewestelijk Stedenbouwkundig Inspecteur op 08.04.2011 
met als bijkomende motivering :

*0p 31.03.2011 werd een staking van gebruik opgelegd, 
op 02.04.2011 werd deze staking van gebruik doorbroken 
daar er gasten verbleven in de hoeve, de staking werd
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opnieuw bevolen ten aanzien van alle werken, 
handelingen en wijzigingen en het gebruik.’ (stuk 3 
blauwe map verweerster)

Op 02.05.2011 worden eisers door de Rekenplichtige van 
het Herstelfonds per aangetekend schrijven met 
ontvangstbewijs uitgenodigd tot betaling, door elk van 
hen, van een administratieve geldboete van 5.000,00 
euro ingevolge de doorbreking van het stakingsbevel van 
31.03.2011. (stuk 2 blauwe map verweerster)

Eisers respecteren de uitgevaardigde stakingsbevelen 
niet en blijven gasten ontvangen waarop verweerster 
telkens opnieuw een stakingsbevel-verzegeling oplegt 
die vervolgens bekrachtigd wordt.

Het laatste stakingsbevel-verzegeling dat onder stuk 14 
en 15 blauwe map van verweerster wordt neergelegd 
dateert van 09.07.2011, bekrachtigd op 14.07.2011.

De feiten betreffende perceel i zijn analoog
en de volgende.

Er wordt op 31.03.2011 door verbalisanten vastgesteld 
dat de hoeve wordt gebruikt als vakantiewoning en er 
wordt een stakingsbevel van gebruik uitgevaardigd en 
ter plaatse aangeplakt. Dit stakingsbevel wordt door de 
Gewestelijk Stedenbouwkundig Inspecteur op 04.04.2011 
bekrachtigd. (stuk 3 en 4 oranje map verweerster)

Op 09.04.2011 wordt door de Lokale Politie 
vastgesteld dat het stakingsbevel doorbroken is. Er 
zijn een groep mensen aanwezig die de vakantiewoning 
van vrijdag 08/04/2011 tem vrijdag 15/04/2011 gehuurd 
hebben. (stuk 2 oranje map verweerster)

Op 05.05.2011 worden eisers door de Rekenplichtige van 
het Herstelfonds per aangetekend schrijven met 
ontvangstbewijs uitgenodigd tot betaling, door elk van 
hen, van een administratieve geldboete van 5.000,00 
euro ingevolge de doorbreking van het stakingsbevel van 
31.03.2011. (stuk 1 oranje map verweerster)
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Daar eisers het opgelegd stakingsbevel niet hebben 
gerespecteerd wordt op 01.07.2011 een nieuw stakings
bevel ten aanzien van strijdig gebruik opgelegd en 
wordt het perceel verzegeld. De bekrach-
tiging van voormelde maatregelen gebeurt op 04.07.2011. 
(stuk 7 en 8 oranje map verweerster)

Op 03.07.2011 wordt door de Lokale Politie 
opnieuw feitelijkheden vastgesteld, wordt opnieuw een 
stakingsbevel nopens strijdig gebruik opgelegd en wordt 
het perceel opnieuw verzegeld. (stuk 9 oranje map 
verweerster) Dit stakingsbevel-verzegeling wordt 
bekrachtigd op 07.07.2011.

Dit kat en muis spel blijft raaar doorgaan. Het laatste 
stakingsbevel-verzegeling dat onder stuk 18 en 19 
oranje map van verweerster wordt neergelegd dateert van 
22.07.2011, bekrachtigd op 28.07.2011.

Eisers dagvaarden op 15.07.2011 voor de Voorzitter van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk zetelend 
zoals in kort geding conform art 6.1.47 VCRO tot 
opheffing van de opgelegde stakingsbevelen en gelegde 
verzegelingen. De zaak wordt bij beschikking van 
12.08.2011 naar huidige zetel verzonden.

3. vordering en betwisting

Eisers vorderen :

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 vain de 
stillegging en van de stakingsbevelen te willen 
bevelen tot er een administratieve beslissing in 
laatste administratieve aanleg is genomen over de 
regularisatieaanvragen
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verweerster te veroordelen tot de gedingskosten 
met inbegrip van een rechtsplegingsvergoeding
de uitvoerbaarheid bij voorraad niettegenstaande 
alle verhaal en zonder borgstelling en met 
uitsluiting van het recht tot kantonnement.

Eisers stellen dat de stakingsbevelen en de 
bekrachtiging ervan onwettig zijn omwille van volgende 
redenen :

er zijn regularisatiedossiers ingediend door de 
daartoe aangestelde architect
een stakingsmaatregel kan niet worden opgelegd tav 
een louter gebruik raaar enkel ten aanzien van niet 
voltooide bouwwerkzaamhedenwerken
het preventief karakter van de stakingsmaatregel 
kan niet worden ingeroepen gezien er op de 
ruimtelijke ordening geenof geen wezenlijke 
impact bestaat
de opgelegde maatregel van stillegging en 
verzegeling zijn kennelijk onredelijk
eisers worden geviseerd door de overheid
de leefbaarheid van derde eiseres wordt in het 
gedrang gebracht.

Verweerster betwist in hoofdorde de ontvankelijkheid 
en gegrondheid van de vordering.

Ondergeschikt betwist zij gehouden te zijn tot een 
rechtsplegingsvergoeding en alvorens recht te doen 
nopens de gedingskosten vordert zij om volgende 
prejudiciSle vraag te stellen aan het Grondwettelijk 
Hof :

'Schendt art 1022 van het Gerechtelijk Wetboek (voor de 
wijziging ervan bij de wet van 21 februari 2010) de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre de 
burgerlijke rechter krachtens dit artikel een 
rechtsplegingsvergoeding kan opleggen aan het Vlaams 
Gewest, vorderend of handelend in naam van het algemeen 
belang, terwijl dit conform artikel 162bis Wetboek van 
Strafvordering onmogelijk is voor de strafrechter ?*
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4. in recht«

4.a mbt het belang van eisers en de saisine van deze 
rechtbank

Verweerster stelt dat eisers geen belang hebben om de 
opheffing van de stakingsbevelen en verzegelingen be 
vorderen, gezien er na de datum van de laatste 
stakingsmaatregel en verzegeling vermeld in de dagvaar- 
ding, zijnde 03.07.2011, nog voor beide percelen nieuwe 
stakingsbevelen en verzegelingen zijn tussengekomen 
waaromtrent de rechtbank niet gevat is. De opheffings- 
vordering zoals gesteld in de inleidende dagvaarding 
van 15.07.2011 is onontvankelijk gezien een beschikking 
van de rechtbank in de meest positieve zin voor eisers 
niet verhelpt aan het gestaakt en verzegeld blijven van 
beide percelen.

De rechter moet een uitspraak doen over de bij hem 
aanhangige vordering met inachtneming van de feiten die 
zich in de loop van het geding hebben voorgedaan en een 
weerslag hebben op het geschil.

Na de dagvaarding van 15.07.2011 blijft voor beide 
percelen het kat en rauis spel tussen eisers en 
verweerster verder duren waarbij verweerster na elke 
door eisers miskend opgelegd stakingsbevel/verzegeling 
een nieuw stakingsbevel-verzegeling heeft uitvaardigd 
welke telkens bekrachtigd wordt.

Eisers vorderen in hun conclusie neergelegd ter griffie 
op 14.09.2011 de opheffing van de stakingsbevelen en de 
verzegeling van de sites te

i i •) en
te (: ) ontvankelijk en
gegrond te verklaren en de opschorting van de uitvoer- 
baarheid van de stillegging en van de stakingsbevelen 
te willen bevelen tot er een administratieve beslissing 
in laatste administratieve aanleg is genomen over de 
regularisat ieaanvragen..
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Eisers beperken hun vordering derhalve niet tot het 
stakingsbevel van 03.07.2011.

Een vordering die voor de rechter aanhangig is kan 
uitgebreid of gewijzigd worden indien de nieuwe op 
tegenspraak genomen conclusies berusten op een feit of 
akte in de dagvaarding aangevoerd (art 807 Ger Wb).

Voor de uitbreiding of wijziging van een vordering is 
niet vereist dat de partij in de conclusie waarbij zij 
haar vordering uitbreidt of wijzigt, uitdrukkelijk zegt 
dat zij zulks doet. Evenmin is vereist dat zij enig 
artikel vermeldt. (Cass 27.10.1981, Arr Cass, 1981- 
1982, 299)

De vordering van eisers betreft eveneens de opgelegde 
stakingsbevelen en verzegelingen op perceel 
en die dateren van na de dagvaarding.

De door verweerster opgeworpen exceptie is ongegrond.

4.b mbt de vordering tot opschorting van de 
uitvoerbaarheid van de opgelegde stakingsbevelen en 
verzegelingen

Verweerster meent dat deze vordering onontvankelijk is.

Verweerster stelt dat een stakingsbevel preventief van 
aard dient te zijn en door de uitvoerbaarheid te 
ontnexnen aan deze maatregel wordt dit preventief effect 
niet bereikt. Tevens kan, wanneer de uitvoerbaarheid 
van een opgelegd stakingsbevel wordt gelinkt aan de al 
dan niet tussenkomst van een regulariserende steden- 
bouwkundige vergunning, de handhaving van de steden- 
bouwregelgeving als het ware afhankelijk wordt van de 
wil van de gestaakte bouwovertreder die steeds een 
regulariserende bouwaanvraag kan intrekken en kort 
daarop een nieuwe kan instellen en zodoende de uitein- 
delijke behandeling ten gronde steeds kan opschorten, 
aldus verweerster. Verweerster stelt verder dat de 
rechtbank niet kan ingaan op een vordering die ertoe 
strekt dat er inkomsten zouden worden geput uit een 
bewezen stedenbouwkundige illegaliteit. Tenslotte heeft 
de rechtbank volgens verweerster enkel de bevoegdheid
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om ‘op te heffen' of ‘niet op te heffen’, niets meer 
maar ook niets minder.

De rechtbank is van oordeel dat dit onderdeel van de 
vordering van eisers pas dient beoordeeld te worden na 
de vraag of stakingsbevelen en verzegelingen al dan 
niet dienen te worden opgeheven. Indien er geoordeeld 
wordt dat de stakingsbevelen moeten worden opgeheven, 
dient over deze vordering niet geoordeeld te worden.

4.c ten gronde

Luidens art 6.1.47 laatste lid VCRO kan men in kort 
geding bij de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg, bevoegd voor de plaats waar de handelingen, 
werken of wijzigingen worden uitgevoerd, de opheffing 
van de maatregel, waarbij de stillegging van de werken 
of handelingen en de staking van het gebruik van een 
gebouw is bevolen, vorderen tegen het Vlaams Gewest.

Zijn materiele bevoegdheid in het kader van art 6.1.47 
VGRO is een toegekende bevoegdheid, die enkel geldt 
voor de door de wetgever specifiek bedoelde vordering, 
nl de opheffing van het bekrachtigd stakingsbevel van 
werken, handelingen of gebruik waarvan wordt beweerd 
dat ze een inbreuk uitmaken op de VCRO. De Voorzitter 
oordeelt dienaangaande definitief en ten gronde. Zijn 
beslissing heeft gezag van gewijsde.

Deze bevoegdheid is evenwel beperkt tot datgene wat 
door de wet wordt toegekend, zijnde de opheffing van 
het bekrachtigde stakingsbevel. De Voorzitter neerat 
geen beslissing over het definitieve bodemgeschil, mn 
de vraag of er een inbreuk is op de stedenbouw- 
wetgeving. Bij de kort geding procedure in het kader 
van art 6.1.47 VCRO mag de kortgedingrechter geenszins 
het bodemgeschil raken, noch mag hij een beslissing 
nemen over de rechten van de partijen.

De kortgedingrechter toetst bij de vordering tot 
opheffing het bekrachtigde stakingsbevel op zijn 
interne en externe wettigheid.
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De controle van de externe wettigheid houdt louter in 
dat de regelmatigheid van het bekrachtigde stakings- 
bevel wordt onderzocht.

Concreet wordt de regelmatigheid van de diverse 
stakingsbevelen niet betwist.

De controle van de interne wettigheid betreft daaren- 
tegen de motieven, de inhoud en het doel van het 
bekrachtigde stakingsbevel. De kortgedingrechter moet 
nagaan of de door het bevoegde bestuur genomen beslis- 
sing om te staken en te bekrachtigen uitsluitend met 
het oog op de goede ruimtelijke ordening is genomen. 
Mocht blijken dat de maatregel van de overheid steunt 
op motieven die vreemd zijn aan de ruimtelijke ordening 
of op een opvatting van goede ruimtelijke ordening die 
kennelijk onredelijk is dan moet de kortgedingrechter 
overgaan tot opheffing van de maatregel.

Het komt de kortgedingrechter geenszins toe om de 
opportuniteit van de bestreden maatregel te toetsen. De 
handhaving van de stedenbouwkundige voorschriften en 
van de goede ruimtelijke ordening zijn een zaak van het 
bestuur, dat hierover met de nodige beleids- en 
beoordelingsvrijheid beslist.

%

De verbalisanten stellen voor beide percelen dat de 
bepalingen van art 6.1.1 VCRO overtreden zijn mn het 
zonder vergunning oravormen van een hoeve naar een 
vakantieverblij f.

Art 6.1.47 VCRO stelt dat de staking van het werk, van 
de handelingen of van het gebruik kan bevolen worden 
indien de verbalisanten vaststellen dat het werk, de 
handelingen of de wijzigingen een inbreuk vormen zoals 
bedoeld in art 6.1.1 VCRO of wanneer niet voldaan is 
aan de verplichting van art 4.7.19 § 4 VCRO.

De staking tav het gebruik van de hoeves als vakantie- 
woning wordt bevolen.

Eisers betwisten niet dat beide hoeves een functie- 
wijziging hebben ondergaan.
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* Eisers stellen dat er voor elke hoeve een regula- 
risatieaanvraag betreffende de functiewijziging is 
ingediend.

De overtreder heeft het recht om op elk ogenblik een 
regularisatieaanvraag in te dienen bij de vergunning- 
verlenende overheid.

Stuk l en 2 van eisers betreft een kopij van de 
dossiers opgemaakt voor een regularisatieaanvraag voor 
de bestemmingswijziging van beide hoeves. Deze dossiers 
staan gedateerd op 15.05.2011, hetzij 2 maand na de 
eerste vaststelling van de inbreuken. Er ligt geen 
bewijs voor dat deze aanvragen werden ingediend bij de 
bevoegde instantie.

Bovendien schort een dergelijke aanvraag de burgerlijke 
procedure niet op. De omstandigheid dat door het 
eventueel verkrijgen van een regularisatievergunning in 
de toekomst geen inbreuk meer zou bestaan noch een 
strijdigheid van belangen, neemt niet weg dat het 
misdrijf bestaat zodat de rechter mag oordelen over het 
stakingsbevel zonder rekening te houden met een nog 
niet verkregen regularisatievergunning.

* Eisers stellen dat een stakingsmaatregel niet kan 
worden opgelegd tav een louter gebruik maar enkel ten 
aanzien van niet voltooide bouwwerkzaamhedenwerken.

Uit art 6.1.47 lid 1 VCRO blijkt dat het voorwerp van 
het stakingsbevel kan zijn, de onmiddellijke staking 
van een werk, een handeling of het gebruik.

De staking van een gebruik kan worden bevolen voor 
zover het gaat om een inbreuk zoals bedoeld in art 
6.1.1 lid 1 VCRO of om een schending van de 
verplichting van art 4.7.19 § 4 VCRO.

Maar ook in dit geval moet men het stakingsbevel kunnen 
veramtwoorden als beveiligingsmaatregel wat minder 
vanzelfsprekend is dan wanneer het gaat om de staking 
van werken.
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* Eisers stellen dat het preventief karakter van de 
stakingsmaatregelen niet kan worden ingeroepen omdat er 
op de ruimtelijke ordening geen of geen wezenlijke 
impact is. Er wordt op geen enkele manier aangetoond 
dat de doorbreking van het stakingsbevel een moeilijk 
te herstellen ernstig nadeel oplevert.

Het bevel tot staken is een preventieve maatregel die 
niet alleen ertoe strekt de macht van de rechter om het 
herstel te bevelen veilig te stellen maar ook bedoeld 
is om inbreuken op de wettelijke regels inzake 
ruimtelijke ordening zoals bedoeld in art 146 van het 
decreet te voorkomen.

De mogelijkheid voor de administratie tot een preven
tieve stillegging verhindert een verdere aantasting van 
de goede ruimtelijke ordening, voorkomt dat de overheid 
wordt geconfronteerd met de problematiek van ‘het 
voldongen feit’ en voorkomt dat aanzienlijke bedragen 
worden geinvesteerd die nadien verloren blijken te zijn 
en dat jaren later een rechter een herstelmaatregel 
dient te bevelen met alle mogelijke sociale en 
economische drama's van dien.

In tegenstelling tot het vorderen van herstelmaat- 
regelen waardoor de overheid a posteriori beoogt de 
gevolgen van een reeds voltrokken bouwmisdrijf te doen 
verdvijnen, wordt met de.stopzetting een preventief 
optreden raogelijk gemaakt om het tot stand komen van 
moeilijk herstelbare situaties en latere zware 
herstelmaatregelen te vermijden.

Het stopzettingsbevel heeft aldus een dubbele finali- 
teit: enerzijds voorkomen dat de beoordeling van het 
herstel door de rechter wordt gehypothekeerd en 
anderzijds voorkomen dat een verdere aantasting van de 
ruimtelijke ordening gebeurt door inbreuken zoals 
bedoeld in art 6.1.1 VCRO.

Uit de stukken blijkt dat er aan de 2 hoeves geen 
verbouwingswerken meer worden uitgevoerd, de functie- 
wijziging is voltooid.
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De rechtbank is van oordeel dat het verder gebruik van 
de hoeves als vakantiewoning de mogelijkheid voor de 
rechter niet hypothekeert om een herstelmaatregel te 
bevelen omdat ook zonder het gebruik de vakantie- 
woningen blijven bestaan.

De stakingsbevelen tot strijdig gebruik dragen in niets 
bij tot het vrijwaren van de mogelijkheid van de 
rechter om het herstel te bevelen.

Irapliceert het wederrechtelijk gebruik van de hoeves 
een aantasting van de goede ruimtelijke ordening?

Het volstaat niet dat een inbreuk voorhanden is als 
bedoeld in art 6.1.1 lid 1 VCRO om een stakingsbevel op 
te leggen. De finaliteit is het voorkomen van verdere 
aantasting van de ruimtelijke ordening door inbreuken 
zoals bedoeld in art 6.1.1 VCRO. Het voorkomen heeft 
betrekking op de verdere aantasting van de ruimtelijke 
ordening die is gebeurd door het misdrijf.

Verweerster verwijst naar het advies van de Hoge Raad 
voor het Handhavingsbeleid dd 15.07.2011 tav de 
herstelvordering nopens het perceel waar
wordt gesteld dat het om een wederrechtelijke toestand 
met voortschrijdend karakter gaat. Uit de luchtfoto's 
van 2000, 2005 en 2009 blijkt dat de wederrechtelijke 
toestand op het terrein steeds voortschrijdt.

Verweerster stelt ten onrechte dat dit advies eveneens 
opgaat voor de percelen en

Uit de stukken blijkt dat er in de hoeve 
grote verbouwingswerken werden uitgevoerd waarbij 
bijkomende constructies werden opgezet die hebben 
geleid tot een overdreven perceelsbezetting die in 
visueel en vormelijk opzicht storend zijn in de 
onmiddellijke en ruimere omgeving en waarbij de 
wederrechtelijke toestand op het terrein steeds 
voortschrijdt (stuk 17 groene map verweerster).

Noch voor hoeve noch voor hoeve
wordt door verweerster bewezen wanneer en in welke mate
verbouwingswerken werden uitgevoerd, of er sprake is



van al dam niet recente al dam niet geconsolideerde 
overtrading in de zin van het Handhavingsplan 
Ruimtelijke Ordening en of er sprake is van een 
wederrechtelijke toestand met een voortschrijdend 
karakter.

De rechtbank verwijst naar het negatief advies gegeven 
door de Hoge Raad voor Handhavingsbeleid op 15.07.2011 
voor het perceel over de voor advies
voorgelegde herstelvordering door de stedenbouwkundig 
inspecteur. Dit advies kan naar analogie worden 
toegepast op het perceel

De Hoge Raad stelt dat op basis van de objectief 
verifieerbare gegevens, stukken en inlichtingen niet 
kan worden vastgesteld van wanneer de thans geviseerde 
handelingen dateren. Ze stelt niet met voldoende kennis 
van zaken te kunnen oordelen of er sprake is van al dan 
niet recente al dan niet geconsolideerde overtreding in 
de zin van het Handhavingsplan Ruimtelijke ordening 
alsook of er sprake is van een wederrechtelijke 
toestand met een voortschrijdend karakter. (stuk 3 
eisers)
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De rechtbank ziet tevens niet in hoe concreet het 
ontvangen van gasten in een vakantiewoning gelegen in 
een landschappelijk waardevol agrarisch gebied de 
ruimtelijke ordening (verder) kan aantasten.

Priraa facie komt het dan ook niet bewezen voor dat er 
een verdere aantasting van de ruimtelijke ordening 
gebeurt.

Het lijkt erop dat de stakingsbevelen er enkel toe 
bijdragen het in stand houden van de bestemmings- 
wijziging stop te zetten maar niet bijdragen aan het 
voorkoraen van een. verdere aantasting van de ruimtelijke 
ordening door deze inbreuk.

Indien een stakingsbevel geen preventief karakter 
heeft, is het uitgevaardigd met machtsoverschrijding en 
bijgevolg onwettig.



Folio:

De vordering van eisers tot opheffing van de 
stakingsbevelen en verzegelingen is bijgevolg gegrond.

Gelet op de gegrondheid van de vordering dient op de 
overige argumentie van eisers niet te worden ingegaan.

Tevens dient, gelet op de gegrondheid van de vordering, 
niet meer geoordeeld te worden over de gevorderde 
opschorting van de uitvoerbaarheid vein de stillegging- 
en van de stakingsbevelen tot er een administratieve 
beslissing in laatste administratieve aanleg is genomen 
over de regularisatieaanvragen.

Betreffende de rechtsplegingsvergoeding

Verweerster vordert subsidiair om volgende prejudici&le 
vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof :

‘Schendt art 1022 van het Gerechtelijk Wetboek (voor de 
wijziging ervan bij de wet van 21 februari 2010) de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre de 
burgerlijke rechter krachtens dit artikel een rechts
plegingsvergoeding kan opleggen aan het Vlaams Gewest, 
vorderend of handelend in naam van het algemeen belang, 
terwijl dit conform artikel 162bis Wetboek van 
Strafvordering onmogelijk is voor de strafrechter ?’

Verweerster meent dat zij in haar hoedanigheid van 
behoeder van het algemeen belang als een bijzondere 
burgerlijke partij in de zin van art 63, 64 lid 2 en 
art 67 SV kan worden beschouwd zelfs al behelst haar 
vorderingsrecht een loutere vraag tot afwijzing van de 
ingestelde opheffingsvordering. Zij stelt zich te 
manifesteren als een publieke burgerlijke partij wiens 
vordering tot afwijzing van een lastens hem/haar 
ingestelde opheffingsvordering ex art 6.1.47 VCRO en 
het naderhand nemen van een herstelvordering samen 
resulteren in het herstel of teruggave in de brede zin, 
zonder de aanvulling van pecuniaire schadevergoeding 
die enkel voor derde-benadeelden openstaat.



Folio:

De rechtbank is van oordeel dat voorgaande prejudiciSle 
vraag niet moet gesteld worden om te kunnen oordelen.

Bij wet van 21.02.2010 tot wijziging van art 1022 Ger ' 
Wb en 162bis van het Wetboek van SV tot opheffing van 
art 6 van de wet van 02.08.2002 betreffende de 
bestrijding van de betalingsachterstand bij handels- 
transacties (BS 11.03.2010) wordt in art 1022 Ger Wb 
een achtste lid ingevoegd dat bepaalt :

‘Geen enkele vergoeding is verschuldigd ten laste van 
de Staat :

1* wanneer het openbaar ministerie bij wege van 
rechtsvordering in burgerlijke procedure tussenkomt 
overeenkomstig artikel 138bis § 1;
2° wanneer het arbeidsauditoraat een rechtsvordering 
instelt voor de arbeidsgerechten overeenkomstig art 
138bis § 2*

Deze nieuwe bepaling is thans nog niet in werking.

Het openbaar ministerie die een rechtsvordering heeft 
ingesteld in burgerlijke zaken en de zaak verliest, zal 
geen RPV meer moeten betalen. Ook bij rechtsvorderingen 
van de arbeidsauditeur voor de arbeidsgerechten zal er 
bij verlies geen vergoeding verschuldigd zijn. Deze 
vrijstellingen moeten openbaar ministerie en arbeids
auditoraat in staat stellen om hun rechtsvordering in 
voile onafhankelijkheid uit te oefenen gezien ze dit in 
het algemeen belang doen. .
Zowel in deze nieuwe wetsbepaling als in het arrest van 
18.05.2011 van het GW, door verweerster aangehaald, 
wordt vertrokken van de situatie waarbij de overheid 
(openbaar ministerie, arbeidsauditeur) een rechts
vordering in naam van het algemeen belang instelt.

In casu is het niet de overheid die een rechtsvordering 
in naam van het algemeen belang instelt maar wel een 
particulier die een gerechtelijke procedure start om 
zijn persoonlijk belang te behartigen mn verzet tegen 
een door de overheid opgelegde stakingsmaatregel.



Folio:

De rechtbank is van oordeel dat verweerster deze 
procedure niet als 66n geheel kan beschouwen met de 
procedure waarbij verweerster een herstelvordering zou 
instellen. Een procedure tot opheffing van een 
stakingsbevel heeft bovendien niet automatisch een 
procedure in herstelvordering tot gevolg.

Verweerster is als de ‘in het ongelijk gestelde 
partij' gehouden tot betaling van een rechtsplegings- 
vergoeding.

OM DEZE REDENE5
Wij, Kathleen MISSIAEN, Rechter in de rechtbank van 
eerste aanleg te Veurne dd. Voorzitter bij wettig belet 
van de Tiularis, Ondervoorzitter en oudere Rechters in 
rang, zetelend zoals in kortgeding, op tegenspraak 
tussen partijen,

Verklaren de vordering ontvankelijk en gegrond in de 
volgende mate

Bevelen de opheffing van de thans geldende stakings- 
bevelen/verzegeling op het perceel gelegen
te , en op het perceel

gelegen te

Veroordelen verweerster tot de kosten van het geding 
langs de zijde van eisers begroot op

dagvaardingskosten
rechtsplegingsvergoeding

210,38 euro 
1.320,00 euro

langs haar zijde niet te begroten gezien ze haar ten 
laste blijven

Wijzen het overige af als ongegrond



Folio:

Uitgesproken in de openbare terechtzitting van 
achtentwintig September tweeduizend en elf.

Aanwezig:
- Kathleen MISSIAEN, dd. Voorzitter
- Colette COOLSAET, Griffier

C. Coolsaet K. Missiaen




