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INZAKE. A.R. nr. 11/155/C:

x nu

, KBO 1 , met zetel
gevestigd te Overpelt,

x bedrijfsleider,
geboren te 
Overpelt,

op , wonende te

eisers, vertegenwoordigd door mr. W. Mertens, advocaat te 3580 Beringen, 
Scheigoorstraat 5,

tegen:

HET VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, 
in de persoon van de minister-president, wiens kabinet gevestigd is te 1000 
Brussel, Martelaarsplein 19 en waarvan de dienst bevoegd om deze 
betokening te ontvangen, nl. het Kabinet van de Voorzitter van de Vlaamse 
Regering, met burelen gevestigd is te 1000 Brussel, Koolstraat 35,

verweerster, vertegenwoordigd door mr. Cardyn loco mr. Lemache, advocaat 
te 3800 Sint-Truiden, Tongersesteenweg 60,

VOLGT DE BESCHIKKING:
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Gezien de inleidende dagvaarding van 28 maart 2011 ertoe strekkende de 
opheffing te bevelen van het stakingsbevel van 3 maart 2010 zoals 
bekrachtigd bij beslissing van de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur 
op 9 maart 2010.

Gezien de geschreven conclusies van partijen en de door hen neergelegde 
stukken.

<><><><><>

1. De relevante feiten kunnen als volot worden samengevat.

1.1. is de eigenaar van een 
onroerend goed, gelegen te Hasselt aan de
kadastraal gekend onder en

Dhr. is de gedelegeerd bestuurder van deze
vennootschap.

1.2. Bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de 
stad Hasselt van 20 augustus 2009 werd een stedenbouwkundige 
vergunning afgeleverd voor de afbraak van een bestaand pand, de 
uitbreiding van 2 handelsruimten, en de oprichting van 2 nieuwbouw duplex- 
appartementen.

1.3. Op 3 maart 2010 werd door de stedenbouwkundige ambtenaar 
vastgesteld dat de werken werden uitgevoerd in strijd met de 
stedenbouwkundige vergunning van 20 augustus 2009: de ondergrondse 
parkeergarage met ondergrondse inrit werd niet uitgevoerd.

Er werd een mondeling bevel tot staking van deze werken gegeven dat door 
de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur werd bekrachtigd bij 
beslissing van 9 maart 2010.

1.4. Bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de 
stad Hasselt van 7 oktober 2010 werd de regularisatie voor het weglaten van 
de parkeerkelder en herinrichting van een bovengrondse parking geweigerd.

1.5. Bij besluit van de bestendige deputatie van de provincie Limburg van 3 
februari 2011 werd het ingesteld beroep voorwaardelijk ingewilligd en werd 
aan eisers een stedenbouwkundige vergunning verleend op voorwaarde dat:

- de handelsruimtes ingevuld worden met bestemming ‘toonzaal’ zoals 
aangegeven op de plannen gevoegd bij de stedenbouwkundige 
vergunning van 20 augustus 2009,

- het advies van de brandweer van Hasselt strikt wordt gevolgd voor 
wat betreft de brandweerstand, de brandveiligheid en de 
evacuatievoorzieningen,

- het advies van de afdeling Wegen en Verkeer Limburg strikt wordt 
gevolgd.
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2. De bevoeqdheid van de kortqedinq rechter.

Conform art. 6.1.47 in fine VCRO kan in kort geding de opheffing van het 
stakingsbevel tegen het Vlaams Gewest worden gevorderd.

Aangenomen wordt dat deze procedure wel verloopt volgens de normen van 
het kort geding en bijgevolg door de voorzitter van de rechtbank wordt 
beslecht, maar in feite niets te maken heeft met het kort geding. De 
rechtspleging van het kort geding wordt weliswaar aangewend om een snelle 
procesgang te verzekeren doch de voorzitter behandelt de grond van de 
zaak. Zijn beslissing heeft bijgevolg gezag van gewijsde.

De kortgedingrechter dient na te gaan of de voor de stopgezette werken 
afgeleverde vergunningen rechtsgelding zijn en/of de gewraakte werken 
prima facie strijdig zijn of afwijken van de verleende vergunningen.
Dit houdt de beoordeling in van de formele wettigheid en de interne 
wettelijkheid in, zonder een beoordeling van de opportuniteit. De 
kortgedingrechter dient eveneens na te gaan of het bestuur in redelijkheid tot 
zijn beslissing is gekomen en met name geen gebruik heeft gemaakt van 
machtsmisbruik en/of machtsafwending.

3. Standpunt van eisers.

De opheffing van het stakingsbevel wordt ten onrechte geweigerd nu een 
regularisatievergunning werd afgeleverd op 3 februari 2011.

4. Standpunt van verweerster:

De regularisatievergunning werd voorwaardelijk afgeleverd.
De inrichting van een bovengrondse parking en het slopen van een 
bestaande woning is weliswaar vergund, doch dienen de andere 
voorwaarden, met betrekking tot de inrichting van de 'toonzaal' en het strikt 
opvolgen van het advies van de brandweer en de afdeling Wegen en 
Verkeer Limburg te worden opgevolgd.

5. Beoordeling.

Het standpunt van verweerster kan niet worden gevolgd.
Door de stedenbouwkundige ambtenaar werd enkel vastgesteld dat de 
afleverde bouwvergunning niet werd nageleefd voor wat betreft de inrichting 
van een ondergrondse parkeergarage.
Deze toestand is thans geregulariseerd en eisers beschikken over een 
geldige stedenbouwkundige vergunning, die hen toelaat een bovengrondse 
parking in te richten.

De voorwaarden opgelegd bij stedenbouwvergunning afgeleverd door de 
bestendige deputatie in datum van 3 februari 2011 dienen uiteraard te 
worden nagekomen maar aan de bouwheer dient de mogelijkheid gelaten te 
worden deze voorwaarden ook daadwerkelijk te vervullen. Deze mogelijkheid
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kan alleen maar worden geboden indlen de aangevatte bouwwerken kunnen 
worden voortgezet.

Overigens zal het niet nakomen van de voorwaarden, opgelegd bij een 
stedenbouwkundige vergunning, aanleiding kunnen geven tot verdere 
vervolging van de overtreder met eventuele herstelvorderingen.

De opheffing van een stakingsbevel houdt uiteraard niet in dat een 
stedenbouwkundige vergunning wordt afgeleverd voor de werken die in strijd 
met de vergunningen worden uitgevoerd.

Gelet op de artikelen 2, 30 tot 37 en 41 van de wet van 15 juni 1935 op het 
taalgebruik in gerechtszaken.

OM DEZE REDENEN:

Wij, I. VAN COPPENOLLE, ondervoorzitter, aangewezen bij beschikking d.d. 
22 juni 2010 als rechter in kort geding, bijgestaan door B. GHEUENS, 
griffier, recht doende op tegenspraak.

BESLISSENDE BIJ HOOGDRINGENDHEID EN ONDER VOORBEHOUD 
VAN ALLE RECHTEN VAN PARTIJEN TEN GRONDE:

Verklaren de eis ontvankelijk en gegrond.

Zeggen voor recht dat het stakingsbevel van 3 maart 2010 zoals bekrachtigd 
op 9 maart 2010 met betrekking tot de werken uitgevoerd op de percelen 
gelegen te , kadastraal gekend onder:

binnen de 24 uren na betekening 
van huidige beschikking dient te worden opgeheven onder verbeurte van een 
dwangsom van 5.000 euro per dag vertraging.

Veroordelen verweerster tot de kosten, begroot aan de zijde van eisers op 
323,80 euro dagvaardingskosten + rolrecht en 1.320 euro 
rechtsplegingsvergoeding, zijnde de basisvergoeding voor geschillen die 
betrekking hebben op niet in geld waardeerbare vorderingen.
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ALDUS GEDAAN EN UITGESPROKEN IN OPENBARE TERECHTZITTING 
KORT GEDING TE HASSELT, op 12 mei 2011.

GHEUENS I. VAN COPPENOLLE.




