
·' 

_Rec..:htbank 
van 

Eerste Aanleg 

Veurne 

" -
' ' . ./ , 

Folio: ;t'1.f 

Rep. Nr.: 
' ·· . / 

't L.:l> !Il.R De Rechtbank v;.i11 Eerste Aanl.eg vJn 11ct gerechtelijk arrondissement 
Veurne, zevende knrner, wijzend in burgerlijke zaken, heeft bet 
volgende vonnis uitgesproken: 

AR. nr. Ot/62'7/A 

De lkcr , Q Q. CEWESTELIJKë STEDENBOUW-
KLINDJGE !NSt1ECTEL R bevoegd voor tit.· prnvincie Wc�1-Vbandcren� met 
kanlorcn gevestigd 11�· gouo lfruggc, Wcrkhuis�Maa.t 9; 

E1SER 

hcbbl'ndl: 1.ds :�tad.:.;man ,\kt:'·tcr L�RONIJERS Ba.11, advocaat te 8400 
Oo:;tcnde, A.rclûmedcss!:::1:1t '/ 

De htt!f wommdc c 

VER\VJ·:I· K.DFR 

hcbbcr:dc .. il::> rifildsrnan .\hr;1i::r VANCülLllE Toon, advocaat te 

�:1il(1 Koncmark, Tu: h1lt.h11 z1a! 10 

, . . 

Cc!t:t op de·dagvaan:mg de dato 21scpte1:Jl·,:·r200'/ 
Ciek:t op de procedur�·:,tt:kkvn neergelegd dt1ur ch: boeût:lnot.aris 
Ce1ien de conclusie:' \üur p�rtijcn 
Ge:huord partijt:JJ i11 l:un middden en condu·:ie:--: Ier opcnlxm: lewchtz.itting 
C1.:zieu de rn::ergelegt:c. s1LJkkc1t 

: .k i c:chtcr kan ni-.·l 
;,::;p;;iak dDt::ll. Dit 

iJ .· .,.:c ''<tn �i11.;1 ·�1 . L .n als r..:gt:l gtkkm1c beschikking 
.. !1. '"·:'elllic v:1i-t 1. · :··:reclttt.:lijk recht en dit Jlgcmci::n 
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rechtsbeginsel werd gccc.mnetiseerd in ;1rtike! 6 van hei G�rechtelijk Wetboek. 
01?dergetekendc kan zulls niet net wmîn ab het Hof vun Cassatie of de andere 
rcch!seollcges. 
!'.'.i:..er doet lx:roep : ,) :il·c:�·rne-eo aanvamde :ccht.:;praak die siuds ht:t arre:,t HAJ.\1ER 
11ar. 27 novt!mbcr .:1>0': ·.1crlcend duur î'.'.uropces Hof voor de Rechten van de 
:VL:ns v1::n1er zonder rek';�mtiu i...;. 
Nergens ontmoet e\::(;r de rechtspraak v;.111 !!•..::t LLiropese Hof. 

TEN GRONDE: 

Ten:cht voert verwce:rc.kr :m1 dat: het ProcL'."-vcrba.al dat t;jgcnlijk aanleiding gaf tot· 
dc1.c pnic.:cclure dat\xrt v�rn 23 1.lllJ;;JL':il 11<.: 2f}.J 1. pat verder het openbaar ministerie bij 
de1t; rcchtoonk rec•Js up 26 �ugustus }rio::; oordeul<l� dat deze zaak diende 
gt::.cponeerd te word1. n, 

1 kt J.uurde dan nq" t \'>Cc j:1ar vooraleer :.:.::::r tot de dagvaarding overging. Er was 

i1mncrs gt.-cn h;,ia;.,t !11J bl'lrokkcn: het dtcr<.:d die de materie regelde vom7.ag immers 
da! de ben.telvordcring •:.t.ll bmgerlijk karilktcr heeft. Dit laar::.1e is door het Europees 
1 lof hcrûen: het gaat w�:l di:�elijk om t'Cn .... 1rat· die de burgcrlUkc rnchtcr dient uit te 
::;preken en alle principes die tocpasSt:lijk zijn op de strafvordering zijn ook hier 
loepassclijk. Dit wil zeggen <lat de burgt·rlijJ.:c rechter bt:vocgti is doch Lekening 
dient te houden met zowt::l ck rede1ijkt: termijn. als de propo1tionalitcit vnn de straf. 

... ·De red1tbank ls vai: oordl.'.el dat voor foit1::1 die: zes jaar ongc:mocid zijn gelaten op 
r1wccssuetl vJak, t!i.: redelijke tcrmijll lui :1:::c!:oots is overschnxkn. Daarbij heeft 
'.erweerdcr geen tr:ke:k vu-:ml\vriordL:!ijkh:id voor het vc::rstrijken van de termijn 

-vouR dagvaardil1;;. 
;'\u dt:: burgerlijke ;ecl:tcr g<.'.CTJ schuit.lig\ .·rkbrîng lam uitspreken, blijft er niets 
.:i.ndc·rs over dan de 1.1.inkr ing niet ontvw1k1.:: ;ijl< te verklaren. Wij hobbeu in hel geval 
vali overschrijdt:n van de n:dclijkc termijn geen \Vt:ttc:lijkc basis orn een 
.schutdit�wrl<laring uit te spieken. 

In die om.-.1.a11dighetle11 is de ci::encle partij gehouden tot de gcn.-chtskostcn. 

(;clct op tle art. 2 rn" !':,ei:dc van de We'. \·an 15 juni 1935 op het taalgebruik in 
c; 1:r•,:d1t:v..aken, 

U:\-1 DEZE RI-.'.DE\ Ei'1, 
D.E RECHTBANK. 

Wij1cnde in burgerli1kc ni��L:n, in eerstl' ;1,mltg en op tegen:>prLial-; verkliiart deze 
ei no nr va nk c 1 ijk. 
Je.gt de gen.:chtsko-.k·n 'r: l;1..,1c van dl' •·Î'•·nûc partij� bug.root aan de zijde van de 
'·d·vd.:n:nde purlij o;. ! ;::·:u 1: 

S:;12t de voorlopige· ::n1î:"''.1erkgging '{;,:J l.c·1 huidig vonni..o..; toe, c.Joch 1.egt voor 

r·cht d;.it er geen a;;:1 l!I.'� [',e,1a;1t tut ilit.::u1kn van het kantunm.:meut. biJ f;l.!Urek 
.ur: :moc,ping orL'e" i::> :.:r, hie11uc· \11ot Lkr:�: \Vt:ttelijke voonvaarden: 
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C:v & Dàt"1, 

A.Jdus gewezen en uitgesproken op de upcnbare terechtzitting van woensdag 
dcrûc11 mei 2009 

Aanwezig : M. Dae11cn, atleenzetclcnd rechtert voorzitter van de zevende 
kamer en, C. Coolsact grifi1cr. 

C.COOLSAET 
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