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De Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het gerechtelijk arron
dissement Veurne, zetelend in kortgeding, heeft de volgende beschikking ver
leend: 

In de zaak: 

In de zaak: AR nr. 07/034 /C 

DE GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR VAN HET 
VLAAMS GEWEST, afdeling ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erf
goed - Inspectie West-Vlaanderen, met burelen te 8000 Brugge, W erkhuisstraat, 9; 

eiser in derdenverzet, 
hebbende als raadsman Meester Bart BRONDERS, advocaat te 8400 Oostende, 
E.Beemaertstraat, 106 alwaar woonstkeuze wordt gedaan; 

tegen: 

1. , RPR BTW BE 
, met zetel te 

2. .,, bestuurder van vennootschappen, wonende te 

.
, 

3. _....._.........,......-...;.:, wonende te 

verweerders op derdenverzet, 
hebbende als raadsman Meester Joris VERHELST, advocaat te 8670 Koksijde, 
Zeelaan, 151. 

* * * 

Gezien de akte derdenverzet, betekend op 27 februari 2007. 

Gezien de besluiten voor verweerders op derdenverzet, neergelegd op 28 maart 2007. 

Gezien de besluiten voor eiser op derdenverzet, neergelegd op 13 april 2007. 
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Gezien de beschikking van 16 mei 2007. 

Gezien de besluiten voor eiser op derdenverzet, neergelegd op 30 mei 2007. 

Gezien de besluiten voor verweerders op derdenverzet, neergelegd op 30 mei 2007. 

Gehoord de partijen op de zitting van 30 mei 2007. 

Beoordelin2 

Op eenzijdig verzoekschrift werd bij toepassing van artikel 584 Ger. W. met beschik
king van 19 februari 2007 geoordeeld dat: 
- met onmiddellijke ingang het stakingsbevel van 12 februari 2007 en de bekrachti

gingsbeslissing van 15 februari 2007 van de gewestelijke stedenbouwkundige in
specteur .. ' (referentie ) van het Agentschap Inspectie 
RWO - inspectie West-Vlaanderen, waarbij de staking van de handelingen en de 
bedrijfssluiting en verzegeling van de bedrijfsgebouwen gelegen te 

· en op heden geëxploiteerd door eerste verzoekster, werd bevolen, ge
schorst werd. 
verzoekers gemachtigd werden om gedurende de duur van de schorsing de aange
brachte zegels te verbreken en de exploitatie van het bedrijf verder te zetten. 

Er werd tevens gezegd voor recht dat: 
- de toegestane schorsing vervalt indien verzoekers niet binnen de tien dagen na da

tum van onderhavige beschikking een tegensprekelijke procedure ingeleid hebben 
bij de voorzitter zetelend in kort geding overeenkomstig artikel 154 D.O.R.O. 

- de schorsing, voor zover ze niet is komen te vervallen overeenkomstig het bepaalde 
in de vorige alinea, van kracht blijft tot wanneer in de tegensprekelijke procedure 
voor de voorzitter zetelend in kort geding bij toepassing van artikel 154 D.O.R.O. 
een eindbeschikking zal tussen komen. 

De beschikking werd betekend op 19 februari 2007 aan eiser op derdenverzet waarbij 
eiser derdenverzet heeft aangetekend op 27 februari 2007. 

Het laatste lid van artikel 154 D.R.O bepaalt: " De betrokkene kan in kort geding de 
opheffing van de maatregel vorderen tegen het Vlaamse Gewest". 

Gelet op het autonome karakter van de gemachtigde ambtenaar (in casu: de gewestelijk 
stedenbouwkundig inspecteur) is deze niet de vertegenwoordiger van het Vlaams Ge
west. Wanneer de stedenbouwkundig inspecteur een stakingsbevel oplegt en bekrach
tigt handelt hij krachtens de bevoegdheid die de wet hem oplegt. Hij heeft geen andere 
bevoegdheden dan deze die de wet hem toekent. Dit maakt dat het niet onder zijn be
voegdheid valt om als vertegenwoordiger van het Vlaams Gewest op te treden in een 
procedure die gevoerd wordt o.g.v. art 154 lid 6 D.R.O. 

Eiser op derdenverzet verwijst er naar dat hij door de beschikking op eenzijdig ver
zoekschrift gehinderd werd in de uitoefening van zijn wettelijke taak. Op grond hier
van kan gesteld worden dat zijn derdenverzet toelaatbaar is. 
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De grond van de vordering dient evenwel niet verder onderzocht te worden gezien de 
vordering zonder voorwerp gevallen is gelet op de beschikking van 16 mei 2007 (rol" 
nummer ). 

Artikel 46 §4 Ger. W. is niet toepasselijk. 

Gelet op artikel 2 en volgende van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik van ta
len in gerechtszaken. 

OM DEZE REDENEN 

Ver klaart het derden verzet toelaatbaar doch stelt vast dat de vordering ten gronde zon
der voorwerp gevallen is. 

Verwijst eiser op derdenverzet in de kosten van het geding die om di,, reden in zijn 
hoofde niet dienen begroot te worden en die in hoofde van verweerders )egroot wor
den op: 
- rechtsplegingsvergoeding: 121,4 7 euro 

Verklaren de onderhavige beschikking uitvoerbaar. bij voorraad. 

*** 

Aldus gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting van dertien juni tweedui
zend en zeven. 

Aanwezig: Peter BUYSE, voorzitter en Colette COOLSAET, griffier. 

C. Coolsaet P. Buyse 




