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In de zaak 11 /208/C Rep. nr. 2011 /

1. wonende te De Haan-Vlissegem,
| ,

2. , wonende te De Haan-
Vlissegem.

Toegelaten tot het voordeel van de kosteloze rechtspleging bii 
beslissing van het Bureau voor Rechtsbiistand in de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge d.d. 10 mei 2011

eisers. hebbende als raadsman meester Dieter De Fauw, 
advocaat te 8200 Brugge. Pastoriestraat 137 bus 6

teg en:

VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse 
Regering, zijnde voor de Vlaamse Minister van Financien, 
Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, met kabinet 
te 1210 Brussel. Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 9

■=: verweerster, hebbende als raadsman meester B. Bronders,
advocaat te 8400 Oostende, Archimedesstraat 7

I. Rechtspleging :

De dagvaarding zoals in kort geding werd betekend op 18 mei 2011.

De partijen hebben hun middelen en besluiten voorgedragen in de 
openbare terechtzitting van 6 juli 2011.

Kermis werd genomen van het dossier van de rechtspleging en van de 
bundels van partijen.

Artikel 2 en volgende van de wet van 15 juni 1935 tot regeling van het 
taalgebruik in gerechtszaken werd in acht genomen.
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A. Beknopte gegevens en voorwerp van de vorderingen:

Eisers zijn eigenaar van een woning gelegen te
met uitweg naar de •

in
kadastraal bekend onder

Eisers wonen in dat onroerend goed, 
voorzegd

t : i, gelegen in

Op 24 September 2010 wordt een stakingsbevel opgelegd dat eisers 
weigeren te tekenen.

Er volgt een bekrachtigingsbeslissing op 26 oktober 2010, betekend aan 
eisers bij aangetekend schrijven van dezelfde datum.

Er volgt een nieuw proces-verbaal op 18 maart 2011 met bekrachtiging op 
1 april 2011 betekend aan eisers op 1 april 2011.

Op 28 april 2011 wordt een administratieve boete opgelegd van 5.000 EUR 
waartegen eisers beroep aantekenden ex artikel 6.1.49 VCRO.

De boete wordt later herleid tot 500 EUR die met afkortingen wordt 
betaald door eisers onder voorbehoud.

Eisers formuleren volgende vorderingen (conclusies 21.06.11):

M

- te zeggen uoor recht dat het stakingsbevel d-d. 24.09.2010 
(bekrachtigingsbeslissing cLcL 26.10.2010), aangetekend verstuurd aan 
verzoekers per 26.10.2010 nietig is en derhalve zander waarde client te 
blifven wegens strydigheid met artikel 6.1.47 VCRO.

- de bevelen tot staking en de navolgende beslissingen tot bekrachtiging 
van het stakingsbevel op 26.10.2010 (stakingsbevel cLcL 24.09.2010) en 
01.04.2011 (stakingsbevel cLcL 23.03.2011) op te hefferc

- utterst subsidiair de termijn voor het naleven van het bevel tot staking 
van het strijdige gebruik hoe dan ook.te bepalen op 48 maand (cjr. Arrest 
Hof Gent cLd. 7 mei 2010, T.M.R. 2010, afl 5, 672 - stuk 4-;

- verweerster te veroordelen tot alle kosten van het geding, longs de ztjde 
van concluanten hieronder begrooL"

Verwerende partij vordert:

“De vorderingen van eisende partij en onontvanketijk te verklaren inzoverre,
deze betrekking hebben op de opheffing van het stakingsbevel van 24
September 2010 en de nietigverklaring van de bekrachtigingsbeslissing van 
26 oktober 2010;
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Minstens, de vorderingen van eisende partyen ongegrond te veddaren, en 
dienvolgens eisende partgen soluiair, in solidum, minstens de ene by 
gebreke van de andere, te veroordelen tot de kosten van het geding, longs 
de zijde van verwerende party ten vooriopige titel als volgt te begroten:
- rechtsplegingsvergoeding: 1.320,00 EUR.

De vordering tot het herleiden van bovenstaande rechtsplegingsvergoeding 
tot de minimumrechtsplegingsvergoeding van 82.50 EUR qf te wijzen als 
zijnde ongegrond.

In vxterst subsidiaire orde. inzoverre Uw Rechtbank zou oordelen in het 
onmogetijk geval dot de vorderingen van eisende partgen ontuankelijk en 
gegrond zyn, de rechtsplegingsvergoeding in hoofde van eisende partgen te 
begroten op een bedrag van 125,00 EUR. minstens te begroten op het 
toepasseliik minimumbedraq."

B. Beoordeling:

Verwerende partij betwist de ontvankelijkheid betreffende de eis tot 
opheffing van het stakingsbevel van 24 September 2010 en de eis tot 
nietigverklaring van de opvoigende bekrachtiging van 26 oktober 2010, 
wegens gemis aan belang (artikel 17 Ger.W.).

Eisers hebben tnderdaad gemak van betaling aanvaard rond de 
vermindering van de administratieve geldboete ex artikel 6.1.49 VCRO.

Dat deze wordt betaald “onder voorbehoud van alle rechten” kan geen 
argument zijn om te stellen dat men niet zou berusten in het stakingsbevel 
zoals eisers voorhouden.

Dat voorbehoud kan enkel verband houden met het eventueel opstarten 
van een verzetsprocedure ex art. 6.1.50 VCRO voor de beslagrechter en 
heeft geen uitstaans met huidige procedure.

Wie aanvaardt de geldboete te vereffenen berust ipso facto in het 
stakingsbevel dat aan die boete duidelijk is gelinkt.

In die omstandigheden zijn de vorderingen onontvankelijk voor zover ze 
betrekking hebben op de opheffing van het bevel van 24 September 2010 
en de vordering tot nietigverklaring van de bekrachtiging d.d. 26 oktober 
2010.

Hetzelfde lot is beschoren voor het navolgende stakingsbevel, om 
hogervermelde redenen. Alle overige argumenten behoeven geen verdere 
beoordeling meer.
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De gedingskosten vallen ten laste van eisers. Gelet op het feit dat eisers 
toegelaten zijn tot het voordeel van de kosteloze rechtspleging kan de 
rechtsplegingsvergoeding herleid worden naar de minimumvergoeding ad 
82.50 EUR

OM DEZE REDENEN :

Wij, Hendrik Danneels, rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brugge,, waamemend voorzitter bij wettig belet van de titularis, en 
ondervoorzitters zitting houdend zoals in kort geding, bijgestaan door 
Katrien Candaele, griffier.

Wijzende in eerste aanleg en op tegenspraak;

Gelet op de hoogdringendheid;

Verklaren de vorderingen onontvankelijk;

Veroordelen eisers tot de kosten in hoofde van verwerende partij begroot 
op de rechtsplegingsvergoeding van 82,50 EUR deze in hoofde van eisers 
niet dienende begroot daar ze hen ten laste blijven.

Onderhavige beschikking is ingevolge artikel 1039 van het Gerechtelijk 
Wetboek uitvoerbaar bij voorraad.

Artikel 1024 van het Ger.W. regelt de kosten van tenuitvoerlegging.

Aldus gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting van kort geding 
in het gerechtsgebouw te Brugge op veertien September tweeduizend en
elf.

Aanwezig zijn:

Hendrik Danneels, rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge, 
waamemend voorzitter bij wettig belet van de titularis en ondervoorzitters 
Katrien Candaele, griffier

K. Candaele H. Danneels
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