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zetel· te 

, · van • raadsman· hlenwenoemd. 

' eisereS, 
hebbende als raadsman Meester 

, met ondememlngsnummer· 

Vërweerster, 
·màakt verstek, 

1. Rf<iJEQfJSNG!NG. 

• ••••• 

., met zetet·:u 

De rechtbank heeft het dosster van de rechtspleging gezien, in het bijzonder. 
l 

het exploot van dagvaarding In kortsedin& betekend op 11 junl2014; 

.... de overige stukken van de proced~re. 

·, 

.· 
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Oe redrtba~ heeft In openbare terechtzitting op 12 juni 2014 eiSaras phoord~ cfiè :vermk 

~n:letqe, .waama de debatten•, werden gesloten en de zaiiJc In berud:;~·- genorne"_ 

Qe. r.echt;bal)~ hëtfttoepzlen op de naleving van de artikelen 2 e.v. van.de.Wet van 15 juni 

1935 op het-.gebrulk der talen in prechtszaken. 

DE'FEITEN • . ' . 

El~res heeft overeenkomstig hur statuten onder meer tot doel het leefin U~_~ "!'fJware:n 
en- h~ ~eho~en.van ee~ open en ·of toqankelljk parkgebled voor rec'lHftie,van :het·domeln 

en alle acttvttelten dlë ermee verband kunnen bouden. 

Daarnaast heeft. eiseres overeenlcom·stJs ~aar statuten eveneens tot doet toe -te iien op de 
cor.rec:te toepUJtng van de mtlleuw~n& de ruimtelijke orde, de. g~estplannen, de 

BP.A's ·en :In het ~n op het respect voor het l~llleu en een .aoede .WOOn- en. 

Îeefomp\(fnt-ln. d_e,semeente . e11 

BIJ•bashssin1-van· het college van_ burgemeester en schePenen van ·de temeenbil 
va~ 14 november 2011 werd een stedenbouwlwnd~a vergunnli'lg. -voor het 

lx.l~o~van e~ pbpuw.nummer met39 recreatl~ ~r.bRjven te 
verleend. 

otticebouw werd-tot: op heden· nJet opptrokken. 

Op}U mei 2014.werd bij ~lssing van het college van burpmeestet err schepen~·van dé: 
aam~~ èen stedenbouwkundige vergunnina :vOor het bdUWen van 
een kruipkekter en- beperkte technJSche kelder onder het ·aoedaefceufd aeb.ouw ·. met· 
recre~ vetblijvan te · ·: : véi:teend. 

·· · Op -6 juri12014 heeft eiseres ~d -dat de werkzaamheden zijn: aansev;rt. Er IS-namelijk 
~~-aan~-senomen met-het graven van éen këider. 

Els~ras stelt dat-~ft-Jn strijd iS met de bepalingen van ~14~6.2 § 1 VCRO,en._artllceî-4.7.':-9 
§ 3_.met artJ~f4:7.21§8 VCRO. .. 
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.DE HUIDIGE VORDERINGEN EN 'BEljWISIIN&EN. 
0 ~ • · ·;-.. ~ 
.· ·~ 

-3.1. Eiseres ·vordert om verweerster te veroordelen om de bouwwer.Jczaam~~ ~ . :· ~t~ 
, , ~ ; ·. r: ;~ 

. ~itvoèrtn& ~ d~ - st~enbouwlcundige- versunning· van 12 mei 2014 respectleveiJ.ik'·d.~:_., '· ~ 
.. :~~bouwkundlp vei'Jllnnlng van 14 november 2011 te staken en dit·mlnstèns tót- e~ "\1~~~ 

• 0 0 ; ·.'-J"' 
.. ·besllSslns Jn· la~. aanleg Is sewezen met betreJddng tot de stedenbouwbin~ .. . :· ji ... 
verpn~lnr van 12 mel 2014 voor het onderkelderen van seb9uw nummer L ·ett~Ucfs •~r:f ë[· .. ·•· .. ·\~ 
ml~ns een ~raak tl!n gronde is door de rechtbank van eerste aanles met )?en,~~~~ -· : . \:.11 
stat. het verval van de ·stedenbouwkundige vergunnln&· van .14 november ~6.1:1 ande .. ;- :""' ;~ 

·. onder vert>eurte ~n een dwanssom van 5.000,00 euro per vaq~Jde<.door.bi'alclng. ~:di!. ·r > ~ -~}j 
. . . ""' 

.. . statlns,_lndle'n·de bouwwerkZaamheden worden ver.dersezet. . . ), . 

Eiseres vordert dat verweerster veroordeek;i wordt tot a11e kosten van het gedln&,~mer ,, .. . . 

tribegdp van de rechtspleglngv,er)Oedins, bigroot op 1.320,00 euro.. · 

.. ·.~·$ti~ 
,+ll' 

~~~~ 
~·..:. .: ;a. 

_: i~ 
:~ ... . 

.:~ ~i~ 
Ten slotte \IQ«fe.rt zij dat dat het vonnis uitvoerbaar bij voorraad. wridaard .~, .. -~·· ·.§;. 

. nietteaanstaande elk rechtsmiddel, zonder borgstelling .en met ultsluitfns -va~ ' · · .. ,._1 

Jql~nnement 
':-• ' 

3.2. Ver-wee~ ster. liet op de voormelde tereChtzitting verstek. 

4. • DE.BEQO.RPEUNG. 

. .. .: .. -q: 
Krachtens art. 9 en 584, lid 1 en 2 Ger. w. Is de urpntie vooi'eerst een voorwaaF.d•:~n . :'·.•: 1Y 
volstrekte bevoegdheld. De volstrekte bevoeldheld raakt de- openbare ·orde ·en de reChftr· ,· -, •. .r~ 
dient ·~J~ bevoegd~eld ambtshalve te .onderzoeken (Ciss., l5 juni 1982~ a,w ... --~~ , : ·,;l'* 
27m). Hij mlslcerrt de openbare orde, wan11eer hg ultspr.aak ~oet over een zaak, dtev~~··· · ;,;-... ;~·: 

' ,.1 ~~ 

-de wettelijke bepah_ngen bulten zljn matertlle bevoegdheld wtt (LA6NEN$, J., •Oven.ltht§yan : , ·~;~ . .. ·. ;ï:; 
-rech~prook·-de_bevo!!gdhe/d (1993- 2000r, .~ 2002-3, blz. 150~ nr. 1). ·- .· ··i., 

... . . ,ot'\ ·~ 

. ., '·.;:i''fi 
De urpntie bepaalt zowel de bewesdheld van de voorzitter· .als de parondhekf: van dit "\;\·~~F 
vordering. (Csss, 11 met199Ó, R. W •• 1990-91, 987:, met noot wn LAENENS, l). Enerzljds~l~tc1è? . . · . . -~ 
rechter. In kort geding slechts bevoeld winneer de etser In zijn dagvaarding, aa·nvoert,~· de '.~· ('t: 

\:\' .. ' ( . . :.~~ ... 
''·. :.-. 
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zaak dringend Is. AnderzQds vormt de beslissing of de ~angevoerde u~ ook 
daadwerkelijk aanwezig Is, een onderdeel van het oordeel.ten gronde. 

~ ... . . ' 

Nij rde volstrekte of materiële beVoegdheld beJ)aald wordt op 8J'Ond van het voorwerp van 
de~ vordering zoals het geformuleerd wordt In de dagvaarding (cass. 4 me1 ·1981, Pas" 1981, 
I, 1001; LAENEN5, J., J&., blz.1502, nr. 3)} kan de rechter intkort.geding·zich enkeJ.bevoegd 
·verklaren om .kennis te nemen van de vordering, voor zover de eiSer. JA de: daJvaarding 
aapVoert dat1de,zaak spoedeisend iS en het nemen van voorlopi~ maatrèselen vergt (Cass., 
1l~·me11990;.,.~ 1990, I, 1045; lAENENS, J., !&., btz..1503, nr .. 8}, zonder dat hij. dient· na te 
gaa!"' ~.er ook daadwerkenjk urgentie Is (MARCHAL P., "Les réÎërés ", Larcler,.1992;'nr.15). 

Hier.\Vordt vastsesteld dat eiseres in het exploot van dagvaardln& aanvoert dat de vord~g 
eet:J· hoogdringend karakter heeft • 

. Bijgevolg zijn· WiJ bevoegd om deze zaak in kort geding te beoordelen, 

4.2. Er Is urgentie wanneer er reële en beduidende schade te vrezen valt; die daarom .nog 
· nJ~ onh~lbaar en actueel moet zijn. (Cf. l(ort ged. Kb. Gent, 10 november .1982, R.W~. 
· 1983-84, 1()9,4.) .Hie~ij · moetèn de belanaen van partijen aepast ·~ 
worden.. Determinerend blijft echter de schade die· ~oor de eisende partij In kprt geding 
geleden wordt wannéer een beschikking in kort geding zou uitblijven (Cf~ LAENENS, J., 

.&l;Ikelsgewllzé commentaar met overzlèht van rechtseraak en rechtsleer,. Kluwet, losbladig~~ 
~~~~ . 

Et I~ t.!r'l~ in:.de zin van artikel 584, eerste lid Ger. W. telkens wanne.et dè vree$·voor ~(!ft 
schlde van een b~ldé omvang of voor ernstige o!1aemakken het nemen .. va,n· een 
onmtddellijke beslissing noodzakelijk maakt (cf. cass., 21 mel1987, Pas., 1987, ~. U60). 

Het; sp.oedel~d karakter mQet beOordeeld worden op het osenbUk· vaarqp de ui'fspra~k 
gedaan wordt (cf~ UNDEMANSt D., Kort geding, Kfuw•r, ~ks Recht·en Praktf1~ nr: :10, .. 1985, . . 
blz •. 86, nr. 120) • 

. ËisefêS roept I~ dat er zaJ worden overgegaan tot het gieten van de kelder.. 
Er 1$ .. i~ldus reêle en beduidende schade ten laste van eiseres te vrezen, -zodat,:de zaak· 
spoedeisend Is. 

.. 



~ .. · .. . . . ·. . . .•. ... 
:-: ... . 

!' ..• 

( . 

:. 

'· ; .. 

... ...... 

. ·"":-... 

· ' 

.i · 

·. ·.t 

• • I 

.. 

'·· 

Fglg: . 

. .... -... ·~···- -~ . ·'.· .... --·~. ·:' :~;!:: 
'· ... .. ~ 

·.~.~i~ 

4.3. Bij gebrèke aan enig concreet· verweer, komt dezé vorderJna van eisère$ P.&rond, . · -~·~~ 
...., • ... ..... ,.l 

:voor, met uttzonderinl van: . - · ·>~~ 

. .. , ··~r{, 
.,.. .. ,de. uitsluitlog van het vermogen om te kantonneren. -· \ ··~ .. . ... 

. . . • . 'r~~ 

Het kantonnement Is een absoluut-remt van de schuldenaar, waarvan hij slechts ~am:wotrt~ , ·· ·-::-~t~ 
• 0 •• • '4 

·ultgesiQten: lndlen. de vertraging in de regeling da schuldeiser ·blootstelt ·aan een ern_sti$ . . .. . '1~ 
nadeel De schuldetser Is verplrcht zijn els voldoende te motiveren door ·aàn te tonen dit .bil; · .. : "'~ ~ 

dringend de beschllddngover de gelden nodJg heeft (OIROC.. E. en BROEC)()(, IC, Beslu. A;pf~.: · ·: · -. ·) 
E.. StQry-:ScJentla, 199t blz.196. nr. 36()). · · .. .. ·. · ·. :·-~·: .. ~ik~ 

'' ~~!~;:1 
·· Eiseres motiveert haar vordertng tot ultsluft(ng van het Yer'l"f'KJ8e" om tè kantonn~ ·nl~ · .. : :· \ .~ 

· .. Dft onderdeervan haar YOrderingls dan ook ónsqrond. .<~1,:: 
.:·}~~ 

:-.de gevorderd·e ~p.leginpvergoeding, die plet op hetverstek van verWerende pa~g-itit - ~- ;.fii 
• • • •• :1 'l 

· .. hf!t.toepasselijk mlnlm·um herleid moet word~ overeenkomstig artikel 6 van het K~ ~n -~ . • :~>~ 
. • . •• i·• 1.::: 

· okto~ Z007 ~ot vaststeiUng van het · tartef ~n de rechtsplqlngsvergoeding ' •.-·· · .:;;;. ;·. 

·.·· .. ·.:.·.-: 
- ~~ ·"' . 

. . 
·S. DE UrrspBAAJ(. 

' · 
OM DEZE REDENEN, 

.; !. 
~ . ';' ... 

,:_? 
. ·.; . .: .(. 

. W1L waarnemend afd~llngsw.crzitter bij wettta ·belet van dè voo. ·~{~- · f;~i 
en de .. afifelln.ssvoorzltter! ouder in ra.n& zetelend In kort geding, in eerste aanJel en.Q; ' . '. ,:_ ~~ 
v.erstek. . -. · _ · ~ :: . ' .. ~ . . '"'" ... : 

.:: 

-.Verklaren de vordering van eiseres ontvankelijk en In de navolge"nde· ma~· -psran"'"d~ 
... ~ . :t~ 

.~ . . . ~· ..... 
• '#, 

.,, ~ :~k~ 

Vero~elen verweerster . om de bouwwericzaamheden ter uitvoering. van . d~ , , ik:~ 
. ~eden~und1p vergunning van 12 ~el 2014· respectleveU)k de stedenbouwku~i~; .. ... ~ ' : ;.:~ii 
.. , vef:liunnlng van 14 november 2011 te stakèn ·en dit tot een beslisslng rn laatste aanlèg·.iS · ._:.' ~~~~~ 

. . . . ~·· ·.· "~. ~ 

_pwezen met betrekkin1 tot de stedenbouwkundl,e versunnlng van U mer 2014 ~or·-h"et;, ··· ,~~:~1 
.. ::or\d~ldéren van iebouW nummer enerzijds en er een uitspraak ten sronde 1s (Joor·èf~:; .. :· . ; R:~ 
" • ' . .• • .. ··.-!!:"~\. 

· redrtbank van eers:te aanles met betrekking tot het ~rval van de .steden.bouWkundlèé: .: .. • · ·.~i 
'!êrsunnlng van 14 november 2011 anderzJ]ds, onder verbeurte van een· dwanpom :v.an .~ : ;>;"~~ 

' . : ·~j: 

. · ·~;~ 
.·, ···~ 
"'\·~ 

· .. ';.;,~ 
~. ' 

... : i~t. 
. . -4!> 

.· .:;~.,~ ~ 

~~·· .. . : 
.~ .. : . ••• \ '3 . · .. 
. . :-... / ... 

. .. ·.-: 
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. " . . 
Follo: 'f1· ) ~ : ,; 

. ............. .. 

$.~,00 euro:per.vast&estelde d.9otbreking van de staking, Jndlen de ~amhedèn 
worden verdergezet. 

Verwijst verweerster tot de kostén ~., het pdin& aan haar zijde niet bepaald,·-Hnpzlen . . 
deze kosten ten laste Viln haar blijven, en un de zijde van eisende partfJ7'~áld op: 

- dMWirdlnS: .4()4,lJ EUR 

- ~~leafnPvei'IDecling! 82-,50 EUR 

, Wijst flet meer of anders aevorderde af als ongestond. 

Venlaren deze~beschikking ultvoel:b;~.ar· biJ voorraad, niettesenstaande elk. rechtsm~del en 

zo"der zelcerheldsstellins; 

••• 

~ In IUta1pWofte openbare teredltzlttl,.. van .dl~ ·zevenden .JuN. 
twaeckllzertd ~~en .. 

AlfiWIIf&: , waam~· .afdelln~, bi' w~fl belet van de 
·v.oèMzlit• en4•t:afdefll'lp'WOQI'zittëfl oucltir In....,., en ~ .. 'IJ'ffllër~ van · 
d~ afdell.,...-lffter. 

\ 




