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M . ,

In deze zaak heeft  de rechtbank een besl issing genomen.

Een niet ondertekend afschri f t  van deze besl issing wordt U in bi j lage toegezonden.

Hoogachtend,
De griffier,

--M"

ADRES: Rechtbank van eerste aanleg Limburg,  afdel ing Hassel t ,  Park laan 25 bus 2,  3500 HASSELT
WEBSITE: www.just . fgov.be
OPENINGSUREN: van 8u30 tot  12u30 en van 13u30 tot  16u00
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INZAKE 14'?64lA

Xllrï:::'-l;ï;ï,'n 
zijn echtgenote vAN NUNEN r.E.M., wonende te 3520 zoNHovEN,

Eisers, verschijnen niet noch iemand voor hen.

ïegen:

De GEMEENTE zoNHovEN, vertegenwcordigd door het colege van Burgemeester enSchepenen, gevestigd te 3520 zoruHóvrru, Kerkplein L,

verweerster' vertegenwoordigd door Mr. Repriels Loco Mr. Van coppenolle D., advocaatmet kantoor te 3520 ZONHOVEN, Beverzakbroekweg 97.

, i { < *

Gelet op het verzoekschrift op tegenspraak dat werd neergelegd ter griff ie op l.2februari2014 met daaraan gehecht de beslissing dd. 3 lanuari 2Ot4 van het college vanBurgemeester en schepenen tegen de aanslag in de lemeenteli jke dienstenbelasting voorparticulieren en bedrijven voor ainslaglaar 2013.

Gelet op de conclusies en stukken van verweerster.

Gelet  op de conclusies en stukken van eisers.

ETROACïA

Het geschil heeft betrekking op eLrn aanslag in de gemeenteli jke dienstenbelasting voorparticulieren en bedrijven van de gemeente Zonhoven voor aanslagjaar 20L3, ingekohierdop 8 oktob er 2o1'3, onder artikel 8483203L6 874 voor een bedrag van 55 EUR ingekohierd opnaam van eerste eiser, vAN ROOIJ Adrianus.

Bij brief dd' 23 december 2013 werd bezwaar aangetekend door eisers tegen de aansrag inde gemeenteli jke dienstenbelasting voor particulieren en bedrijven voor aanslagjaar 201,3.Eisers verzochten om te besrissen dat zij ;k;;";"r- 'o.j.r.n 20rr,201,2 en2013 debetrokken gemeentebelasting moeten betalen, dat een E-kaart dient te worden verstrekt
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ïïr:ïï irrïr1t' 
alle materiële, immateriële, f inanciëre en vermosensschade dienr te

Bij brÍef dd' 3 janrrari 20t4werd door de gemeente Zonhoven aan eerste eiser meegedeerddat hii de belasting..niet verschuldigd 
]::r 

áat het aansragoir;et ars onbestaande mag wordenbeschouwd' Bij mail van 101'nuuriior4 verzochten eiseis deze brief te wii len intrekken, eenschrifteli jke ontva.ngstbevestiging te wil len zenden van het bezwaarschrift dd. 23 december2013 en te beslissen dat À|.ttu eiser over de aanslagjaren 2011 , 201.2 en 2013 degemeentel i jke dienstenbelast ing voor part icul ieren en bedr i jven moet betalen.
op 28 januar i  2014 werd de besl issing van het col lege van Burgemeester en schepenen vande gemeente Zonhoven dd. 23Januaii 2ot4 per r. i i ..n ."rste eiser gezonden. Eerste eiser
Jffi.t::: i j  

mail van dezelfde datum om op rje bestissing ziin adres te Zonhoven te wilen

Bij brief van 29 ianuari 2014 werd de beslissing van het coilege van Burgemeester enschepenen toegezonden aan eerste eiser op diens adres te Zonhoven. Het bezwaarschriftwerd onontvankeli jk verklaard bij gebrek aan motivering. 
'

Bij verzoekschrift op tegenspraak, neergelegd ter griff ie van deze rechtbank op l.2februari201'4 stelden eisers een vorclering ín rechte in tegen de beslissing dd. 3 januari 201,4 waarbijwerd verzocht deze te vernietigen, te treslissen dat de belasting voor de aanslagjare n 20j,j,,2072en 2013 verschuldigd is en dat verweerster een schadevergoeding dientte betaren tenbedrage van 2'000 EUR aan eerste eiser als compensatie voor extra kosten en ten bedragevan 3.000 EUR aan het Ecorogisch Kennis centrum BV ars procesonkosten.

III. BEOORDELING DOOR DE RECT{TBAIVK

1' Eisers zijn niet verschenen op de zitt ing van 1 april 2015 waartoe de zaak is verdaagd.
Aangezien eisers verschenen ziin op de inleidencle zitt ing van 3 april 20t4en conclusies
:::.ï;: 

neergeregd, is de zaa[ niettemin op tegenspraak in roepassing van artiker 804

2' verweerster werpt de onontvankeli jkheid op van het verzoekschrift van eisers tegende beslissíng vatt 3 januari 201'4, omdat het zonder'voorwerp zou zíjn,nu de beslissing dd. 3
iï;ïJ.2,.!|?i/aartesen 

het verzoekschrift is gericht, werd vervangen door de bestíssing dd.

Eisers stel len dat z i i  de besl íssing cJd- 23 januar i  2014 nooi t  hebben ontvangen en daardoornoodgedwongen tegen de besl issing van 3 januar i  2014 beroep hebben aangetekend.



In toepassing van artikel 17 Ger. w' kan een rechtsvordering niet worden toegelaten,wanneer de eíser geen hoedanigheid en geen u"r.ng r'e"ft om ze in te dienen. Het vereistebelang waarvan sprake is elk riaterieel of moreel 
-voordeel 

dat de eiser kan halen uit de
LïL"rt: lf l ie 

hij instelt '  Dit belang dient reeds verkregen en dadetijk te zijn en persoontijk en

De rechtbank stelt vast dat in de beslissing van 3 januari 201-4 over het bezwaarschrift vaneisers als volgt werd beslist : "wij laten u weten oai u de berasting van 55,00 EUR nietverschuldigd bent en u het aanslagbil jet als onbestaand mag beschJr*.n. Dit impriceertverder dat het bezwaarschrift, dat u treett ingeoienJ, uoo' onr. díensten is afgesloten en deopenstaande rekening zal worden tegen geboekt.,,

Bij beslissing van 23 januari 20L4 heeft het college van burgemeester en schepenen omtrenthetzelfde bezwaarschrift beslist dat dit onontvaik"u;tl, bij gebrek aan motivering. Tevenswerd besl íst  a ls volgt :  "De dienstenbelast ing uoon' io ig bent u,  in tegenstel l ing met deÍnhoud van ons schr i iven van 3 januar i  2o1.4,wel  terecht verschuldigd omdat u op L januar i

í:i1J::lÏt:i';::"tand) 
effectief op adres 'Hazendansweg 

36A, in ons bevotkingsbestand

Door de tussenkomst van de besl issing van 23 januar i  2014 werd de besl issing dd. 3 januar i201'4 derhalve ingetrokken, intrekking waarom eisers bij mail van L0 januari 2or4 zelfhebben verzocht' 
.De 

rechtsvordering van eisers, díe uítsluitend tegen de beslissing van 3januari 2014 is gericht, is dan ook zoÀder voorwerp g.*ora.n, zodat eisers niet beschikken
iJ;:;:::"reiste 

belang om zich te voorzien tegen deze bestissing en hiervan de vernietiging

Eisers stel len ten onrechte dat z i j  de besl issing van 23 januar i  2014 niet  zouden hebbenontvangen nu bli jkt dat deze bij mail van 28 januari 2014 aaneerste eiser werd toegezonden.uit het antwoord van eerste eiser op deze mail uti1t, a., hij kennis heeft genomen van deinhoud van deze beslissíng, nu hij deze betwist. op verzoek van eerste eiser werd dezebeslissing vervolgens bij brief van 2g januari 20L4 ioegezonden op het adres van eisers.Eisers houden dan ook ten onrechte voor geen kennis te hebben gekregen van dezebeslissíng' waardoor de beslissing van 3 januari 201.4 zonder voorwerp is geworden.
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De vorderingen van eisers, ingesteld bi j  verzoekschríft  dd.ontoelaatbaar  b i j  gebrek aan belang.

rv. KOSTEN vAN HEI_EErug

12 februari 2014, zi jn dan ook

Eisers dienen als de in het ongeli jk gestelde parti j  de kosten van de procedure te betalen.Hierin is in toepa'ssing van artikei rózz cer.w. de rechtsplegingsvergoeding oegrepen, diewordt begroot op het basisbedrag.
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* { . * * *

De voorschriften van de artikeren 2-30 tot 37 van de wet van
in gerechtszaken werden nageleefd.

L5 juni  L935 op het taalgebruik

* * * * *

OM DEZE REDENEN

De rechtbank, rechtdoende op tegenspraak,

Verk laar t  de vorder ing van e isers ontoelaatbaar .

Veroordeelt eiser tot de kosten van het geding en begroot deze kosten in hoofdeverweerster op L.320 EUR rechtsplegingsvergoeding.

Aldus gevonnist en uitgesproken in openbare terechtzitt ing van de 11A kamer, op hetgerechtshof te Hasselt,  op 13 MEI 201"5 alwaar zetelden:
Mevrouw E. DE BRAUWER, rechter,
De heer P.MITILINEOS, ged. griff ier (art. 330 ter Ger.W.).
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