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ONZE REFERTE UW REFERTE BIJLAGE 

Nr: 18/1581/A Partij : UNIA, HET INTERFEDERAAL CENTRUM VOOR 

GELIJKE KANSEN EN 

BESTRIJDING Ref. partij : 

Advocaat : MAES 

EVELYNE Ref. advocaat : 

BETREFT   

 Kennisgeving in de zaak:  

Rolnr: 18/1581/A 
UNIA, HET INTERFEDERAAL CENTRUM VOOR GELIJKE KANSEN EN BESTRIJDING t/ M.P. 
Aard : discriminatie 
gevoegde of aanverwante zaak : 
Datum beslissing : vierde kamer * 20/09/2018 

 

 

M., 

 

Overeenkomstig artikel 792 van het Gerechtelijk Wetboek laat ik u hierbij een niet ondertekend afschrift 

geworden van de beslissing die in de hierboven vermelde zaak werd gewezen. 

 

Hoogachtend, De 

griffier, 

 

 

 

 

M. RAPPOORT 

Burgerlijke griffie 

Tel.: 016/21.40.57 

Fax: 016/21.40.75 



 
ADRES: 

WEBSITE: 

OPENINGSURE

N: 

Rechtbank van Eerste Aanleg, Smoldersplein 5, 3000 

LEUVEN www.just.fgov.be 

van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u00 

 

Uitgifte 

Repertoriumnummer 

2018/ 

Datum van uitspraak donderdag 27 

september 2018; 

Rolnummer 

18/1581/A 

 

Uitgereikt aan Uitgereikt aan Uitgereikt aan 

op € op € op € 

 

□ Niet aan te bieden aan de 

ontvanger 

 

 

 

 

 

Burgerlijke rechtbank van de 

Rechtbank van eerste aanleg 

Leuven 
 

Kamer 04 

EINDVONNIS 

OP 

TEGENSPRAAK 

AKKO0RDVO1MNIS 

 

 

 

 

http://www.just.fgov.be/


 

 
In de zaak van: 

 

 

UNIA, HET INTERFEDERAAL CENTRUM VOOR GELIJKE KANSEN EN BESTRIJDING VAN 

DISCRIMINATIE EN RACISME, openbare instelling, hebbende als KBO nr. 0548.895.779, met 

vennootschapszetel te 1000 BRUSSEL, Koningsstraat 138, woonplaats kiezende te 3000 LEUVEN, 

Nobelstraat 38, 

eisende partij, vertegenwoordigd door mr. M. DENEF, advocaat te 3000 LEUVEN, Arnould Nobelstraat 38 en 

mr. E. MAES, advocaat te 1050 BRUSSEL 5, Louizalaan 99. 

 

tegen 

 

M. P. , geboren te Leuven, wonende te WILSELE, 

verwerende partij, ter zitting in persoon verschenen. 

1 Procedure 

De Wet op het gebruik der talen in gerechtszaken van 15 juni 1935 werd toegepast. 

De rechtbank nam kennis van: 

de inleidende dagvaarding betekend op 26 juli 2018 

de akkoordconclusie neergelegd op de openbare terechtzitting van 6 september 2018 

 

De rechtbank hoorde de advocaat van eisende partij en M. P. in persoon op de openbare zitting van donderdag 

6 september 2018 en nam de zaak in beraad. 

2 Bespreking 

 

2.1. 

Partijen vragen de rechtbank om akte te nemen van hun akkoord zoals vermeld in hun akkoordconclusies 

neergelegd op de openbare zitting van 6 september 2018. 

 

2.2. 

Het geschil is regelmatig aanhangig gemaakt. Bij ontstentenis van enige wettelijke bepaling die de rechter 

verplicht het akkoord te bekrachtigen, beperkt deze zich ertoe akte te nemen van de tussen partijen gesloten 

overeenkomst. Hij spreekt een akkoordvonnis uit dat van rechtswege een einde stelt aan het geding en 

waartegen in de regel voor de geding voerende partijen geen rechtsmiddel openstaat (art. 1043 Ger. W.). 

3 Beslissing De 

rechtbank: 

beslist op tegenspraak, in eerste aanleg en in openbare zitting acteert het 

volgende akkoord tussen partijen 

o "Unia aanvaardt ter vergoeding van de wetsschending een schadevergoeding van 3.000 euro 
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o M. P. veroordelen tot  de betaling van de door Unia gevorderde morele schadevergoeding van 

3.000 euro uiterlijk op 6 september 2018, te vermeerderen met vergoedende intrest gelijk aan 

de wettelijke interestvoet vanaf 30 november 2016 tot de datum van dagvaarding, waarna de 

gerechtelijke interest aan eenzelfde interestvoet tot de datum van betaling 

o   M. P. te veroordelen tot het dragen de rechtsplegingskosten zijnde: 

■ de dagvaarding 346,46 euro 

■ rechtsplegingsvergoeding: l/4de van 780 euro voor zover deze uiterlijk op 6 

september 2018 wordt betaald, bij gebreke waaraan de volledige 

rechtsplegingsvergoeding zal worden betaald" 

zegt voor recht dat dit akkoordvonnis een einde stelt aan het geding tussen partijen neemt akte van de 

verklaring van partijen dat dit akkoord inmiddels werd uitgevoerd door M. P. die het verschuldigd bedrag 

reeds betaalde. 

 

 

Dit vonnis werd uitgesproken in de openbare zitting van kamer 04 van de rechtbank van eerste aanleg Leuven 

op donderdag 27 september 2018. 

 

Waar zitting namen: RUTH 

DECKMYN, rechter DIANE 

CORTHOUT, griffier 

 

 

 

DECKMYN 


