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2017/AR/253 - In de zaak van: 

met maatschappelijke zetel te 

nummer 

appellante, 

, ingeschreven met KBO-

hebbende als raadsman mr. VAN WEYENBERG Jonas, advocaat te 9200 DENDERMONDE, 

Patrijzen/aan 12 

tegen 

VLAAMS GEWEST /VLAAMSE REGERING, 

Vlaams Minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse 

Rand, met kabinet te 1000 BRUSSEL, Arenbergstraat 7, 

geïntimeerde, 

hebbende als raadsman mr. EYSKENS Thomas, advocaat te 1000 BRUSSEL, Bischoffsheimlaan 

33 

wijst het hof het volgend arrest: 

1. De procedure voor het hof 

Bij verzoekschrift van 10 februari 2017 heeft de appellante hoger beroep ingesteld tegen het 

vonnis dat door de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, zesde 

kamer, op 7 december 2016 werd uitgesproken in de zaak met rolnummer 13/4296/A. 

De partijen hebben hun middelen en besluiten voorgedragen in de openbare terechtzitting van 

6 maart 2018, waarna het debat werd gesloten. Het hof nam vervolgens de zaak in beraad. 

De partijen hebben verklaard dat het bestreden vonnis niet werd betekend. 
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Het hof heeft de Nederlandse taal gebruikt in overeenstemming met de wet van 15 juni 1935 

op het taalgebruik in gerechtszaken. 

2. De relevante feiten en de voorafgaande procedure 

De appellante heeft op 1 januari 2011 de exploitatie overgenomen van een hotel, genaamd 

gevestigd in aan de 

Op 11 mei 2011 heeft de geïntimeerde per brief de appellante ervan ingelicht dat zij in strijd 

met de decretale bepalingen een hotel exploiteerde zonder vergunning en dat dit zo snel 

mogelijk in orde moest worden gebracht. 

Op 11 augustus 2011 heeft de appellante een vergunningsaanvraag ingediend, zonder 

evenwel alle vereiste documenten bij te voegen. 

De geïntimeerde heeft op 19 augustus 2011 aan de appellante laten weten welke stukken 

nog moesten worden bijgebracht. 

Aan dat verzoek werd geen gevolg gegeven. 

Een ambtenaar van de geïntimeerde heeft op 23 april 2013 een (nieuw) onderzoek gestart 

door op het internet na te gaan of en op welke manier er (nog) een exploitatie was van het 

hotel. Daaruit bleek dat er wel degelijk een volwaardig hotel met 10 kamers gerund werd 

waarbij de appellante haar hotel voorstelde als een driesterrenhotel. Dat bleek uit de eigen 

website van de appellante en de recensies over het hotel van de appellante op 

Op 26 april 2013, in de namiddag, heeft de betreffende ambtenaar een controlebezoek 

gebracht aan het hotel. Daar werd de werkelijke exploitatie van het hotel bevestigd, met 

uitdrukkelijk gebruik van de benaming 'hotel' en het uithangen van een teken dat de 

geïntimeerde gebruikt om erkende hotels aan te duiden. 

Van deze vaststellingen werd op 2 mei 2013 een proces-verbaal opgemaakt waarin besloten 

werd dat de appellante in overtreding was met het (toenmalige) decreet van de Vlaamse 

gemeenschap van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies (hierna 'Logiesdecreet') en 

wel op de volgende punten: 

•Het toeristisch logies van een categorie als vermeld in artikel 2, 8° tot en met 11°1 dat ligt in 

het Vlaamse Gewest en dat geëxploiteerd zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning. 

•Het toeristische logies dat wederrechtelijk houder is van het herkenningsteken, vermeld in 

artikel 12, §7, die wederrechtelijk de indruk geeft dat zijn toeristisch logies aangemeld of 

vergund is op grond van dit decreet als vermeld in artikel 3, §5, of dat wederrechtelijk 

gebruik maakt van een comfortclassificatie als vermeld in artikel 9. 

•Het toeristisch logies dat ligt in het Vlaamse Gewest en dat wederrechtelijk gebruik maakt 

van een benaming als vermeld in 3, §6. 
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Dat proces-verbaal werd per brief van 2 mei 2013 aan de appellante toegestuurd met de 

melding dat de geïntimeerde op grond van de gedane vaststellingen een administratieve 

boete kon opleggen tussen 250 en 25.000 euro. 

Tevens werd de appellante in gebreke gesteld om de inbreuken te laten ophouden. 

De appellante heeft die aangetekende zending op 3 mei 2013 ontvangen. 

Na een uitnodiging daartoe per brief van 11 juni 2013 heeft de geïntimeerde de appellante 

in verband met die inbreuken op 18 juli 2013 gehoord. De zaakvoerder van de appellante 

verklaarde dat hij bij de overname van het hotel vaststelde dat er voordien een 

bouwovertreding was begaan en dat een regularisatieaanvraag was ingediend waardoor 

binnenkort de nodige documenten zouden beschikbaar zijn om de vergunning voor de 

exploitatie van het hotel met 10 kamers te kunnen bekomen. 

Op 18 oktober 2013 nam de bevoegde ambtenaar van de geïntimeerde de beslissing om aan de 

appellante wegens de vastgestelde overtredingen een administratieve boete op te leggen van 

4.500,00 euro. Die beslissing werd meegedeeld aan de appellante. 

De appellante deed vervolgens het nodige om een vergunningsaanvraag in te dienen. Op 16 

december 2013 liet de geïntimeerde aan de appellante weten dat haar dossier op die dag 

volledig was, zodat het in onderzoek kon worden genomen om over de toekenning van de 

vergunning te beslissen. 

Met een verzoekschrift van 20 december 2013 stelde de appellante haar vordering in voor de 

rechtbank van eerste aanleg van Gent (sinds 1 april 2014 de rechtbank van eerste aanleg Oost

Vlaanderen, afdeling Gent). De appellante vroeg de vermindering van de administratieve boete 

tot het minimumbedrag van 250,00 euro. 

Na een inspectiebezoek op 19 december 2013 waarop bepaalde opmerkingen werden gemaakt 

en een antwoord door de appellante op 20 januari 2014 met bijgevoegde stukken, heeft de 

bevoegde ambtenaar van de geïntimeerde op 21 januari 2014 beslist om aan de appellante 

voor het betreffende hotel een vergunning voor 11 hotelkamers toe te kennen, 

ingedeeld in de comfortclassificatie 3 sterren. 

In het vonnis van 7 december 2016 heeft de zesde kamer van de rechtbank van eerste aanleg 

Oost-Vlaanderen, afdeling Gent als volgt uitspraak gedaan: 

Verklaart de vordering ontvankelijk en ongegrond. 

Veroordeelt de eiseres om aan de verweerder een rechtsplegingsvergoeding van 780,00 euro te 

betalen. 

Het is tegen dat vonnis dat de appellante hoger beroep heeft ingesteld. 

3. De vorderingen van de partijen 
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De appellante vraagt in hoger beroep aan het hof om: 

Het hoger beroep ontvankelijk en gegrond te horen verklaren, 

Dienvolgens het vonnis a quo te hervormen als volgt: 

Te horen zeggen voor recht dat de door het Departement Internationaal Vlaanderen 

opgelegde boete moet worden herleid tot de minimum boete, ten bedrage van 250 euro. 

Het Vlaamse Gewest tevens te horen veroordelen tot de kosten van het geding, daarin 

begrepen de rechtsplegingsvergoeding, begroot op het basisbedrag en dit zowel in eerste 

aanleg als in graad van beroep. 

De geïntimeerde vraagt in hoger beroep aan het hof om: 
- het verzoekschrift tot hoger ongegrond te verklaren, 

en zodoende het vonnis a quo te bevestigen in al zijn onderdelen. 
- appellante te veroordelen tot de kosten bepaald voor de concluderende partij op 780 € 

rechtsplegingsvergoeding, voor elke aanleg. 

4. De betwistingen en hun beoordeling 

De appellante is van oordeel dat de eerste rechter ten onrechte niet is ingegaan op de vraag 

om de administratieve boete van 4.500,00 euro te verminderen. 

De appellante beroept er zich nochtans ten onrechte op dat zij 'zo spoedig mogelijk tot 

regularisatie is overgegaan'. Het uitgangspunt blijft uiteraard dat de exploitatie van het hotel 

niet mocht begonnen zijn zonder vergunning. Dat is op zich al een ernstige overtreding die 

plaatsvond vanaf 1 januari 2011. 

Toen de geïntimeerde de appellante op 11 mei 2011 formeel in gebreke stelde en vroeg om 

zo snel mogelijk een vergunning te bekomen met volledige opsomming van wat daartoe 

vereist was, heeft het al drie maanden geduurd voor de appellante aanvraag deed, namelijk 

tot 11 augustus 2011. 

Al op 19 augustus 2011 liet de geïntimeerde weten waarom de aangifte niet in orde was met 

duidelijke vermelding welke documenten de appellante nog moest bezorgen om haar 

dossier te vervolledigen. Er werd toen aangedrongen om dat vóór 1 november 2011 in orde 

te brengen, waarbij toegelicht werd dat dit al een verlenging van de wettelijke termijn 

inhield. 

De appellante gaf daarop geen enkele reactie meer. Dat betekent noch min noch meer dat 

zij er bewust voor koos om op illegale wijze de exploitatie van het hotel verder te zetten. Het 

hof kan dit bezwaarlijk beschouwen als een 'zo spoedig mogelijk overgaan tot regularisatie'. 
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Toen de geïntimeerde op 23 april 2013 het onderzoek naar de appellante opnieuw 

activeerde, bleek dat de appellante nog steeds inriep dat er een probleem was van 

ruimtelijke ordening en brandveiligheid als gevolg van de toestand die ze had aangetroffen 

op het moment dat ze het hotel van mevrouw had overgenomen. Dat betekent dat 

de appellante, wetende dat ze haar hotel illegaal exploiteerde, nog steeds niet het nodige 

had gedaan om aan die illegaliteit een einde te (kunnen} brengen. Dat wijst op een attitude 

waarin gespeculeerd wordt op een passiviteit van de bevoegde overheid om de wetgeving te 

negeren. Die houding verraadt dat de appellante niet erg gevoelig is voor het feit dat, waar 

de andere spelers op de markt (haar concurrenten) zich wel aan de wetgeving conformeren 

en daarvoor de kosten en tijd spenderen, terwijl zij dat niet doet, een oneerlijke 

marktsituatie doet ontstaan. Tegelijk geeft het blijk van het feit dat de appellante van 

oordeel is dat haar exploitatie niet noodzakelijk alle garanties moet bieden op het vlak van 

kwaliteit en veiligheid voor de gebruikers (de hotelgasten), of minstens dat zij van oordeel 

kan zijn dat het niet nodig is dat de geïntimeerde daarover het laatste woord moet hebben 

(kennelijk omdat zij dat zelf wel kan beoordelen). 

Dat de appellante er kennelijk wel belang bij had om te concurreren met andere hotels blijkt 

uit het feit dat zij zich gewoon zelf het label 'driesterrenhotel' toekende. 

Toen de appellante in kennis werd gesteld van het proces-verbaal van 2 mei 2013, waarbij 

ook gewezen werd op de administratieve boete die kon worden opgelegd, heeft dat de 

appellante kennelijk toch aangezet tot regularisatie, hoewel het nog tot 16 december 2013 

duurde voor het dossier van de vergunningsaanvraag vervolledigd werd, en dit met de 

nodige sturing vanwege de geïntimeerde. 

Krachtens artikel 22, §6 Logiesdecreet kan de rechtbank bij verzachtende omstandigheden 

het bedrag van de opgelegde administratieve boete verminderen, zelfs tot onder het 

toepasselijke minimumbedrag. 

Zelfs zonder deze uitdrukkelijk wetsbepaling dringt een toetsing met volle rechtsmacht door 

een onafhankelijke rechter zich op omdat de opgelegde administratieve boete een 

strafrechtelijk karakter heeft in de zin van artikel 6 EVRM (en art. 14 BUPO-verdrag). In de 

lijn van de leer van het Hof van de Rechten van de Mens (o.a. 24 februari 1984, Oztürk vs 

Duitsland; 4 maart 2004,Silvester's Horeca Service vs België), moet om uit te maken of een 

administratieve sanctie (zoals inzake belastingen) een strafsanctie is in de zin van artikel 6 

EVRM worden nagegaan of ze zonder onderscheid elke belastingplichtige en niet slechts een 

bepaalde groep met een particulier statuut treft, een bepaald gedrag voorschrijft en op de 

naleving ervan een sanctie stelt, niet alleen maar een vergoeding in geld van een schade 

betreft, maar essentieel ertoe strekt te straffen om de herhaling van gelijkaardige 

handelingen te voorkomen, stoelt op een norm met een algemeen karakter, waarvan het 

oogmerk terzelfder tijd preventief en repressief is en of ze zeer zwaar is gelet op het bedrag 

ervan. Indien na afweging van al deze elementen blijkt dat de strafrechtelijke aspecten de 

doorslag geven, moet de administratieve sanctie inzake belastingen beschouwd worden als 

een strafsanctie in de zin van de vermelde verdragsbepalingen (Cass., 25 mei 1999, Arr.Cass., 

1993, 307, www.cassonline.be). 
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Iedereen die in de praktijk logies verstrekt op een wijze die het logiesdecreet beschrijft, 

moet zich aan de regels ervan houden. Er is geen sprake van een 'particulier statuut' en die 

normen hebben een algemeen karakter. Verder is duidelijk dat de boete voorzien in artikel 

22 §3 Logiesdecreet tegelijk preventief en repressief van aard is. Gelet op deze elementen 

en de omvang van de opgelegde boete, heeft die boete een strafrechtelijk karakter in de zin 

van artikel 6 EVRM. 

Gebruik makend van zijn volle rechtsmacht waarmee de boete kan beoordeeld worden, ziet 

het hof nochtans geen enkele reden om het bedrag ervan te verminderen. 

Om tegemoet te komen aan het doel van die boete, namelijk tegelijk (minstens 

maatschappelijk) te vergoeden, te straffen en af te schrikken (om herhaling in de toekomst 

vanwege de appellante te vermijden), zou het ongepast zijn om een lagere boete op te 

leggen, gelet op de begane inbreuken, de aangehouden duur en de ernst ervan en de 

attitude waarvan de appellante in het verleden heeft blijk gegeven. 

Dat de appellante het financieel lastig heeft, wordt met geen enkel stuk aangetoond. 

Bovendien moet de omvang van de boete hoe dan ook hoog genoeg zijn om haar gewenste 

effect te kunnen sorteren. 

Het hoger beroep is ongegrond. 

5. De gerechtskosten 

De appellante wordt in het ongelijk gesteld en moet daarom de gerechtskosten van het 

hoger beroep dragen. 

Overeenkomstig het eerste lid van artikel 1022 Ger.W., vervangen bij wet van 21 april 2007 

betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van 

een advocaat, heeft slechts de partij die in het gelijk gesteld wordt, recht op een 

rechtsplegingsvergoeding. 

Voor het bepalen van die rechtsplegingsvergoeding overeenkomstig artikel 1022 Ger.W., 

uitgevoerd bij KB van 26 oktober 2007, moet, bij gebrek aan redenen tot afwijking ervan, het 

basisbedrag toegepast worden. 

De waarde van de vorderingen, bepaald zoals voorzien in de artikelen 557 tot 562 en artikel 

618 Ger.W. bevindt zich in de schijf van 2.500,01 tot 5.000,00 euro. Aangepast aan de index 

op datum van de uitspraak, vandaag, bedraagt het basistarief van de 

rechtsplegingsvergoeding 780 euro. 
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OP DIE GRONDEN, 

HET HOF, 

recht doende op tegenspraak; 

verklaart het hoger beroep ontvankelijk maar wijst het af als ongegrond; bevestigt het 

bestreden vonnis; 

veroordeelt de appellante tot het betalen van de gerechtskosten van het hoger beroep, 

vastgesteld als volgt: 

- aan de kant van de appellante (maar te haren laste blijvend): 

• rolrecht hoger beroep nihil 

- aan de kant van de geïntimeerde: 

• rechtsplegingsvergoeding hoger beroep: 780,00 EUR 

Aldus gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting van het Hof van beroep te Gent, 

VIJFDE KAMER, zitting houdende in fiscale zaken, van 27 maart 2018. 

Aanwezig: 

Dries Vandeputte, raadsheer wn. voorzitter, alleen rechtsprekend 

Jenny Dammekens, griffier 

- J / �,, 

C.IJ. -�=--
J. Dammekens 

1 
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