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Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde - zitting van 1 DECEMBER 2016
Dlle kamer - A.R. 15/3274/A

A.R. 15/3274/A - In de zaak van :

_______________met zetel te Lokeren, , KBO nr. ,
Appellante, verschijnende door Mr. G. De Smedt, advocaat te 9160 Lokeren, Roomstraat 40;

Tegen:

HET VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, in de persoon van de 
Vlaamse Minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, 
met burelen te 1000 Brussel, Marteiaarsplein 7,
Gei'ntimeerde, verschijnende door Mr. A. Vandaele, advocaat te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 
36;

verleent de rechtbank volgend vonnis:

I. PROCEDURE

De rechtbank heeft kennisgenomen van het dossier van rechtspleging, inzonderheid van:

de beslissing van de secretaris-generaal van het departement Internationaal Vlaanderen 
van 18 September 2015;
het verzoekschrift tot beroep tegen deze beslissing door verzoeker neergelegd ter griffie 
van deze Rechtbank op 19 november 2015 en door de griffier aan verweerder 
meegedeeld in overeenstemming met artikel 1056 van het Gerechtelijk Wetboek; 
de beschikking van 10 december 2015 overeenkomstig artikel 747 §2 van het Gerechtelijk 
Wetboek; l
de door partijen neergelegde condusies en stukken:

st De rechtbank merkt op dat verweerder VLAAMS GEWEST van zijn stukken 18, 19, 20 
en 21 enkel de oneven pagina's neerlegt, pagina's die hij wel recto/verso gekopieerd 
heeft

st De rechtbank merkt eveneens op dat verweerder VLAAMS GEWEST enkel de eerste 
pagina van de "weigering brandveiligheidsattest" voorlegt. De rugzijde van stuk 9 dat 
VLAAMS GEWEST aanwendt is een brief die zij aan verzoekster gericht heeft op 24 
april 2014.

De rechtbank heeft de middelen en condusies van partijen gehoord tijdens de openbare 
terechtzitting van 6 oktober 2016.

Daarna zijn de stukken neergelegd, de debatten gesloten en is de zaak in beraad genomen.

De artikelen 2, 24, 30, 33, 34, 36, 37, 40, 41 en 42 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der 
talen in gerechtszaken zijn nageleefd.
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II. FEITEN EN VOORGAANDEN.

De relevante feiten die nuttig zijn voor de beoordeling van de zaak en zoals zij uit de stukken en 
uit de conclusies van de partijen blijken, kunnen als voIgt worden samengevat:

1. Verzoekster is de uitbater van hotel te

Verweerder is de overheid bevoegd voor het afleveren van de uitbatingsvergunning als hotel en 
voor de controle op de naleving van de uitbatingsvoorwaarden.

Verzoekster voert haar uitbating al meerdere jaren, sedert 1987, zonder dat dit tot enige discussie 
geleid heeft.

Partijen zijn het eens dat verzoekster in de aanloop van het geschil haar gebouw niet gewijzigd 
heeft. Daarenboven zijn partijen het eens dat de regelgeving waarop de beslissing gebaseerd is 
niet gewijzigd is.

Enkel de procedure tot het bekomen van de nodige vergunningen is recent gewijzigd.

2. Verzoekster stelt, en verweerder betwist dit niet echt, dat de verlenging van de gewestelijke 
uitbatingsvergunning voorheen quasi automatisch plaatsvond.

De diensten van verweerder hebben ook in deze zaak verzoekster herinnerd aan de nakende 
afloop van haar vergunning, dit volgens verzoekster op 26 maart 2013.

3. Tegelijk heeft de federale overheid de brandweerdiensten hervormd en brandweerzones 
ingericht naaranalogie van de politiezones.

De brandweerdiensten staan dus niet meer onder het rechtstreekse toezicht van de lokale 
burgemeester maar integendeel van een supra-communaal orgaan dat hooguit personeel 
verwant kan zijn aan de diensten van de betrokken gemeente.

4. Een en ander heeft ertoe geleid dat het controle-onderzoek van de brandweer pas later dan 
gewoonlijk werd uitgevoerd en dit door andere personen dan gewoonlijk.

Na het controle-onderzoek leverde de controleur een negatief attest af, dit op 7 maart 2014.

Verzoekster stelt verbaasd te zijn aangezien dezelfde plaatsgesteldheid al twee maal tot een 
positieve evaluatie zou geleid hebben en bespreekt de zaak met de burgemeester. Deze laatste 
organiseert een tegenonderzoek dat door het korps te Gent wordt gevoerd maar eveneens leidt 
tot een negatieve evaluatie.

Op 10 juni 2014 besliste verweerder de vergunning van verzoekster in te trekken. Beroep 
hiertegen is door de bevoegde dienst ongegrond bevonden.

De intrekking is na ingebrekestelling en hoorzitting gevolgd door een bevelschrift van 26 
november 2014 dat de bevoegde Minister bekrachtigd heeft. Op basis van het bevelschrift moet
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verzoekster alfe exploitatie ten titel van hotel stopzetten. Het restaurant van verzoekster is niet 
getroffen door het bevelschrift.

5. Op 30 juli 2015 stelt de controledienst van verweerder vast dat verzoekster het hotel nog 
steeds uitbaat. Op 3 augustus 2015 betekent verweerder het proces-verbaal in die zin.

Op 11 September 2015 vindt de hoorzitting plaats aangaande het al dan niet opleggen van een 
geldboete en de omvang hiervan. Op 18 September 2015 beslist verweerder de boete vast te 
leggen op 9.900,00 EUR.

Deze laatste beslissing is de in deze procedure bestreden beslissing.

III. VORDERINGEN IN GRAAD VAN HOGER BEROEP
—

1. Verzoekster vordert als voIgt:
• [

"Om deze redenen verzoekt concluante Uw Rechtbank om in het te wijzen vonnis in hoofdorde als 
voIgt te beslissen over haar vordering:

(> i

"Verklaart het beroep van concluante ontvankelijk en gegrond;

Legt een administratieve geldboete op beneden het toepasselijk minimumbedrag, m.n. € 100,00, 
alle verzachtende omstandigheden in acht genomen.

Veroordeelt verweerster tot de kosten van het geding, met inbegrip van de geindexeerde 
rechtspiegingsvergoeding (artikel 1022 Ger.W.), dewelke overeenkomstig artikel 2 van het KB van 
26 oktober 2007 wordt bepaald op € 1.320,00." j
**#

In onderaeschikte orde verzoekt concluante Uw Hof (SIC) als voIgt te beslissen over haar 
vordering:

"Verklaart het beroep van concluante ontvankelijk en gegrond;

Legt een administratieve geldboete op gelijk aan het toepasselijk minimumbedrag, m.n. € 250,00, 
alle verzachtende omstandigheden in acht genomen.

Veroordeelt verweerster tot de kosten van het geding, met inbegrip van de geindexeerde 
rechtspiegingsvergoeding (artikel 1022 Ger.W.), dewelke overeenkomstig artikel 2 van het KB van 
26 oktober 2007 wordt bepaald op € 1.320,00.""

2. Verweerder vordert als voIgt:
.

- "In hoof orde, de vordering van eiseres af te wijzen wegens gebrek aan rechtsmacht;
In bijkomende orde, de vordering van eiseres af te wijzen als ongegrond;

DECEMBER 2016

4/ 10



Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde - zitting van 1 DECEMBER 2016
Dlle kamer - A.R. 15/3274/A

In elk geval, eiseres te veroordelen tot de kosten, bepaald voor de concluderende partij 
op 1.440 euro rechtsplegingsvergoeding, zijnde het basisbedrag voor een niet in geld 
waardeerbare vordering."

IV. BEOORDEUNG VAN DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET BEROEP.

1. Verweerder betwist op geen enkele wijze dat het beroep van verzoekster binnen de hiertoe 
opgelegde termijn werd ingesteld. Het beroep is dus tijdig ingesteld.

2. We! betwist verweerder dat het beroep ontvankelijk zou zijn in de mate hij van mening is dat 
deze rechtbank de nodige rechtsmacht ontbeert om de vordering zoals gesteld in het inleidende 
verzoekschrift - een nietigheidsvordering - te beoordelen. Enkel de Raad van State zou bevoegd 
zijn.

3. Enigszins paradoxaa! steunt verweerder zijn vordering tot onontvankelijkverklaring op de 
volgende overweging die het Grondwetteiijk Hof in zijn arrest 66/95 van 28 September 1995 heeft 
opgenomen:

"5. Overeenkomstig artikel 14 van de gecoordineerde wetten op de Raad van State kan 
ieder die van een belong doet blijken een beroep tot vernietiging instellen tegen « de akten 
en reglementen van de onderscheidene administratieve overheden ».
Artikel 17 van de gecoordineerde wetten op de Raad van State biedt de verzoekende partij 
bovendien de mogelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden akte of 
van het bestreden reglement te vorderen.
Die algemene bevoegdheid van de Raad van State is evenwel uitgesloten wanneer een 
specifiek gerechtelijk beroep tegen een bepaalde bestuurshandeling is georganiseerd." 
(eigen nadruk)

Het door verzoekster ingeroepen artikel 22 van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het 
toeristische logies (hiema: "het Logiesdecreet") bepaalt in zijn paragraaf ("§") 5 wat voIgt:

"§ 5. In geval van betwisting van de beslissing, vermeld in § 3, moet op straffe van verval 
binnen een termijn van twee maanden vanaf de ontvangst van de kennisgeving, vermeld 
in § 4, door middel van de indiening van een verzoekschrift beroep aangetekend worden 
bij de rechtbank van eerste aanleg in wiens rechtsgebied het toeristische logies ligt. Titel 
l/bis van boek II van het vierde deel van het Gerechtelijk Wetboek is van overeenkomstige 
toepassing. Dat beroep schorst de uitvoering van de beslissing." (eigen nadruk)

4. Nergens in artikel 22 van het Logiesdecreet wordt een onderscheid gemaakt naargelang de 
door de belanghebbende aangebrachte vordering een vernietiging van de beslissing, dan wel een 
herleiding van de boete beoogt.

5. Verweerder merkt op dat verzoekster aan "forumshopping" zou doen door parallel aan huidige 
procedure de RAAD VAN STATE te vatten voor een vordering tot nietigverklaring.
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Dit verwijt is onterecht en het argument dat verweerder meent te kunnen trekken is gebaseerd 
op een miskenning - door verweerder - van het verschil in vragen die aan de onderscheiden 
rechtsmachten worden voorgelegd:

•4 de beslissing die deze rechtbank in deze procedure moet beoordelen is de oplegging van 
een administratieve geldboete.

4 de besiissing die verzoekster heeft voorgelegd aan de RAAD VAN STATE is een weigering 
van de Minister een afwijking toe te laten van de brandveiligheidsnormen.

Het ene heeft niets met het andere te maken. Hooguit zou deze rechtbank na een 
vernietigingsbeslissing van de RAAD VAN STATE kunnen vaststeilen dat de beslissing een 
geldboete op te leggen nergens op gesteund is, maar de procedure voor de RAAD VAN STATE 
heeft geen schorsende werking, zodat deze rechtbank ook zonder arrest van de RAAD uitspraak 
kan en moet doen.

6. Deze rechtbank heeft rechtsmacht.

7. Voor het overige ziet de rechtbank geen ambtshalve te onderzoeken elementen die zich tegen 
ontvankelijkverklaring verzetten, zodat zij de vordering ontvankelijk verklaart.

V. BEOORDELING VAN DE GROND VAN DE ZAAK

1. De rechtbank dient de vordering zoals deze gesteld is in de laatste besluiten te beoordelen.

Dit houdt in dat verzoekster niet langer van de rechtbank verwacht dat zij het regelmatige 
karakter van de administratieve beslissing zou beoordelen.

De rechtbank dient zich enkel nog uit te spreken over de omvang van de opgelegde geldboete.

2. In hoofdorde vordert verzoekster dat de rechtbank een geldboete zou opleggen die gelegen is 
onder het decretale minimum. Deze mogelijkheid is - zoals verzoekster terecht opmerkt - 
uitdrukkelijk voorzien in paragraaf 6 van artikel 22 van het Logiesdecreet.

Verzoekster beroept zich te dien einde op de volgende verzachtende omstandigheden, die zij in 
besluiten en pleidooien ook uitgebreid heeft toegelicht:

a. het rechtszekerheids- ofte vertrouwensbeginsel, hetwelk verzoekster zou moeten 
toelaten dat haar exploitatie wel degeiijk in regel is omdat de administratie de exploitatie 
altijd als in regel beschouwd zou hebben
b. de inspanningen die verzoekster zou dien zich in regel te stellen en de kafkaiaanse 
werkwijze van de brandweer

Hierbij opgemerkt, de uiteindelijke goedkeuring van de plannen bij advies van 8 
maart 2016, neergelegd door verzoekster als stuk 29 en de uitvoering van deze 
plannen op het terrein, aanleiding tot het (afgewezen) verzoek tot vastlegging van 
bijkomende conclusietermijnen

c. het redelijkheidsbeginsel, volgens hetwelk de administratie niet onmiddellijk de botte 
bijl zou mogen bovenhalen bij het bepalen van een sanctie
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Verweerder stelt zijnerzijds dat er eerder sprake is van verzwarende omstandigheden nu 
verzoekster al sedert maart 2014 op de hoogte zou zijn van het onregelmatige karakter van haar 
exploitatie en de beslissing van verweerder dus bepaald niet onverwacht komt.

3. Waar verzoekster zich beroept op het algemene beginsel van behoorlijk bestuur van 
vertrouwen ofte rechtszekerheid, moet de rechtbank vaststellen dat de gevolgen die hij verwacht 
van de toe.passing van dit beginsel strijdig zijn met wettelijke normen.

Vertrouwen moet "rechtmatig" zijn (zie MAST, A, DUJARDIN, J, VAN DAMME, M, VANDE 
LANOTTE, Overzicht van het Belgisch Administratief recht, 15e uitg, 1999, Antwerpen, Kluwer, p. 
53, tweede alinea). Daarbovenop veronderstelt de toepassing van algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur dat het bestuur over een discretionaire, en dus ongebonden, bevoegdheid 
beschikt (zie BOES, M, Bestuursrecht, 7e uitg, 2011, Leuven, Acco, p. 115).

Het bestuur beschikt evenwel nooit over de macht om tegen een wettelijke norm in te gaan - dit 
ware precies de oorzaak van nietigheid van de beslissing - en het vertrouwen in een onwettige 
situatie die door een beslissing bekrachtigd zou zijn kan dan ook niet als "rechtmatig" worden 
aanzien.

4. Dat verzoekster belangrijke inspanningen levert om zich in regel te stellen staat buiten kijf en 
verweerder betwist dit geeneens.

Het is niet omdat men tracht een situatie recht te trekken, dat de situatie niet scheef zou zitten. 
De auditeur bij de RAAD VAN STATE parafraserend merkt de rechtbank op dat de uitvoering van 
conformiteitswerken veronderstelt dat deze werken nodig zijn en de lokalen dus niet conform 
zijn.

De brandweer heeft in maart 2016 de plannen voor de conformiteitswerken goedgekeurd. 
Hierdoor zijn de werken nog niet gerealiseerd, zodat de problemen hiermee niet opgelost zijn 
maar enkel aangetoond is dat verzoekster actief aan een oplossing werkt. Dit is geeneens 
voorwerp van discussie.

5. Het redelijkheidsbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, waarbij verzoekster 
laat gelden dat de opgelegde boete overdreven is, past dan weer wel binnen de hierboven - 
onder randnummer 3 van deze titel - uiteengezette principes. •

Het gedogen door het bestuur van een op zich onwettige situatie ontneemt het bestuur de 
vrijheid streng op te treden wanneer dit gedogen niet gepaard ging met een verwittiging dat dit 
gedogen tijdig zou zijn. Het gedogen is in deze immers niet louter passief, maar het voorwerp van 
meerdere opeenvolgende administratieve beslissingen waarbij vergunningen werden verleend 
aan lokalen die niet aan de voorwaarden voldoen.

De bepaling van de omvang van de boete behoort tot de discretionaire bevoegdheid van het 
bestuur, waarbij het bestuur volgens paragraaf ("§") 6 van artikel 22 van het Logiesdecreet zelfs 
een boete onder het decretale minimum kan opleggen. De bestuursvrijheid is dus volkomen.
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6. Verweerder legt een aantal rechterlijke uitspraken voor waaruit moet blijken dat zij het 
redelijkheidsbeginsel heeft gerespecteerd. De rechtbank vat deze rechtspraak samen als voIgt:

Stuk Aard exploitatie Aard inbreuk Duur inbreuk Sanctie
18

19

Camping
"openlucht-
recreatief"

g|Hygiene ,--~Onbekehdjjj|j|If^^
Vergunning (niet 
brand)

Onbekend 20.950,00 EUR

§j| ■ V. ::Gebruiksrecht7
Camping - ^1_ ^brand, plannen

10 jaar
LfJ..V: 1 — 1* •

•rrC'S

Pilfllt^OOO,^mmMs
mM

"openlucht
recreatief"

21

22'ili?K0:dbekend

10.025,00 EUR

23

mom

25

Hotel

MiiiSil

Camping

Gebruiksrecht, 
brand, plannen, 2 jaar 
BA-verzekering

Onbekend 
{"doelbewust 
negeren van de 
regelgeving")

Vergunning 
("papieren")

Vergunning 8.300,00 EUR

iihingiai
4 jaar 6.375,00 EUR

Opmerking 1: met de verwijzing naar een "stuk" verwijst de rechtbank naar een "stuk" in de 
bundel van verweerder.

Bij de analyse van deze rechtspraak valt op dat het bestuur zeer uiteenlopende geldboeten oplegt 
waar deze rechtbank geen lijn in kan trekken. Waar het lijkt alsof campings principieel lichter 
worden gestraft, worden de hoogste geldboetes opgelegd aan "openluchtrecreatieve" verblijven. 
Wat deze beide hoogste geldboetes betreft, merkt de rechtbank daarenboven op dat de 
voorgelegde vonnissen de vorderingen van de respectieve verzoekers als "fiscaal" kwalificeren, 
wat wijst op een andere (fase in de) procedure.

De mediaan van de voorgelegde beslissingen ligt tussen 6.375,00 en 7.000,00 EUR terwijl het in 
die dossiers gaat om inbreuken die 4 respectievelijk 10 (I) jaar geduurd hebben. Waar de 
rechtbank uitdrukkelijk aanneemt dat de betrokkene "doelbewust de regelgeving negeert", is de 
boete maar 8.300,00 EUR en een inbreuk van 17 (I!) jaar resulteert in een boete van 2.000,00 
EUR.

De inbreuk die verweerder aan verzoekster verwijt, heeft verweerder vastgesteId in 2014. 
Rekening houdend met de gewone termijnen voor het opmaken van plannen en het bekomen van 
de administratieve goedkeuringen hiervoor - parallel aan het voeren van betwistingen - getuigt 
een termijn van nauwelijks anderhalf jaar op het moment van de administratieve beslissing niet 
eens van inertie van de zijde van verzoekster...

In die omstandigheden oordeelt deze rechtbank dat de opgelegde geldboete kennelijk onredelijk 
is. Zij herleidt deze tot 6.500,00 euro. Deze boete past in de door de rechtspraak bekrachtigde 
praktijk en blijft van aard verzoekster aan te sporen tot diiigentie bij de uitvoering van de werken
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alsook bij de algemene opvolging van haar infrastructuur. Het vastgestelde probleem is ook niet 
min: brandveiligheid...

De vordering van verzoekster is dus gedeeltelijk gegrond.

7. De rechtbank oordeelt dat alle andere middelen en argumenten die partijen hebben 
uiteengezet niet dienstig zijn voor de beoordeling van het geschil.

Vi. PROCESKOSTEN

Krachtens artikel 1017, eerste lid Gerechtelijk Wetboek verwijst, tenzij bijzondere wetten anders 
bepalen, ieder eindvonnis, zelfs ambtshalve, de in het ongelijk gestelde partij in de kosten, 
onverminderd de overeenkomst tussen partijen, die het eventueel bekrachtigt. Dit principe wordt 
weerspiegeld in artikel 1022, eerste lid Gerechtelijk Wetboek krachtens hetwelk de 
rechtsplegingsvergoeding een forfaitaire tegemoetkoming is in de kosten en erelonen van de 
advocaat van de in het gelijk gestelde partij.

De (gedeeltelijke) gegrondverklaring van de vordering rechtvaardigt de verwijzing van verweerder 
in de proceskosten.

Partijen zijn het eens dat de vordering als niet-waardeerbaar moet worden beschouwd. Volgens 
artikel 1017 van het gerechtelijk Wetboek kan de rechtbank niet anders dan dit akkoord 
bekrachtigen.

Anderzijds kan de rechtbank de rechtsplegingsvergoeding niet ambtshalve indexeren (Cass, 18 
September 2014, www.jura.be).

Verzoekster heeft geen vordering ingesteld tot terugbetaling van het door haar betaalde rolrecht, 
toch niet in de door artikel 1021 van het Gerechtelijk Wetboek hiertoe voorgeschreven vorm. De 
rechtbank is in die omstandigheden verplicht deze kwestie ambtshalve aan te houden voor 
berechting.

VII. UITSPRAAK

De rechtbank:

doet uitspraak op tegenspraak;

verklaart de vordering ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond;

- herleidt de door verweerder opgelegde geldboete tot het bedrag van 6.000,00 EUR;
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- verwijst verweerder in de proceskosten van deze aanleg. Naast zijn eigen kosten zijn dat 
de kosten van verzoekster, bepaald op 1.320,00 euro rechtsplegingsvergoeding in hoger 
beroep;

houdt de kwestie van de procedurekosten voor het overige aan voor berechting.

Aldus gevonnist door de D/elfde kamer van de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, 
afdeling Dendermonde, zetelend in burgerlijke zaken in de volgende samenstelling:
J. Hendrix, rechter, voorzitter van de D/elfde kamer; C. Crevits, rechter; Ph. Baillon, 
plaatsvervangend rechter, bij wettige verhindering van titularissen zitting nemend als werkend 
rechter en E. Verschueren, griffier,
en uitgesproken in openbare terechtzitting van EEN DECEMBER TWEEDUIZEND ZESTIEN door J.
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