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Ten verzoeke van:

, met maatschappelijke zetel gevestigd te 
ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het

nummer

- eisende partij bij verzoekschrift op tegenspraak dd. 26 februari 2014, 
neergelegd ter griffie dczer rechtbank op 28 februari 2014 en ingeschreven ter 
griffle op 14 maart 2014.

- hebbende als raadsman Mter Van Dooren H., advocaat te Hamme

tegen:

DE VLAAMSE OVERHEID, Departement Internationaal Vlaanderen, met 
kantoor te 1000 Brussel, Boudewijnlaan 30 bus 80

- verweerster
- hebbende als raadsman Mter Vandaele A. loco Mter Eyskens Th., beiden 

advocaat te Brussel

De wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talcn in gerechtszaken werd nageleefd.

I. PROCEDURE.

De zaak werd ingeleid bij verzoekschrift op tegenspraak, ingediend ter griffie op 28 
februari 2014,

De partij en werden vervolgens gehoord in hun middelen en conclusies op de 
openbare terechtzitting van 6 november 2014, alwaar het debat werd gesloten en de 
zaak vervolgens in beraad werd genomen.

Het dossier van de rechtspleging en de overtuigingsstukken werden ingezien.

II. VORDERING.

De vordering van eiseres strelct er in de huidige stand van het geding, blijlcens de 
daartoe ingediende conclusie, toe:

- de bestreden beslissing waarbij haar een administratieve boete opgelegd 
werd, teniet te doen;

- ondergeschikt, de administratieve boete bij toepassing van artikel 22, §6 van 
het Decreet van 10 juli 2008 betreffende de toeristische logies te venninderen 
onder het wettelijk minimum;

- verweerster te veroordelen tot de kosten van het geding, bestaande uit een 
rolrecht van 100,00 EUR en de gei'ndexeerde rechtsplegingsvergoeding van 
440,00 EUR.



m. FEITEUJKK EN PROCEDURELE VOORGESCHIRDRNIS

Op 16 januari 2013 ontving Toerisme Vlaanderen een klacht over de learners die 
eiseres op haar domein te op de toeristische marlct zou aanbieden.

Eiseres werd vervolgens op 24 juni 2013 aangeschreven met de boodschap dat een 
dergelijke activiteit een vergunningsplichtige uitbating betreft en binnen de 60 dagen 
een vergunningsaanvraag moet worden ingediend.

Nu eiseres binnen de beoogde termijn zou hebben nagelaten het nodige te doen, werd 
bet dossier doorgespeeld naar de cel handhaving, die vervolgens een onderzoek 
startte.

Op 8 juli 2013 begaf de betrokken ambtenaar zich ter plaatse om er de nodige
I

vaststellingen te doen.

Op basis van diens bevindingen werd vervolgens op 9 juli 2013 een proces-verbaal 
opgesteld.

De verantwoordelijke van eiseres, de heer , werd vervolgens gehoord
op de zitting van 8 november 2013, alwaar onder meer werd vastgesteld dat de 
geviseerde exploitatie was gestopt.

In een daaropvolgend schrijven van de bevoegde administratie van 19 november 
2013 stelde men vast dat eiseres haar website met hetzelfde aanbod nog de dag van 
de hoorzitting terug online had geplaatst.

Op 20 december 2013 nam de secretaris-generaal van het Departement Intemationaal 
Vlaanderen vervolgens de beslissing tot het opleggen van een administratieve 
geldboete van 800,00 EUR.

Op 7 januari 2014 werd door eiseres alsnog een aanvraag voor een toeristische 
exploitatie als hotel ingediend, waarop verweerder daags nadien reageerde met de 
vraag om bijkomendc stavingsstukken.

Bij e-mailberichten van 27 februari en 2 april 2014 drong eiseres nog aan op het 
kwijtschelden van de boete, do eh op dit verzoek werd afwijzend gereageerd.

Een minnelijke regeling bleek niet mogelijk waarop eiseres op 28 februari 2014 een 
verzoekschrift op tegenspraak heeft ingediend.

IV. BEOORDEL1NG

- Voorafgaande opmerking: betreffende de volgorde van de opgeworpen 
excepties



4.1.

Hocwcl vcrwecrdcr in conclusies in eerste orde wijst op de onontvankelijkeid van de 
vordering en pas in tweede instantie het gebrek aan rechtsmacht van deze rechlbank. 
inroept, oordeelt de rechtbank dat deze laatste exceptie met voorrang beoordeeld 
moet worden. Indien het de rechtbank ontbreekt aan de nodige rechtsmacht om van 
het geschil kcmiis te ncmen, dan kan zij zich uiteraard niet uitspreken over het al dan 
niet onontvankelijk karakter van de vordering.

- Betreffende de exceptie van rechtsmacht

4.2.

In de mate dat eiseres de vernietiging van de akte tot het opleggen van de 
administratieve boete vordert, laat verweerder gelden dat enkel de Raad van State 
daartoe over de nodige rechtsmacht beschikt. De organisatie van een specifiek 
gerechtelijk beroep voor de gewone rechtbanlcen zou in deze niet aangetoond zijn.

Ook de door eiseres bepleite hervorming van de administratieve beslissing zou er 
volgens verweerder op neerkomen dat deze rechtbank zich ten onrechte in de plaats 
stelt van de bevoegde overheid. Het bcpalen van de hoogtc van de bocte zou immcrs 
een beleidskeuze impiiceren, aldus verweerder.

4.3.

Eiseres wijst van haar kant ccnvoudig op dc in het decreet zelf voorzienc 
bcrocpsmogelijkheid bij de rechtbank, die terzake over de volheid van bevoegdheid 
beschikt.

Zij zou in die zin tcrccht vragen dat dc beslissing wordt teniet gedaan in dc zin van 
een hervorming en dus niet in de administratieve zin van vernietiging.

4.4.

Artikel 22, §5 van het Decreet van 10 juli 2008 betreffende toeristische logies 
voorziet dat, in geval van betwisting van de beslissing tot het opleggen van een 
administratieve boete, de getroffene op straffe van verval binnen een termijn van 
twee maanden vanaf de ontvangst van de kennisgeving, door middel van de 
indiening van een verzoekschrift beroep moet aantekenen bij de rechtbank van eerste 
aanleg in wiens rechtsgebied het toeristische logies ligt. Titel Vbis van boek II van 
het vierde deel van het Gerechtelijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing. Dat 
beroep schorst de uitvoering van de beslissing.

De door eiseres ingestelde vordering beoogt precies de haar opgelegde boete in haar 
volledige omvang te betwisten.



cd

De semantische discussie die verweerder hieromtrent voert faalt in het afleiden van 
de aandacht van datgene wat eiseres werkelijk tot doel heeft: een hervonning van het 
besluit haar een administratieve boete op te leggen, resulterend in het wegvallen, 
minstens gevoclig herleiden ervan.

De organisatie van de bovenstaande beroepsmogelijkheid bij de gewone rechtbanken 
blijkt aldus uit de tekst van het decreet zelf en toont aan dat de rechtbank wel 
degelijk over de vereiste rcchtsmacht beschikt om van het geschil kennis te nemen.

- Betreffende de ontvankelijkhcid

4.5.

I let door eiseres ingediende verzoekschrift op tegenspraak zou niet beantwoorden 
aan de veimeldingen van artikel 1034ter, 3° Ger. Wb.

Noch het verzoekschrift, noch de syntheseconclusie zouden immers een aanduiding 
bevatten van de tegenpartij. Eiseres zou zelfs in het midden laten wie in dit geschil 
als de tegenpartij moet worden aangeduid.

In de hypothese dat de verwijzing naar de Vlaamsc Ovcrheid, Departement 
Internationaal Vlaanderen ook inhoudt dat deze als procespartij in het geding 
betrokken moet worden, nierkt veiweerder op dat deze geen rechtspersoonlijkheid 
heeft.

Ondergeschikt zou het verzoekschrift ook niet verduidclijken tegen welke 
rechtspersoon de vordering wordt gericht. Met de Vlaamsc overheid kan men immers 
zowel het Vlaams gewest als de Vlaamse gemeenschap viseren, aldus verweerder.

Verweerder betwist dat zij in deze context ook bclangcnschadc zou moeten aantonen.

Het geschil hier zou aldus afwijken van de door eiseres aangehaalde rechtspraak 
betreffende de onjuiste aanduiding van de tegenpartij, aangezien in dit geval 
helemaal geen tegenpartij werd aangeduid. In de communicatie naar eiseres toe zou 
nochtans duidelijk aangegeven staan tot wie zij zich diende te wenden. Verweerder 
betwist dan ook ter zake enige onduidelijkheid te hebben gecreeerd.

Ondergeschikt wijst verweerder er nog op dat zowel de gemeenschap als het gewest 
gedaagd moeten worden op het adres van het kabinet van de voorzitter van de 
regering.

4.6.

Eiseres stelt hier tegenover dat zij in haar dispositief verzocht het verzoekschrift ter 
kennis te brengen van de Vlaamse overheid, op het adres vermeld in de kennisgeving 
van de beslissing tot het opleggen van de boete.



Verweerder zou het verzoek biijkbaar op het bedoelde adres ontvangen hebben en is 
wat eiseres betreft perfect in staat gcbleken om hierop een verweer te voeren.

De vermelding in het verzoekschrift dat dit ter kennis moet worden gebracht aan de 
Vlaamse Overheid, Depaitement Internationaal Vlaanderen zou helemaal niet 
inhouden dat deze entiteit ook als proccspartij beschouwd moet worden.

De belangen van verweerder zoudcn anderzijds ook in geen enkel opzicht zijn 
geschaad. Deze rechtbank zou cerdcr bovcndien in een gelijkaardige discussie 
hebben geoordeeld dat verweerder niet de vruchten mag dragen van de 
onduidelijkheid die zij zelf creeert.

4.7.

Gelet op artikel 22, §5 van het Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische 
logies is artikel 1034/er Ger. Wb. van toepassing. Dit impliceert voorcerst dat het 
verzoekschrift op straffe van nietigheid voorzien moet zijn van onder meer de naam, 
voornaam, woonplaats en in voorkomend geval de hoedanigheid van de persoon die 
moet worden opgeroepen (artikel 1034ter, 3° Ger. Wb.).

De voorgeschreven vermelding van de naam, de voornaam en de woonplaats van de 
verzoeker en de op te roepen partij refereert in die zin naar art. 703, tweede lid 
Ger.Wb., dat bepaalt dat het, om van de identiteit van rechtspersonen te doen blijken 
in een akte van rechtspleging, voldoende is de naam, het rechtskaxakter en de 
maatschappelijke zetel te vermelden.

De rechtbank leest in het gedinginleidend verzoekschrift dat de griffie werd verzocht 
het verzoekschrift ter kennis te brengen aan de “Vlaamse Overheid, Departement 
Internationaal Vlaanderen, Boudewijnlaan nr. 30 bus 80 te B-1000 Brussel”.

In die zin venneldt het verzoekschrift strikt beschouwd wcl de identiteit en het adres 
van de op te roepen instelling. In de eigen conclusie nuanceert eiseres echter in die 
zin dat zij met deze aanduiding enkel bedoeld heeft het adres te vermelden waarop de 
auteur van de beslissing moet worden opgeroepen, doch niet de identiteit als 
dusdanig van de op te roepen partij.

Het bovenstaande standpunt van eiseres legt meteen bloot dat de problematick in dit 
geval veel verder reikt.

Fonneel beschouwd mag het verzoekschrift dan wel een naam en adres bevatten, uit 
de eigen stelling van eiseres blijkt dat zij in wezen heeft nagelaten de rechtspersoon 
aan te duiden die in deze de hoedanigheid heeft om als verweerder in de procedure 
op te treden. Pas in een later stadium van de procedure, allicht nadat zij door de 
opgewoipen excepties tot nadenken werd aangezet, heeft eiseres verduidelijkt dat zij 
het Vlaams gewest als haar procespartij beschouwt.



Voor zover de vermelding in het dispositief van het verzoekschrift van eiseres al 
bedoeld was om de Vlaamse Overheid, Departement Internationaal Vlaanderen ook 
als tegenstrever aan tc duiden, was deze in elk geval onjuist, zoals hierna zal blijken.

In het begeleidend schrijven van 20 december 2013, bedoeld tot kennisgeving van de 
administratieve bcslissing tot het opleggen van de boete, werd duidelijk aangegeven 
dat het beroep ingesteld moet worden tegen het Vlaams gewest.

Ingevolge de artikelen 3 en 82 van de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 hebben 
zowel het Vlaams Gewest als de Vlaamse Gemeenschap r echtspcr so on I ij khei d. 
Krachtens artikel 82 van dezelfde Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 worden de 
gewesten en de gcmeenschappen in en buiten rechte vertcgenwoordigd door de 
Regering en worden rechtsgedingen van het gewest als de eiser of als de verweerder 
namens de Regering gevoerd ten verzoeke van het voor deze aangewezen lid.

Het “Departement Internationaal Vlaanderen” beschilct daarentegen niet over 
rechtspersoonlijkheid. Dezelfde vaststelling dringt zich op voor wat de vermelding 
“Vlaamse overheid” betrell, waaimee anderzijds zowel de Vlaamse gemeenschap als 
het Vlaams gewest kan worden bedoeld.

Het Vlaams gewest moet gedaagd of, in geval van een tegensprekelijk 
verzoekschiift, opgeroepen worden op het adres van het kabinet van de voorzitter 
van de Vlaamse regering en dus niet op het adres van het door eiseres vermelde 
departement.

Eerder oordeelde het Hof van Cassatie reeds terecht dat, wanneer een exploot van 
dagvaarding weliswaar de vermeldingen bevat als voorzien in de artikelen 43 en 702, 
2°, van het Gerechtelijk Wetboek, maar deze betrekking hebben op een andere 
pcrsoon dan diegene die de eiser had dienen te dagvaarden, dit de niet- 
ontvankelijkheid van de aldus ingeleide vordering met zich mee. Dergelijke 
onrcgclmatigheid valt volgens het Hof buiten de werkingssfeer van de 
nietigheidsregeling van de artikelen 860 tot 867 van het Gerechtelijk Wetboek, en 
geeft dienvolgens geen aanleiding tot de beoordeling van belangenschade (zie: Cass, 
(le k.) AR C.04.0290.N, C-04.0359.N, 29 juni 2006 (W.J. / Vlaams Gewest, Ectec) 
Arr.Cass. 2006, all. 6-7-8, 1520; http://www.cass.be (11 juli 2006); Pas. 2006, afl. 7- 
8, 1544).

De rechtbank ziet niet in waarom dezelfde principes niet van toepassing zouden zijn 
op het tegensprekelijk verzoekschiift dat eiseres indiende. Immers, ook hier verwijst 
het verzoekschiift strikt genomen weliswaar naar een op te roepen partij en diens 
adres, doch deze hebben geheel betreldcing op een andere persoon dan diegen die 
eiseres in rechte diende te vatten. Nu eiseres zelf in latere conclusies heeft 
toegegeven dat zij zich enkel tot het Vlaams Gewest kon richten, staat vast dat zij 
zich hier zelf ook terdege van bewust is.

http://www.cass.be


Deze onregelmatigheid brengt de onontvankel ij kheid van de vordering met zich mee. 
Enig onderzoek naar belangenschade, dan wel het bereiken van het beoogde 
normdoel is hier niet aan de orde.

V. GERECHTSKOSTEN

Eiseres dient als de in het ongelijk gestelde partij te worden verwezen in de kosten 
(artikel 1017, lid 1 Ger. Wb.).

De vordering komt op tegen de aan eiseres opgelegde geldboete van 800,00 EUR en 
is in die zin geld waardeerbaar. Zij moet voor de bepaling van het 
overeenstemmende bedrag van de rechtsplegingsvergoeding gesitueerd worden in de 
schijf van 750,01 EUR tot en met 2.500,00 EUR, overeenstemmend met een 
basisbedrag van 440,00 EUR.

Er worden geen gronden aangevoerd die een afwijking van het basisbedrag 
verantwoorden.

OM DEZE REDENEN,
DE RECHTBANK, rechtdoende op tegenspraak,

Gelet op de artikelen 2 en volgende van de wet van 15 jimi 1935 op het gebruik der 
talen in gerechtszaken,

Verklaart de vordering onontvankelijk.

Veroordeelt eiseres dienvolgens tot de kosten van het geding aan de zijde van 
verweerster.

Begroot deze kosten als volgt:

- 440,00 EUR rechtsplegingsvergoeding.

Aldus gedaan en uitgesproken in openbare terechtzitting gehouden in het 
gerechtsgebouw te Oudenaarde op vier decembcr tweeduizend en veertien.

Aanwezig:
Annelies DE COOMAN, rechter, Voorzitter der kamer



Tiencfe en Caatste 6 fad
A

Hasten en 6eve(en cfat affe daartoe gevorderde gerechtsdeurwaarders dit 
vonnis ten uitvoer zuffen feggen:

cOat Onze Procureurs - generaaf en Onze Procureurs des Xonings 6ij de 
recht6anfen van eerste aanfeg daaraan de fiandzuffen fiouden en dat affe 
6evefhe66ers en officieren van de open6are macft daartoe de sterile Hand 
zuffen 6ieden wanneer dit wettefijhjvan hen gevorderdwordt;

den hfijfe waarvan dit vonnis is ondertefenden gezegefdmet fiet zegef 
van de rechthanfvan eerste aanfeg Oost-Vfaanderen, afdefing Oudenaarde;

Voor eensfuidende uitgifte afgefeverd aan: IMter Phifippe Sc hep hens, 
gerechtsdeurwaarder te 1050 Pfsene, Kjoonfaan 145 hfofjF 4de verdiep.

(De Cjriffier van de Pechthanf^

Carine Van Wiefendaefe

(Datum: 27januari 2015 

(jriffierecfit: VRIJ

(De Cjriffier,

Carine Van Wiefcndaefe




