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Inzake:

Hoofdzaak

met zetel te ANTWERPEN, , met ondernemingsnummer

eisende partii,
- vertegenwoordigd ter zitting door Mr. MICHEL MARTIN te 2060 ANTWERPEN 6, Fr. 
Rooseveltplaats 12 B 18

TEGEN:

VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, in de persoon van de 
Vlaamse Minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en 
Dierenwelzijn, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 BRUSSEL 1, Koolstraat 35,

verwerende partii.
- vertegenwoordigd ter zitting door Mr. EYSKENS THOMAS te 10Q0 BRUSSEL 1, 
Bischoffsheimlaan 33 (ref. VI gew(Divt/ Kathedraallogies)

*-+***

Gelet op de stukken in het dossier van de rechtspleging o.a.:

- het verzoekschrift tot hoger beroep neergelegd ter griffie op‘20.07.2016
- de conclusie voor verwerende partij
- het stukkenbundel van eisende partij

Partijen werden gehoord ter zitting van 02,03.2017.

Gelet op de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.

* * * * £

Het hoger beroep strekt tot te horen zeggen voor recht dat er geen reden is om een 
geldboete op te leggen , minstens tot beperking van deze geldboete tot een absoluut 
minimum. .

•i

De geldboete waartegen hoger beroep wordt aangetekend betreft een geldboete van 4.500 
euro wegens de exploitatie van toeristische logies zondergeldige aanmelding of 
exploitatievergunning te aan de

Verzoekster baat toeristische logies uitte aan de en

In 2014 doet verzoekster een aanmelding voor 2 logies in nr, 8 en enkele dagen nadien voor 
nr. 10.
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Een onderzoek op 23 juli 2013, n.a.v. een klacht omtrent de afwezjgheid van een attest 
inzake brandveiligheid, heeft geleid tot een PV wegens overtreding van het Toeristischi 
Logiesdecreet voor het logies gelegen aan de met oplegging van een
administratieve geldboete van 1,950 euro op 7/10/2015 en tot een gelijkaardig PV voor de 
logies gelegen aan de met oplegging van een geldboete van 450 euro.

Deze geldboetes werden niet betaald maar maken ook geen voorwerp uit van enige 
vordering.

Niettegenstaande deze vaststellingen en boetes werd detoestand niet geregulariseerd en 
werden op 13/2/2016 2 bevelen tot onmiddellijke stopzetting van de exploitatie betekend.

Bij een controle-onderzoek van de brandweer werden op 22/10/2015 ernstige 
tekortkomingen vastgesteld die ingrijpende aanpassingswerken vereisten en waardoor de 
verdere exploitatie een onmiddellijk gevaar inhield.

Het onderzoek naar de uitbating aan de leidde tot een aantal vaststellingen
van overtredingen en de hoorzitting wordt vastgesteld op 27/4/2016; deze wordt op verzoek 
van verzoekster uitgesteld naar 10/5/2016 en op deze zitting wordt de hoorzitting verplaatst 
naar 17/5/2016 omdat de uitbaatster verzoekt om een andere inspecteur.

Op de hoorzitting van 17/5/2016 is de exploitante niet komen opdagen. 

Daarna werd de thans betwiste boete opgelegd.

De feiten die eraan ten grondslag liggen worden niet betwist en mede gelet op de 
voorgaanden, die niet een regelmatige uitbating leidden, en op de inkomsten die de 
uitbating kan genereren is de geldboete zeker niet te hoog en is er geen reden om deze te 
herleiden.

De vordering komt dan ook ongegrond voor.

Er is geen reden om af te wijken van het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding.

OM DEZE REDENEN 
DE RECHTBANK

rechtdoende op tegenspraak
alle andere en strijdige middelen verwerpend

Verklaart het beroep ontvankelijk maar ongegrond.

Bevestigt dienvolgens de bestreden beslissing

Verwijst verzoekster tot de kosten van het geding, aan de zijde van verweerster begroot op 
780 euro rechtsplegingsvergoeding.
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Dit vonnis werd uitgesproken op zes april tweeduizend zeventien in openbare zitting van de 
Kamer AB14, die samengesteld was uit:

H. De Munck, rechter 
G. Goyaerts, griffier




