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A.R.-nr. 2016/3491/A

- verzet tegen bevel tot betaling - administrative geldboete - rechtmatigheid tenuitvoerlegging - 
kwaliteiten van de schuldvordering - beslissingsmacht van de beslagrechter

- op tegenspraak

- eindbeslissing
Inzakevan:

De met vennootschapszetel te Gent, en
met ondernemingsnummer

Eisende partij.
Vertegenwoordigd ter zitting door Mter Henri Nottebaert in vervanging van Mter Jacques Vander 
Schelden, advocaat te 9700 Oudenaarde, Voorburg 3.

Tegen:

Het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, in de persoon van de Vlaamse 
minister van Mobiiiteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme, en Dierenwelzijn, met kantoren 
gevestigd te 1000 Brussel, Martelaarsplein 7.

Verwerende partij.
Vertegenwoordigd ter zitting door Mter Arne Vandaele, advocaat te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 33 
6n met advocaten Mters Thomas Eyskens en Sebastiaan De Meue, advocaten 1000 Brussel, 
Bischoffsheimlaan 33.

Na in beraadneming op de openbare terechtzitting van 17 maart 2017, 
spreekt de beslagrechter volgende beschikking uit:

o o

Gelet op:
•/ de inleidende dagvaarding betekend op 22 juli 2016 bij exploot van Marc VERMEULEN, 

gerechtsdeurwaarder te Ukkel,
S de beschikking uitgesproken in het kader van artikel 747, §1, Ger. W. op 20 September 2016,
S de conclusies neergelegd ter griffie op

• 8 november 2016 voor verwerende partij,
• 16 januari 2017 voor eisende partij,
• 10 februari 2017 voor verwerende partij,

S de stavingstukken van partijen.

Gehoord de raadslieden van partijen in hun pleidooi ter openbare terechtzitting van 17 maart 2017, 
waarna de debatten werden gesloten en de zaak in beraad werd genomen.
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1. VOORWERP VAN DE VORDERINGEN EN VAN HET VERWEER

1.1. Eiseres, de verzet zich tegen het bevel dat verweerder, het
Vlaamse Gewest, haar op 21 juni 2016 heeft laten betekenen tot betaling van een administratieve 
geldboete ten bedrage van 2.400 €, te vermeerderen met aanmanings-en uitvoeringskosten.

Zij vordert "te zeggen voor recht dat het dwangschrift dd. 15.03.2016", dat samen met het bevel 
betekend werd, "nietig is, waardoor het" "niet kan worden uitgevoerd".

Tevens vordert ze een schadevergoeding ten bedrage van 1 € provisioneel.

1.2. Verweerder, het Vlaamse Gewest, besluit tot de ongegrondheid van dit verzet.

2. FEITEN EN PROCEDUREVOORGAANDEN

De belangrijkste feiten en procedurevoorgaanden, relevant voor de beoordeling van huidig 
executiegeschil en zoals zij uit de procedurestukken en de door partijen neergelegde stukken blijken, 
kunnen als voIgt samengevat worden :

Op 12 december 2014 stuurt de Vlaamse overheid een schrijven naar ' hotel
" met adres in , . Ze deelt haar mee dat uit onderzoek gebleken

is dat zij een toeristisch logies aanbiedt op de toeristische markt zonder over een geldige aanmelding of 
exploitatievergunning te beschikken en wijst er haar op dat dit aanleiding kan geven tot een 
administratieve geldboete van minimaal 250 € en maximaal 25.000 €, alsook tot stopzetting van het 
logies. Tevens kondigt ze aan dat een inspecteur ter plaatse zal komen om de nodige vaststellingen te 
doen en dat hij tevens een proces-verbaal kan opmaken. Mocht dit schrijven foutieve gegevens 
bevatten, verzoekt ze om dit binnen de dertig dagen kenbaar te maken.

Op 17 februari 2015 begeeft een inspecteur van de Vlaamse overheid zich ter plaatse maar wordt de 
toegang hem geweigerd. Na verder opzoekingswerk bliift de verantwoordelijke de heer

te zijn. Aan de politie verklaart de heer dat hij eigenaar is van het pand waarin
' . hotel " wordt geexpioiteerd en dat zijn bvba

hierna instaat voor het beheer van * hotel *.
Hij "verklaart nog dat het pand voor verschillende doeleinden wordt gebruikt, waaronder 
ovemachtingen". Hij ontkent hier vergunningsplichtig voor te zijn. Een stedenbouwkundige vergunning 
volstaat volgens hem.

Op 30 maart 2015 stelt de inspecteur een proces-verbaal van vaststellingen op, dat tevens geldt als 
formele ingebrekestelling en zowel naar de heei zelf als naar zijn bvba verzonden wordt.

Hierop reageertde heei namens zijn vennootschap met een brief van 7 april 2015, waarin hij
de inhoud van de vaststellingen en verklaringen formeel en integraal betwist.
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Bij schrijven van 27 april 2015 nodigt de Vlaamse overheid de uit voor een hoorzitting
op 21 mei 2015 aivorens een beslissing te nemen over een administratieve geldboete.

Opnieuw betwist de heer namens zijn vennootschap bij brief van 12 mei 2015 de inhoud van
de vaststellingen en verklaringen. Hij voegt er onder meer aan toe dat zijn aanwezigheid op de 
hoorzitting volledig ziploos is.

Bij schrijven van 26 mei 2015 deelt de Vlaamse overheid het navolgend proces-verbaal van deze 
hoorzitting mee aan de Ze wijst erop dat ze met ingang van 30 maart 2015 over een
termijn van zes maanden beschikt om een administratieve geldboete op te leggen.

Bij besluit van 4 September 2015 wordt deze administratieve geldboete aan de 
opgelegd. Ze bedraagt 2.400 € en dient binnen de dertig dagen na ontvangst van het besluit betaald te 
worden. Tevens vermeldt dit besluit dat het uitvoerbaar is na een termijn van twee maanden na 
ontvangst van de kennisgeving en voor zover er geen beroep is ingediend bij de rechtbank van eerste 
aanleg van het rechtsgebied waar de exploitatie is gelegen vermits dit beroep schorsend werkt.
Op 11 September 2015 wordt dit besluit naar de verstuurd, zowel aangetekend a Is bij
gewone post. De aangetekende brief wordt niet afgehaald en op 30 September 2015 teruggestuurd naar 
de Vlaamse overheid.

Bij schrijven van 23 februari 2016 maant de Vlaamse overheid de aan om tot betaling
van de geldboete over te gaan. Zij verwijst naar vorige aanmaningen en waarschuwt voor de gedwongen 
invordering indien niet binnen de tien dagen betaald wordt.

De heer antwoordt hierop namens zijn bvba met een brief van 1 maart 2016, waarvan de
inhoud luidt:
"Het ad res naar waar dit is verstuurd is onjuist en onvolledig.
We hebben tevens geen weet van een invordering of ingebrekestelling en moeten dit alles bijgevolg in de 
meest ruime zin betwisten.".

Op 15 maart 2016 vaardigt de bevoegde ambtenaar van het Vlaamse Gewest een dwangschrift uit ter 
invordering van de administratieve geldboete.

De gerechtsdeurwaarder betekent op 21 juni 2016 dit dwangschrift aan de samen met
een bevel tot betaling van het bedrag van 2.680,52 €, kosten inbegrepen. ~

Tegen dit bevel tekent de op 22 juli 2016 verzet aan ter inleiding van huidig
executiegeschil.

Intussen betekent de gemachtigde inspecteur van de Vlaamse overheid op 4 oktober 2016 ook een bevel 
tot onmiddellijke stopzetting aan de . Bij besluit van 20 oktober 2016 bekrachtigt de
bevoegde Vlaamse minister dit stopzettingsbevel.
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3. BEOORDELING

3.1. de rechtmatigheid van de tenuitvoerlegging

3.1.1. kennisgeving van de beslissing

Als eerste middel werpt de op dat het dwangschrift van 15 maart 2016 "gesteund is op
een niet vaststaande administratieve geldboete" omdat de beslissing tot oplegging van de 
administratieve geldboete haar niet ter kennis gebracht is, minstens dit niet bewezen is.

Zij betwist aldus het zeker en opeisbaar karakter van de schuldvordering van het Vlaamse Gewest en 
bijgevolg de rechtmatigheid van de tenuitvoerlegging.

Het behoort wel degelijk tot de beslissingsmacht van de beslagrechter om de rechtmatigheid van de 
tenuitvoerlegging, en als mogelijk onderdeel hiervan het bestaan van een zekere en opeisbare 
schuldvordering, te beoordelen wanneer hij, zoals in huidig executiegeschil, gevat wordt door een verzet 
van de schuldenaar tegen een bevel tot betalen, de eerste uitvoeringsdaad.

Het eerste middel van de kan bijgevolg onderzocht worden.

De steunt zich op de bepalingen van artikel 22, meer in het bijzonder paragrafen 4 en 5,
van het Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies1, die als voIgt luiden :

"§4
De betrokkene en in voorkomend geval zijn gemachtigde worden van de beslissing, vermeld in § 32, op de 
hoogte gebracht met een aangetekende brief, per fax of elektronisch, als dat een ontvangstbewijs van de 
geadresseerde opievert. De kennisgeving vermeldt de wijze waarop en de termijn waarbinnen beroep 
ingesteld kan worden.

§5
In geval van betwisting van de beslissing, vermeld in § 3, moet op straffe van verval binnen een termijn 
van twee maanden vanafde 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 Zbis3 van boek II van het vierde deel van het Gerechtelijk 
Wetboek is van overeenkomstige toepassing. Dat beroep schorst de uitvoering van de beslissing."

Zij stelt dat het Vlaamse Gewest niet aantoont dat zij de beslissing tot oplegging van een administratieve 
geldboete aangetekend, zoals vermeld op stuk 8 van het Vlaamse Gewest, heeft ter kennis gebracht.

1 dat, zoals niet betwist tussen partijen, in huidige zaak van toepassing is.

2 "De Vlaamse Regering neemt de beslissing nadat de betrokkene of in voorkomend geval zijn gemachtigde het 
recht werd geboden om gehoord te worden. Als een administratieve geldboete wordt opgelegd, vermeldt de 
beslissing het bedrag, de wijze waarop en de termijn waarbinnen die moet worden betaald."
3 ",Het verzoekschrift op tegenspraak"
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Onder stuk 19 brengt het Vlaamse Gewest het bewijs van de aangetekende zending bij. Hieruit blijkt dat 
deze op vrijdag 11 September 2015 werd verstuurd naar het juiste adres van de toenmalige 
vennootschapszetel van de , dat de postbode op maandag 14 September 2015 een
bericht achterliet maar wegens niet-afhaling de aangetekende zending op 30 September 2015 werd 
teruggestuurd. Het Vlaamse Gewest voegt eraan toe dat ze de kennisgeving ook per gewone post 
verstuurd heeft.

De kennisgeving van de beslissing van 4 September 2015, waarbij aan de een
administratieve geldboete van 2.400 € is opgelegd, is bijgevolg regelmatig gebeurd, in overeenstemming 
met voormelde bepalingen van artikel 22, § 4 van het decreet.

Vanaf de ontvangst van deze kennisgeving beschikte de over twee maanden om een
schorsend beroep aan te tekenen tegen deze beslissing. Zij heeft dit beroep niet aangetekend, zodat de 
schuldvordering van het Vlaamse Gewest zeker, vaststaand en, gelet op de eveneens verstreken 
betaaltermijn van dertig dagen, opeisbaar is.

Dat de , zoals ze heden beweert, geen kennis heeft genomen van de beslissing van 4
September 2015 is niet te wijten aan een gebrek aan kennisgeving of aan regelmatige kennisgeving. Het 
Vlaamse Gewest toont immers aan dat zij, zoals voorgeschreven door voormeld artikel 22, § 4 van het 
decreet, de met een aangetekende brief op de hoogte heeft gebracht van de beslissing.
Met het gegeven dat de deze aangetekende brief niet afgehaald heeft, kan geen
rekening gehouden worden. Ze geeft immers zelf geen enkele verklaring voor deze niet-afhaling. 
Overmacht bijvoorbeeld roept ze ook niet in. Ze was er nochtans van op de hoogte dat haar mogelijks 
een administratieve geldboete kon opgelegd worden, Minstens het aanvankelijk proces-verbaal van 
vaststelling van 30 maart 2015 en de uitnodiging voor de hoorzitting van 21 mei 2015 heeft ze immers 
ontvangen, vermits ze op beiden schriftelijk gereageerd heeft.

3.1.2. hoedanigheid van exploitant

Als tweede middel roept de in dat zij niet de exploitant is van 4 hotel
y

Deze grief had zij in haar beroepsverzoekschrift tegen de beslissing van 4 September 2015 kunnen 
opwerpen.

Bij gebreke aan beroep is, zoals hierboven overwogen, haar schuld aan het Vlaamse Gewest definitief 
komen vast te staan.

Indien de beslagrechter dit tweede middel zou beoordelen, zou hij ingrijpen in de materieelrechtelijke 
verhoudingen tussen partijen zoals zij uit de niet-bestreden en uitvoerbare beslissing van 4 September 
2015 blijken, hetgeen hem niet toekomt.
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3.1.3. geen schadevergoeding

De twee middelen van de ter betwisting van de rechtmatigheid van de
tenuitvoerlegging kunnen bijgevolg niet weerhouden worden.

Er kan haar dan ook geen schadevergoeding toegekend worden.

3.2. de gedingkosten

Ook dient de , in toepassing van artikel 1017, eerste lid Ger.W., verwezen te worden in
de kosten van huidig geding, waaronder de rechtsplegingsvergoeding begroot op het geindexeerde 
basisbedrag voor geschillen die betrekking hebben op niet in geld waardeerbare vorderingen, hetzij 
1.440 €.

Ten onrechte baseert de zich op het bedrag van haar schuld om te besluiten dat haar
vordering in geld waardeerbaar is.

De verzet zich immers tegen een uitvoeringsdaad, met name een bevel tot betalen, en
betwist de rechtmatigheid van deze uitvoering. Zij vordert de nietigverklaring van het dwangschrift en te 
zeggen voor recht dat dit dwangschrift niet kan worden uitgevoerd. Deze vorderingen zijn geen in geld 
waardeerbare vorderingen (zie in dezelfde zin Cass. 12 januari 2012, P&B, 2012, afl. 3, 81).

OM DEZE REDENEN,

Gelet op de artikelen 4, 37, 41 en 42 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken;

Rechtsprekende op tegenspraak;

Verklaart het verzet van de ontvankelijk doch ongegrond;

Veroordeelt de tot betaling van de gedingkosten, enkel te
begroten in hoofde van het Vlaamse Gewest op het bedrag van 1.440 € (rechtsplegingsvergoeding).

Aldus uitgesproken ter openbare terechtzitting van de beslagkamer van de Nederlandstalige 
rechtbank van eerste aanleg Brussel, op 7 april 2017, waar aanwezig waren en zitting namen:

mevrouw Anouk DEVENYNS, beslagrechter,
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