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De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, sectie burgerlijke rechtbank, 
vierde kamer, heeft het volgend vonnis verleend:

In de zaak : 15/3568/A

Hoofdzaak:

___________, met maatschappelijke zetel te JABBEKE, en gekend
met ondernemingsnummer

EISENDE PARTIJ,

voor wie optreedt Meester VERVENNE HAN, advocaat te 9000 GENT

tegen :

DE VLAAMSE OVERHEID, DEPARTEMENT INTERNATIONAAL VLAANDEREN. met kantoor 
aan de Boudewijnlaan 30, bus 80 te 1000 Brussel,

en ondergeschikt, in de mate dat het VLAAMSE GEWEST moet worden geacht door 
verzoekende partij te zijn aangewezen als verwerend partij, het VLAAMSE 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, Martelaarsplein 7

VERWERENDE PARTIJ,

voor wie optreedt Meester EYSKENS THOMAS en meester DE MEUE SEBASTIAAN, 
advocaten te 1000 BRUSSEL, c

I. RECHTSPLEGING

Gelet op het besluit d.d. 3 September 2015 van de secretaris-generaal van het Departement 
Internationaal Vlaanderen tot het opleggen van een administratieve geldboete aan 
, aan eiseres ter kennis gebracht met een schrijven van 11 September 2015 .

Gelet op het verzoekschrift d.d. 12 november 2015 .
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De rechtbank nam kennis van de dossiers van de rechtspleging en van de door partijen 
neergelegde bundels.

Partijen werden gehoord in hun middelen in de openbare terechtzitting van 10 oktober 2015 .

Artikel 2 en volgende van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 
werden in acht genomen .

II. BIJZPNDERSTE GEGEVENS VAN DE ZAAK

1. Eiseres is sedert 8 augustus 2014 eigenaar-uitbater van camping te . Zij
heeft de exploitatie over genomen van . Conform het decreet van 10
juli 2008 betreffende het toeristische logies dient eiseres een nieuwe toeristische 
exploitatievergunning te bekomen bij de bevoegde diensten teneinde het vakantiepark te 
kunnen uitbaten . Op 12 September 2014 wordt door eiseres een vergunningsaanvraag 
ingediend bij de Dienst Toeristische Vergunningen van het Departement Internationaal 
Vlaanderen . Op 19 September 2014 deelt de dienst aan eiseres mee dat de aanvraag 
onvolledig is en dat binnen de 60 kalenderdagen volgende stukken moeten worden bezorgd : 
een attest van brandveiligheid en een brandverzekering . Gezien binnen de 60 kalenderdagen 
de gevraagde stukken niet worden bezorgd , komt de vergunningsaanvraag te vervallen . Op 7 
januari 2015 wordt eiseres in gebreke gesteld wegens het exploiteren van een toeristisch logies 
zonder een voorafgaande schriftelijke vergunning . Een brandpreventiecontrole wordt 
gehouden op 17 februari 2015 . Het verslag is ongunstig en het brandveiligheidsattest wordt 
geweigerd op 9 maart 2015 . Eiseres deelt mee de opmerkingen tegen 15 aprii 2015 te zutlen 
oplossen . Een controle wordt uitgevoerd door de Cel Handhaving op 14 aprii 2015 . De 
vaststellingen worden opgenomen in een proces-verbaal d.d. 20 aprii 2015 . Er wordt 
vastgesteld dat er een toeristische logies gelegen is en dat eiseres niet over de vereiste 
exploitatievergunning beschikt . Er wordt gebruik gemaakt van de beschermde benaming 
'camping' en voor het gebruik van deze beschermde benaming beschikt eiseres niet over de 
vereiste exploitatievergunning . Door eiseres wordt op 5 mei 2015 een nieuwe 
vergunningsaanvraag ingediend . Op 12 mei 2015 deelt de dienst Toeristische Vergunningen 
aan eiseres mee dat de aanvraag onvolledig is en dat volgende stukken moeten worden 
bezorgd : een attest van brandveiligheid en een brandverzekering . De zaakvoerder van eiseres 
wordt gehoord en deze stelt dat een brandpreventiecontrole is aangevraagd en dat de 
exploitatie werd stopgezet , er zijn nog wel enkele bewoners met een stacaravan . Een 
brandpreventiecontrole wordt gehouden op 24 juni 2015 , waarbij er volgens eiseres 
mondeling geen opmerkingen worden gemaakt . Een nieuwe brandpreventiecontrole wordt 
gehouden op 14 augustus 2015 . Er wordt een negatief brandpreventieverslag opgemaakt.

Op 3 September 2015 wordt eiseres een administratieve boete opgelegd van 4.070,00 EUR 
door een beslissing van de secretaris-generaal van het departement Internationaal Vlaanderen .

Door eiseres wordt een gerechtelijke procedure ingeleid bij verzoekschrift d.d. 12 november 
2015 .

TO S
O TO

2. Eiseres vraagt dat:
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- de vordering ontvankelijk en gegrond wordt verklaard ;
- de beslissing d.d. 3 September 2015 wordt vernietigd ;

voor recht wordt gezegd dat eiseres geen administratieve geldboete verschuldigd is , 
minstens de administratieve boete wordt herleid ;

- ondergeschikt desgevallend de brandweerpost van de gemeente De Haan 
overeenkomstig artikel 877 e.v. Ger.W. wordt bevolen de nodige inlichtingen en/of 
stukken (preventieverslag, interne nota's of communicatie over haar tussenkomst bij 
het vakantieverblijf van eiseres) mee te delen of neer te leggen ;

- verweerster veroordeeld wordt tot de kosten van het geding , met inbegrip van de 
rechtsplegingsvergoeding t.b.v. 990 EUR .

3. Verweerster vraagt dat het verzoekschrift nietig wordt verklaard , de vordering 
onontvankelijk minstens ongegrond wordt verklaard en dat eiseres wordt veroordeeld tot de 
kosten van het geding , met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding t.b.v. 1.320 EUR .

III. BEOORDELING
i

A. Betreffende de toelaatbaarheid
I

Verweerster stelt dat het verzoekschrift nietig is en de eis ontoelaatbaar is omdat de 
verwerende partij in rechte niet bestaat.

i

Conform artikel 22 §4 van het decreet van 10 juli 2008 is Titel Vbis van het boek II van het 
vierde deel van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing .

Conform artikel 1034ter Ger.W. vermeldt het verzoekschrift op straffe van nietigheid de naam , 
de voornaam , de woonplaats en , in het voorkomend geval, de hoedanigheid van de persoon 
die moet worden opgeroepen ( 3°).

In het verzoekschrift d.d. 12 november 2015 vermeldt eiseres niet expliciet de persoon die 
• moet worden opgeroepen . Wei vraagt eiseres in het verzoekschrift de veroordeling van de 

Vlaamse Overheid , Departement Internationaal Vlaanderen , Boudewijnlaan 30 bus 80 te 1000 
Brussel tot de kosten van het geding . Het is dan ook de Vlaamse Overheid , Internationaal 
Vlaanderen die door de griffie is opgeroepen . Ook in besluiten wordt door eiseres de Vlaamse 
Overheid , Departement Internationaal Vlaanderen vermeld als tegenpartij. Mr. Eyskens heeft 
zich gemeld als raadsman van de opgeroepen partij en heeft besluiten neergelegd namens de 
Vlaamse Overheid , Departement Internationaal Vlaanderen , met ondergeschikt' in de mate 
dat het Vlaamse Gewest moet worden geacht door verzoekende partij te zijn aangewezen als 
verwerende partij, het Vlaamse Gewestj
In het verzoekschrift heeft eiseres een partij vermeld die moet worden opgeroepen , zijnde de 
partij die moet worden veroordeeld of de Vlaamse Overheid , Departement Internationaal 
Vlaanderen . Noch de Vlaamse Overheid , noch het Departement Internationaal Vlaanderen 
hebben evenwel rechtspersoonlijkheid . Zij zijn niet in bekwaam om rechte op te treden . Zij zijn 
ook niet bekwaam om in rechte op te treden in de plaats van het Vlaamse Gewest.

to G
O to
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Eiseres heeft dus een tegenpartij laten oproepen die niet procesbekwaam is . De vereiste van 
procesbekwaamheid is een regel van openbare orde ;

De eis is derhalve ontoelaatbaar.

Voor de volledigheid merkt de rechtbank op dat de beslissing van 3 September 2015 aan eiseres 
ter kennis werd gebracht met een schrijven d.d. 11 September 2015 en dat in dit schrijven 
vermeld wordt dat het beroep tegen de administratieve boete moet worden gericht tegen het 
Vlaamse Gewest.

Het Vlaamse Gewest is niet vrijwillig verschenen in huidige procedure en het Vlaamse Gewest 
kan niet geacht worden te zijn aangewezen als verwerende partij.

B. Betreffende de kosten

Gezien eiseres in het ongelijk wordt gesteld , moet zij overeenkomstig artikel 1017,1° lid Ger.W. 
de gerechtskosten dragen.

De eis is waardeerbaar in geld . De waarde van de eis situeert zich tussen 2.500 en 5.000 EUR 
waarvoor het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding overeenkomstig het KB van 26 
oktober 2007 een bedrag van 780,00 EUR (ge'indexeerd ) bedraagt.

OMDEZE REDENEN,

De rechtbank,

Wijzende in eerste aanleg en op tegenspraak .

Alle verdere middelen van partijen verwerpend als niet dienend .

Verklaart de eis ontoelaatbaar.;

Veroordeelt eiseres tot de gedingkosten, in haar hoofde niet te begroten aangezien ze haar ten 
laste blijven en in hoofde van verwerende partij begroot op de rechtsplegingsvergoeding t.b.v. 
780,00 EUR.

Aldus gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting in het gerechtsgebouw te Brugge, op
zeven november tweeduizend en zestien.
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Aanwezig zijn:

DE PEUTER LUCIENNE rechter
MESTDAGH SABINE griffier




