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f° 7245
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN,

afdeling GENT
FISCAAL - ZESDE BURGERLIJKE KAMER

OPENBARE TERECHTZITTING VAN 7 DECEMBER 2016

In de zaak van:

______________  met zetel te Knesselare, , met als
ondernemingsnummer

EISERES. vertegenwoordigd door meester JONAS VAN WEYENBERG, 
advocaat met kantoorte 9200 Dendermonde, Patrijzenlaan 12,

tegen

HET VLAAMSE GEWEST. vertegenwoordigd door de Vlaamse regering in de 
persoon van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, 
Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, met kantoor te 1000 Brussel, 
Arenbergstraat 7,

VERWEERDER, vertegenwoordigd door meester Thomas Eyskens en 
meester Arne Vandaele, advocaten met kantoor te 1000 Brussel, 
Bischoffsheimlaan 36,

beslist de rechtbank als voIgt:

1. DE RECHTSPLEGING

De rechtbank hoorde de partijen in hun argumenten op de openbare 
terechtzitting van 2 november 2016. Vervolgens sloot de rechtbank het debat 
en nam de zaak in beraad. De rechtbank zag het dossier van de rechtspleging 
en de bewijsstukken in en in het bijzonder het verzoekschrift op tegenspraak 
van 20 december 2013 en de conclusies van de partijen.

II. DE VORDERING

De eiseres vordert de herleiding van de administratieve boete die het 
Departement Internationaa! Vlaanderen opgelegd heeft, tot de minimumboete 
van 250,00 euro.

De eiseres vraagt dit vonnis onmiddellijk uitvoerbaar te verklaren, zelfs als het 
Vlaamse Gewest daartegen hoger beroep zou instellen. Zij vraagt het
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kantonnement uit te sluiten.

De verweerder vraagt de vordering van de eiseres ongegrond te verklaren.

111. RELEVANTE FEITEN EN GESCHIL

1.

De eiseres neemt vanaf 1 januari 2011 een hotel, geiegen te
over.

Toerisme Vlaanderen verneemt pas in mei 2011 dat de eiseres het hotel 
Prelude heeft overgenomen. Bij brief van 11 mei 2011 wijst zij de eiseres op 
het feit dat een vergunning nodig is om een hotel uit te baten. Zij nodigt de 
eiseres uit om zo snel mogelijk de aanvraag te doen en daarbij de volgende 
bewijsstukken te voegen: statuten van de vennootschap, de aansteiling van 
de natuurlijk persoon die belast is met het dagelijks bestuur, bewijs van 
verzekering tot dekking van de burgerlijke aansprakeiijkheid voor alle schade, 
een plattegrond op schaal volgens bepaalde minimumeisen, uittreksel uit de 
kadastrale iegger, een eigendomsattest of huurovereenkomst en een 
brandveiiigheidsattest.

2.
Op 11 augustus 2011 dient de eiseres bij Toerisme Vlaanderen een aanvraag 
voor een vergunning inzake de uitbating van een hotel, samen met een aantal 
stukken, in.

Bij brief van 19 augustus 2011 vraagt Toerisme Vlaanderen aan de eiseres om 
de aanvraag te vervolledigen door de volgende documenten te bezorgen: een 
brandveiiigheidsattest, een bewijs van verzekering tot dekking van de 
burgerlijke aansprakeiijkheid, het uittreksel uit de kadastrale Iegger, een 
plattegrond op schaal en een stedenbouwkundig document.

Toerisme Vlaanderen wijst er nog op dat als de eiseres de aanvraag niet 
binnen de 60 dagen vervolledigt, de aanvraag vervalt, behoudens, indien een 
verlenging van die termijn wordt aangevraagd en toegestaan.

3.
In het proces-verbaal van vaststelling van 2 mei 2013 notuieert de bevoegde 
ambtenaar de overtrading op het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 
10 juli 2008 betreffende de toeristische logies, zoals de uitbating van het hotel
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zonder voorafgaandelijke verguning.

De eiseres wordt aangeduid als de uitbater van het hotel en volgens de 
verklaring van de heer kon geen vergunning worden aangevraagd
doordat de vorige eigenaar een bouwovertreding had begaan.

4.
Het Departement internationaal Vlaanderen deelt met een aangetekende brief 
van 2 mei 2013 mee dat zij binnen de 6 maanden na ontvangst van het 
proces-verbaal een administratieve boete kan opleggen tussen 250,00 euro 
en 25.000,00 euro. Vooraleer een boete op te leggen, nodigt zij de eiseres uit 
voor een hoorzitting.

Bij brief van 11 juni 2013 nodigt het Departement internationaal Vlaanderen de 
eiseres uit op een hoorzitting van 18 juli 2013. De heer verklaarde op
deze hoorzitting dat een bouwovertreding werd vastgesteld nadat het hotel 
overgenomen was en daarvoor een regularisatieaanvraag werd ingediend. Na 
het plaatsbezoek van de brandweer, zouden alle nodige documenten op korte 
termijn verkregen kunnen worden. Ter zake was met de gemeentelijke 
overheid een afspraak gemaakt.

5.
Bij brief van 15 oktober 2013 deelt het Departement internationaal Vlaanderen 
mee dat zij op 9 oktober 2013 een onvolledige aanvraag voor een vergunning 
ontvangen heeft. Zij vraagt nog de volgende documenten te bezorgen: een 
brandveiligheidsattest, het uittreksel uit de kadastrale legger, een plattegrond 
op schaal, een eigendomsattest en een stedenbouwkundig document.

Het Departement internationaal Vlaanderen meldt middels de aangetekende 
brief van 29 oktober 2013 dat zij op 18 oktober 2013 een administratieve 
geidboete van 4.500,00 euro opgelegd heeft.

Met een aangetekende brief deelt het Departement internationaal Vlaanderen 
aan de eiseres mee dat de vergunningsaanvraag op 16 december 2013 
volledig is.

De eiseres gaat niet akkoord met de administratieve geidboete van 4.500,00 
euro en vindt dat die moet herleid worden tot 250,00 euro. Daarom iegt de 
eiseres hiertegen een verzoekschrift neer op de griffie van deze rechtbank op

’
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20 december 2013.

7.
Op 21 januari 2014 kent het Departement internationaal Vlaanderen aan de 
eiseres een vergunning toe voor de exploitatie van het hotel

IV. BESPREKING

Vergunning nodig voor uitbating hotel

Niemand mag zonder een voorafgaande, schriftelijke vergunning een hotel 
exploiteren (artikel 3 § 1 en artikel 2 9° decreet 10 juli 2008 betreffende het 
toeristische logies).

De vergunning geldt alleen voor het toeristische logies waarvoor ze is 
afgeleverd en voor de vergunninghouder aan wie ze is afgeleverd (artikel 12 § 
4 decreet 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies).

Op de openbare zitting van 2 november 2016 hebben de partijen niet betwist 
dat de overlater van het hotel een vergunning had. Die vergunning gold dus 
enkel voor de overlater en niet meer voor de overnemer, de eiseres.

Vergunning ook nodig bij overdracht hotel

Bij overdracht van de exploitatie van het vergunde toeristische logies vraagt 
de overnemer binnen 30 kalenderdagen na de ovemame een vergunning aan 
bij de Vlaamse Regering (artikel 13 § 4 decreet 10 juli 2008 betreffende het 
toeristische logies).

Administratieve geldboete

Een administratieve geldboete van 250,00 euro tot 25.000,00 euro kan 
worden opgelegd aan de exploitant van een hotel dat wordt geexploiteerd 
zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning (artikel 22, §1, 1°, Decreet 
10 juli 2008 betreffende het toeristische logies).

A.R. 13/4296/A 5
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Daarnaast riskeert de exploitant van een hotel een administratieve geldboete 
als hij het hotel niet voorafgaandelijk aanmeldt (artikel 22, §1, 2°, van 
voornoemd decreet).

Verder is een administratieve geldboete mogelijk als de exploitant een 
herkenningsteken gebruikt en daarmee onrechtmatig de indruk geeft dat zijn 
hotel aangemeld of vergund is. Hetzelfde geldt voor het onrechtmatig gebruik 
van een comfortclassificatie (artikel 22, §1, 4°, artikel 12,§7, en artikel 9 van 
het decreet 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies).

Tot slot riskeert de exploitant ook een administratieve geldboete als hij zonder 
een vergunning de benaming hotel gebruikt (artikel 22,§1, 5°, en artikel 3, §6, 
decreet 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies).

De rechtbank van eerste aanleg kan bij verzachtende omstandigheden het 
bedrag van de opgelegde administratieve boete verminderen, zelfs tot onder 
het toepasselijke minimumbedrag (artikel 22, §6, decreet 10 juli 2008 
betreffende het toeristische logies).

Onvergunde uitbating van het hotel

Het Departement internationaal Vlaanderen legde de eiseres een 
administratieve geldboete op van 4500,00 euro voor de overtreding van artikel 
3 van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies.

Het staat vast dat de eiseres het hotel overgenomen heeft en haar
activiteiten op 1 januari 2011 heeft aangevat. Zij had onbetwistbaar de 
verplichting om binnen de 30 kalenderdagen na deze overname een 
vergunning aan te vragen, doch heeft dit nagelaten te doen.

Op 1,1 mei 2011 vraagt Toerisme Vlaanderen de nodige bewijsstukken voor te 
leggen. Het duurt niet minder dan drie maanden dat de eiseres hierop 
reageert door op 11 augustus 2011 een aanvraag voor een vergunning in te 
dienen.

Op 19 augustus 2011 vraagt Toerisme Vlaanderen het dossier te vervolledigen 
met de nodige bewijsstukken en wijst deze administratie er op dat onvolledige 
aanvragen vervallen na 60 kalenderdagen nadat een verzoek tot aanvulling 
van de aanvraag is gericht aan de aanvrager.

A.R. 13/4296/A 6
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Het vervallen van de aanvraag geschiedt van rechtswege en zonder 
kennisgeving (artikel 10, §4, decreet 10 jull 2008 betreffende het toeristische 
logies).

Gezien de afwezigheid van een tijdig vervolledigen van het dossier door de 
eiseres en er bovendien geen verlenging van de termijn werd ingediend, 
vervalt de vergunningsaanvraag.

Er verstrijkt meer dan 2 jaar om een nieuwe aanvraag in te dienen en het 
aanvraagdossier rond te krijgen. De eiseres verkreeg een vergunning op 21 
januari 2014.

Het hotel werd dus van 1 januari 2011 tot 21 januari 2014 onvergund
uitgebaat.

Uit de vaststellingen van 23 april 2013 blijkt immers dat boekingen bij hotel 
mogelijk waren via de boekingswebsite Verder

werd vastgesteld dat het handelspand de benaming “hotel” gebruikt, terwijl de 
eiseres op dat moment nog geen vergunning had en haar 
vergunningsaanvraag op dat moment vervallen was. De heer 
verklaarde op 26 april 2013 dat het hotel met 10 kamers uitgebaat wordt. Het 
hotel gebruikte een comfortclassificatie (van 3 sterren), terwijl het op dat 
moment geen vergunning had. Het hotel had bovendien een eigen website

met de mogelijkheid om te reserveren.

De rechtbank wil aannemen dat de eiseres te kampen had met moeilijkheden 
om alle documenten te bezorgen die nodig waren voor de vergunning. Er 
wordt echter geen enkel bewijsstuk voorgelegd waaruit zou blijken dat ze op 
voldoende wijze actief heeft opgetreden en inspanningen heeft geleverd om 
zo snel mogelijk aan de onregelmatige toestand een einde te steilen.

Naar het oordeel van de rechtbank is in dergelijke omstandighed.en het 
opleggen van een administratieve boete van 4.500,00 euro een gepaste 
sanctie voor de gedane inbreuken. De verweerder heeft bij de vaststelling 
voldoende rekening gehouden met de concrete omstandigheden van de zaak. 
De eiseres kan niet omheen het feit dat zij gedurende 3 jaar inkomsten heeft 
genoten door de exploitatie van een onvergund hotel. De inkomsten uit deze 
onregelmatige activiteit liggen ongetwijfeld veel hoger dan de opgelegde 
boete.

De rechtbank ziet dan ook geen redenen om de opgelegde geidboete te 
verminderen.

A.R. 13/4296/A 7
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Gerechtskosten - de rechtsplegingsvergoeding

Tenzij bijzondere wetten anders bepalen, verwijst ieder eindvonnis, zelfs 
ambtshalve, de in het ongelijk gestelde partij in de kosten, onverminderd de 
overeenkomst tussen de partijen, die het eventueel bekrachtigt (artikel 1017 
lid 1 van het Gerechtelijk Wetboek).

De kosten omvatten onder meer de rechtsplegingsvergoeding (artikel 1018 6° 
juncto artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek).

De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten 
en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij (artikel 1022 
lid 1 van het Gerechtelijk Wetboek).

De eiseres vraagt de verweerder te veroordelen tot de gerechtskosten. Zij stelt 
de rechtsplegingsvergoeding vast op het basisbedrag.

De verweerder vraagt de eiseres te veroordelen tot de gerechtskosten. Zij stelt 
die kosten vast op 1.320,00 euro rechtsplegingsvergoeding.

De verweerder is de partij die in het gelijk gesteld werd. Aangezien de 
verweerder vertegenwoordigd wordt door een advocaat, is de eiseres een 
rechtsplegingsvergoeding verschuldigd.

Het bedrag van de betwiste administratieve boete bedraagt 4.500,00 euro.

De rechtbank stelt de rechtsplegingsvergoeding vast op het geindexeerd 
basisbedrag van 780,00 euro.

OM DEZE REDENEN,
DE RECHTBANK, recht doende OP TEGENSPRAAK,

Met inachtneming van artikel 2, 34, 36, 37 en 41 van de wet van 15 juni 1935 
op het taalgebruik in gerechtszaken.

Verklaart de vordering ontvankelijk en ongegrond.

(
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Veroordeelt de eiseres om aan de verweerder een rechtsplegingsvergoeding 
van 780,00 euro te betalen.

Aldus gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting door de zesde 
burgerlijke kamer van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, 
afdeling Gent, op woensdag 7 december tweeduizend zestien, waar 
aanwezig waren :

- Christophe Snoeck, rechter, voorzitter van deze kamer,
- Twiggy De Zutter, griffier.

C. SNOE<
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