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V O N N I S gewezen en uitgesproken in het gerechtsgebouw te Antwerpen, op 
ACHT APRIL TWEEDUIZEND VEERTIEN
in openbare zitting van de 9 B kamer van de rechtbank van eerste aanleg 
Antwerpen, afdeling Antwerpen al waar zetelden:

B. Hagen, enig rechter,
D. Naessens, afgevaardigd griffier.

In zake: A.R.Nr. 13/5806/A

ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 
, met zetel gevestigd te ;

eisende parti i
- voor wie verschijnt meester Anton De Clerck en meester Marian Vanden Broeck, 
advocaten, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Amerikalei 122 bus 3;

t e g e n:

De VLAAMSE REGERING
vertegenwoordigd door het Departement intemationaal Vlaanderen, gevestigd te 1000 
Brussel, Boudewijnlaan 30-B80;

verwerende partii
- voor wie meester B. Van Herreweghe, advocaat, verschijnt loco meester Dirk 
Lindemans, advocaat, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Keizerslaan 3.

***
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Gezien de stukken in het dossier van rechtspleging, onder meer:
- het verzoekschrift op tegenspraak strekkende tot een voorziening voor de rechtbank 
van eerste aanleg, neergelegd ter griffie op 11 oktober 2013,
- de beschikking conform artikel 747 §1 Ger.W. dd. 6 november 2013, houdende 
bekrachtiging van de conclusietermijnen en vaststelling van de rechtsdag,
- de conclusies en stukken van partijen.

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

Gehoord partijen in hun middelen en besluiten, ontwikkeld in de Nederlandse taal ter 
terechtzitting van 11 maart2014.

***

Onderhavig geschil heeft betrekking op de hervorming van het besluit van de secretaris- 
generaal van het Departement intemationaal Vlaanderen van 12 augustus 2013 waarbij 
aan de een administratieve geldboete werd opgelegd ingevolge
inbreuken op het decreet van 10 juli 2008 betreffende toeristische logies.

De eis vanwege de strekt ertoe voormeld besluit te horen vemietigen
en haar dienvolgens te ontslaan van de erin opgelegde administratieve geldboete.

In ondergeschikte orde vordert de dat de administratieve geldboete
zou worden kwijtgescholden minstens dat deze zou worden herleid tot onder € 250,00.

Uiterst ondergeschikt vordert zij dat voormelde administratieve geldboete zou worden 
verminderd en dat zij gepaard zou gaan met (minstens een gedceltelijk) uitstel.

Tot slot vordert zij dat de Vlaamse regering zou worden veroordeeld tot de kosten van 
het geding.

De Vlaamse regering vordert dat voormelde eis ontoelaatbaar, minstens ongegrond zou 
worden verklaard en dat de zou worden veroordeeld tot de kosten van
het geding.

Bij contradictoir verzoekschrift heeft de de Vlaamse regering,
vertegenwoordigd door het Departement intemationaal Vlaanderen, gevestigd te 1000 
Brussel, Boudewijnlaan 30-B80 in onderhavige procedure betrokken. De Vlaamse 
regering heeft evenwel geen rechtspersoonlijkheid. Evenmin is zij een orgaan waaraan 
de regelgever de macht heeft gegeven om in eigen naam op te treden in rechte.

Het decreet van 10 juli 2008 betreffende de toeristische logies regelt een 
aangelegenheid die een gemengde gewest- en gemeenschapsbevoegdheid uitmaakt. Het 
Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap hebben wel publiekrechtelijke 
rechtspersoonlijkheid. Zij moeten worden gedagvaard aan het adres van het kabinet van 
de voorzitter van de regering. Het contradictoir verzoekschrift werd evenwel niet gericht 
aan het Vlaams Gewest en/of de Vlaamse Gemeenschap, maar wel aan de Vlaamse 
regering als zodanig. Het feit dat het Vlaams Gewest op de hoogte zou zijn geweest van 
het bestaan en de inhoud van het contradictoir verzoekschrift verandert hier, voor zover 
al bewezen, niets aan.
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Ook het Departement intemationaal Vlaanderen heeft geen rechtspersoonlijkheid. 
Evenmin is zij een orgaan waaraan de regelgever de macht heeft gegeven om in eigen 
naam op te treden in rechte.

De vaststelling dat de Vlaamse regering (of bij uitbreiding het Departement 
intemationaal Vlaanderen) in onderhavig geschil concludeert en zich als procespartij 
gedraagt, is verder niet onverenigbaar met het verweer dat zij geen rechtspersoon is en 
verhindert ook helemaal niet dat zij de onontvankelijkheid inroept van een procedure 
waarin zij, en niet de rechtspersoon waarvan zij een onderdeel uitmaakt, is gedagvaard. 
Ook een onregelmatig gedaagde partij moet immers kunnen beschikken over de 
mogelijkheid om in rechte die onregelmatigheid aan te voeren, en zij moet zich dus 
identificeren zoals zij gedagvaard is.

Bijgevolg kon de niet overgaan tot dagvaarden van de Vlaamse
regering, vertegenwoordigd door het Departement intemationaal Vlaanderen.

Het feit dat het besluit van de secretaris-generaal van het Departement intemationaal 
Vlaanderen van 12 augustus 2012 niet uitdrukkelijk vermeld tegen wie het contradictoir 
verzoekschrift moet worden gericht verandert hier niets aan. Dit element valt immers 
niet onder de informatieverplichting van de overheid zoals geregeld door artikel 22§4 
van voormcld decreet. De moet zelf bepalen wie zij in rechte wil
aanspreken. Dit was voor haar ook perfect mogelijk nu wetten, decreten en besluiten 
van de Vlaamse regering toelaten om de betrokken rechtspersoon te identificeren, te 
meer daar zij werd bijgestaan door een raadsman.

Voormelde onregelmatigheid blijft tot slot buiten de werkingssfeer van de 
nietigheidsregeling opgenomen in artikel 860 tot 867 van het gerechtelijk wetboek 
waardoor zij geen aanleiding geeft tot beoordeling van de belangenschade.

De eis vanwege de is dan ook ontoelaatbaar.

De eis vanwege de strekt tot de nietigverklaring/hervorming van een
besluit van de secretaris-generaal van het departement intemationaal Vlaanderen van 12 
augustus 2013. Dergelijke eis is niet in geld waardeerbaar waardoor de desbetreffende 
tarieven inzake rechtsplegingsvergoeding van toepassing zijn.

OM DEZE REDENEN 
DE RECHTBANK

Rechtdoende op tegenspraak.
Alle verdere en strijdige middelen verwerpend.

Om alle bovenstaande redenen:

Verklaart de eis vanwege de ontoelaatbaar.
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Veroordeelt de tot de kosten van het geding, aan de zijde van de
Vlaamse regering, vertegenwoordigd door het departement toeristisch Vlaanderen




