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DE BURGERLIJKE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN HET GERECHTELIJK 
ARRONDISSEMENT LIMBURG, AFDELING TONGEREN, 2de KAMER, HEEFT HET VOLGENDE 

VONNIS UITGESPROKEN
INZAKE

__________________en......................... ■ advocaten te , , in hun
hoedanigheid van curatoren van het faillissement

, met maatschappelijke zetel te , en uitbating
te onder vestigingseenheidsnummer ,
voor de uitbating van " een vakantiepark " onder de benaming " ", in staat van
faling verklaard ingevolge vonnis dd. van de Rechtbank van Koophandel te
Tongeren op I )
-appellanten-
Ter zitting vertegenwoordigd door Mr. L. CUYPERS advocaat te 3700 Tongeren, Putsstraat 36 
loco Mr. MENTEN Dorien, advocaat te 3700 Tongeren, Moerenstraat 1.

Tegen:

HET VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering,
Koolstraat 35,1000 Brussel.
-ge'intimeerde-
Ter zitting vertegenwoordigd door Mr. Thomas EYSKENS advocaat te 
1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 36.

Gezien het verzoekschrift dat op 31 oktober 2014 naar tijd en vorm op regelmatige wijze 
werd neergelegd ter griffie van deze rechtbank en dat er toe strekt hoger beroep in te 
stellen tegen het Besluit van de secretaris-generaai van het Departement Internationaal 
Vlaanderen tot het opleggen van een administratieve geldboete aan de heren 
en , curatoren..., voor de exploitatie van "kampeerverblijfpark ,

", zonder over een geldige exploitatievergunning te beschikken 
in het kader van het toeristische logiesdecreet van 10 juli 2008.

Gehoord partijen in hun middelen en conciusie.

Gezien de neergelegde stukken.

Feiten en voorgaanden
Het staat niet ter discussie dat sedert 1999 door de thans failliete het
kampeerverblijf werd uitgebaat zonder daartoe over de vereiste vergunning te
beschikken.
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De Vlaamse Overheid nam klaarblijkelijk over een periode van 15 jaar (1999-2014) een 
aantal initiatieven om deze inbreuk te beteugelen (opstellen van P.V. dat leidde tot een 
corrcctionele veroordeling tot een geldboete in 2002, opstellen van een P.V. dat leidde tot 
een buitenvervolgingstelling in 2004, opleggen van een administratieve geldboete in 2011 
doch zonder deze uit te voeren, een bevel tot stopzetting eind 2012).

De niet-vergunde uitbating is dus al deze tijd onverminderd blijven bestaan.

Bij vonnis van de rechtbank van Koophandel te Tongeren van 14 januari 2013 werd de
in staat van faillissement verklaard en werden mrs. en als curatoren

aangesteld.

Op 29 augustus 2013 informeerde de bevoegde overheid bij de curatoren naar detoestand 
en of er reeds een overnemer gevonden werd.

De curatoren antwoordden dat zij na hun aanstelling op zoek zijn gegaan naar overnemer, 
dat zij bij gebreke van voldoende interesse overgingen tot aanstelling van een notaris, dat de 
rechter commissaris een deskundige schatter aanstelde, dat deze ernstig ziek werd en zijn 
activiteiten diende te staken doch inmiddels had gemeld dat hij zijn werkzaamheden zou 
hervatten. De curatoren meldden eveneens geen kennis te hebben van een vzwtot 
verderzetting van de exploitatie.

Op 11 oktober 2013 liet de overheid een P.V. opstellen van de toestand ter plaatse, evenals 
op 3 februari 2014. Volgens gei'ntimeerde was er nog steeds een toeristisch logies gevestigd 
zonder dat de curatoren over het daartoe vereiste exploitatievergunning beschikten.

Van al deze bevindingen werd op 25 maart 2014 een P.V. opgesteld dat ook aan de 
curatoren werd gestuurd. Deze betwistten per schrijven van 25 maart 2014 dat zij de hen 
verweten inbreuk zouden begaan en zij wezen op de opdracht die zij als curatoren van het 
faillissement te vervullen hebben.

Op 7 april 2014 worden de curatoren uitgenodigd op een hoorzitting waarop curator mter 
ook verschenen is.

Bij beslissing van 2 September 2014 legde het Departement Internationaal Vlaanderen aan 
de curatoren een geldboete van 4.950,00 € wegens het schenden van art. 3 van het Decreet 
van 10 juli 2008 betreffende het toeristisch logies.

De curatoren hebben tegen deze beslissing hoger beroep ingesteld.

Zij vorderen de vernietiging van de beslissing, minstenste horen zeggen dat de regelgeving 
niet werd geschonden en derhalve geen administratieve geldboete verschuldigd is, minstens 
herleiding van de boete tot het minimum.
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In rechte
1.
Geintimeerde werpt op dat de rechtbank de vereiste rechtsmacht zou ontberen aangezien 
de vordering tot vernietiging van een bestuursbeslissing tot de rechtsmacht van de Raad van 
State zou behoren.

Dit middel verwondert enigszins.

Geintimeerde brengt zelf een reeks uitspraken bij van de gewone rechtbanken die uitspraak 
deden over een expliciet beroep tot nietigverklaring van een administratieve beslissing van 
ondermeer het Departement Internationaal Vlaanderen.

In deze zaken stelden de rechtbanken vast dat geintimeerde geen middel van 
onbevoegdheid of niet-ontvankelijkheid opwierp noch wierpen de rechtbanken zelf dergelijk 
middel ambtshalve op en deden zij uitspraak over de vordering.

Overigens deelde geintimeerde zelf in haar kennisgeving van de bestreden beslissing aan de 
curatoren mede dat ingeval van betwisting van de beslissing een eventueel beroep bij de 
rechtbank van eerste aanieg diende ingesteld te worden.

De rechtbank verwerpt deze exceptie.

2.

De curatoren hebben na hun aanstelling een zekere mate van uitbating aangehouden.

Zij lieten de gebruikers en gedomicilieerde bewoners de facto verder het terrein bezetten, 
doch lieten hen enkel de nutsvoorzieningen betalen en de faciliteiten (restaurant, zwembad 
enz...) werden gesloten.

Hoewel de curatoren klaarblijkelijk geen verdere winst beoogden - hun enige opdracht 
bestond er in het faillissement af te handelen - is de rechtbank van oordeel dat zij toch in de 
zin van het Decreet van 10 juli 2008 door hun gedogen aan toeristen de mogelijkheid tot 
verblijf hebben mogelijk gemaakt, tevens dat zij dit hebben aangeboden aan de toeristische 
markt.

Dit laatste werd weliswaar op zeer minimalistische wijze gedaan, met name zonder het 
voeren van enige publiciteit, maar wel werd bijv. de bewegwijzering gehandhaafd, werd de 
promotie vooraan aan de toegangsweg gehandhaafd, stonden alle brievenbussen nog 
opgesteld, werd niet vermeld dat het park gesloten was.

Op deze wijze kon alsnog bij bezoekers de indruk gewekt worden dat er gebruik kon worden 
gemaakt van het kampeerterrein.
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Op 3 februari 2014 werd vastgesteld dat toeristen gewoon vrij kunnen gaan staan op het 
terrein.

Inzoverre het hoger beroep strekt tot nietigverklaring wordt dit bijgevolg afgewezen.

De vordering tot volledige afschaffing is eveneens ongegrond aangezien de regelgeving zoals 
hoger vermeld strikt genomen werd geschonden, ge'intimeerde terecht verwijst naar de 
rechtspraak wat betreft het opeenvolgend opieggen van boetes, en appellanten evenmin 
overmacht aantonen.

3.
In de meest ondergeschikte orde vorderen de curatoren de herleiding van de geldboete tot 
het minimum.

De rechtbank is van oordeel dat de positie van de curatoren fundamentee! anders is dan 
deze van andere "reguliere" overtreders. Alle rechtspraak die geintimeerden bijbrengen 
handelt over deze laatste soort overtreders.

Deze overtreders begaan immers de inbreuken inzake onvergunde exploitaties in eerste 
instantie vanuit het motief van winstbejag. Vrezend dat zij de vergunning niet zullen 
bekomen, exploiteren zij onvergund om zo lang mogelijk winstte kunnen verwerven en om 
een onrechtmatig concurrentieei voordeel te verwerven ten aanzien van concurrenten.

Dit motief tot winstbejag zit niet voor bij curatoren die de opdracht hebben een faillissement 
af te handelen.

In casu zijn zij weiiswaar de nutsvoorzieningen blijven factureren doch dit was louter 
kostendekkend. Het verblijf zelf werd niet aangerekend.

De positie van de curatoren is ook nog in een tweede opzicht fundamenteel anders. Bij hen 
zit - in tegenstelling met andere uitbaters - niet het motief voor de onvergunde exploitatie 
in stand te houden.

Enig belang hiertoe ontbreekt in hunnen hoofde aangezien de exploitatie hen niets oplevert 
en ook in de toekomst niets zal opleveren.
Integendeel, zij wensen zo snel mogelijk de exploitatie stop te zetten.

Verder stonden de curatoren voor de moeilijke keuze tussen enerzijds het naleven van het 
Decreet (volledige en onmiddellijke stopzetting) en anderzijds hun verplichting een 
waardedepreciatie van het goed te vermijden.

Zij dienden deze keuze te maken in het licht van de wetenschap dat het enige tijd zou duren 
alvorens een koper zou gevonden worden.
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Intussentijd dreigde, bi] gebrek aan bewoning, een ernstig verval, hetgeen in het nadeel van 
de schuldeisers zou zijn, en voor wiens belangen de curatoren oog dienen te hebben.

In casu blijkt daarbij niet dat de curatoren zouden stilgezeten hebben.

Zij schetsen de genomen initiatieven, gaande van het zoeken van een onderhandse koper, 
over het aanstellen van een notaris, tussenkomst van een expert die omwille van ziekte een 
tijd bleef stilzitten, alsmede het juridisch kiuwen voor de notaris gelet op de veelvuldigheid 
van bewoners en de onderscheidene juridische constructies.

De rechtbank heeft dan ook begrip voor de positie van de curatoren die pogen het 
faillissement zo goed mogelijk af te handelen. Mogelijks gingen zij er ook van uit dat de 
overheid, die ondanks de enkele initiatieven tot beteugeling, toch gedurende 15 jaar de 
uitbating de facto gedoogde, bijgevolg ook de afwikkeling van het faillissement zou gedogen.

In deze omstandigheden acht de rechtbank de vordering tot herleiding van de geldboete tot 
het minimum van 250,00 € gegrond.

Gelet op de artikelen 2, 30 tot 37 en 41 van de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen 
in gerechtszaken;

OM DEZE REDENEN 
DE RECHTBANK

Uitspraak doende op tegenspraak en in graad van beroep;

Verklaart het hoger beroep deels gegrond;

Hervormt de bestreden beslissing en opnieuw rechtdoende;

Vermindert de opgelegde administratieve geldboete tot het wettelijk minimum van 
250,00 €.

Veroordeelt gei'ntimeerde tot de kosten, deze in hoofde van appellanten begroot zijnde op 
1.320,00 € rechtsplegingsvergoeding en in hoofde van gei'ntimeerde op 1.320,00 € 
rechtsplegingsvergoeding.

Aldus gevonnist en uitgesproken in openbare zitting in het gerechtsgebouw te Tongeren op 
15 September 2015, door P. DELLO, alleenzetelend rechter, Voorzitter var>df^ kamer, 
bijgestaan door J.HENSEN, griffier(art330ter G.W.)

1&NSEN '"P. DELLO \




