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VON-EV

Voornoemde Rechtbank heeft het hierna volgend vonnis verleend in de zaak:

______________________ , (Ondernemingsnr. ), met zetel te

;

eiseres
voorwie optreedt Meester Vander Meulen Brigitte, advocaat met kantoorte 8700Tielt, Tramstraat
68,

TEGEN

1. De VLAAMSE OVERHEID, Departement Internationaal Vlaanderen, Boudewijnlaan 30, bus 80 
te 1000 BRUSSEL, en ondergeschikt, in de mate dat het Vlaams Gewest moet worden geacht 
door verzoekende partij te zijn aangewezen als verwerende partij,

2. het VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering in de persoon van de 
Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en 
Vlaamse rand, met kantoren te 1000 BRUSSEL, Arenbergstraat 7,

verweerders, hierna genoemd 'verweerder*
voor wie optreedt Meester Thomas Eyskens, advocaat met kantoor te 1000 Brussel, Bisschoffs- 
heimlaan36. #

I. RECHTSPLEG1NG.

Gelet op het fiscaal verzoekschrift ingediend ter griffie de dato 16.12.2013.

De rechtbank nam kennis van het dossier van de rechtspleging en van de door partijen overgelegde 
bundels.

Partijen werden gehoord in hun middelen bij monde van hun raadsman in de openbare terechtzitting
van 23.09.2014.

*»
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Artikcl 2 en votgende van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken werden 
in acht genomen.

11. BIJZONDERSTE GEGEVENS VAN DE ZAAK.

2.1. Op 19.04.2013 werd een proces-verbaal fastens eiseres opgemaakt wegens het uitbaten van een 
hotel zonder geldige exploitatievergunning. Op 14.10.2013 neemt de secretaris-generaal van het 
departement internationaal Vlaanderen het besluit tot het opleggen van een administrative boete 
van 3.300,00 CUR.

2.2. Eiseres vraagt dat:

Het verzoekschrift ontvankelijk en gegrond wordt verklaard.
Voor recht wordt gezegd dat het besluit van de secretaris-generaal van departement 
internationaal Vlaanderen dd. 14.10.2013 nietig is en geen enkel rechtsgevolg kan sorteren. 
In ondergeschikte orde, de administrative geldboete wordt gematigd tot 250,00 EUR. 
Verweerder wordt veroordeeld tot de kosten van het geding, in haar hoofde begroot op de 
rechtsplegingsvergoeding ten bedrage van 1.320,00 EUR en het rolrecht.

2.3. Verweerder vraagt dat de vordering onontvankelijk minstens ongegrond wordt verklaard en dat 
eiseres wordt veroordeeld tot de kosten, in zijn hoofde begroot op de rechtsplegingsvergoeding ten 
bedrage van 1.320,00 EUR.

111. BEOORDELIIMG.

3.1. nopens de ontvankeliikheid.

3.1.1. Eiseres stelt in haar verzoekschrift dat zij een voorziening instelt tegen de Vlaamse overheid , 
departement internationaal Vlaanderen.

Samen met eiseres stelt de rechtbank vast dat de Vlaamse Overheid geen rechtspersoonlijkheid 
heeft en dus als dusdanig niet kan worden gedagvaard.

Ook het departement internationaal Vlaanderen heeft geen eigen rechtspersoonlijkheid en kan dus 
niet in rechte optreden als verzoekende partij of gedaagd worden als partij op zich.
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3.1.2. Wanneer een tegensprekelijk verzoekschrift weliswaar de vermeldingen bevat zoals voorzien 
in het gerechtelijk wetboek, maar deze betrekking hebben op een andere persoon dan diegene die 
eiser had dienen op te roepen, brengt dit de niet-ontvankelijkheid van de aldus ingeleide vordering 
metzichmee.

Een dergelijke onregelmatigheid valt buiten de werkingssfeer van de nietigheidsregeling van de 
artikelen 860 tot 867 van het gerechtelijk wetboek en geeft dus geen aanleiding tot beoordeling van 
belangenschade.

3.1.3. De vordering dient dan ook als onontvankelijk te worden afgewezen.

3.2. nopens de kosten.

Eiseres wordt in het ongelijk gesteld. Overeenkomstig artikel 1017, l5te lid van het gerechtelijk 
wetboek moet zij de gerechtskosten dragen. In hoofde van verweerder worden zij begroot op 715,00 
EUR rechtsplegingsvergoeding (basisbedrag). De waarde van de vordering situeert zich immers 
tussen de 2.500,01 EUR en de 5.000,00 EUR.

OM DEZE REDENEN,

De rechtbank,

Wijzende in eerste aanleg en op tegenspraak.

Alle verdere middelen van partijen verwerpende als niet dienend.

Verklaart de fiscale vordering onontvankelijk.

Veroordeelt eiseres tot de gedingkosten, aan haar zijde niet te begroten aangezien ze haar ten laste 
blijven en aan de zijde van verweerder begroot op 715,00 EUR rechtsplegingsvergoeding.

Aldus gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting in het gerechtshof te Brugge op dinsdag 
eenentwintig oktobertweeduizend en veertien.

Aanwezig zijn:
HAEMERS Nicolas, alleenrechtsprekend rechter;
LHOEST Nathalie, griffier.

N.LHOEST
I




