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In de zaak 13/3084/A Rep. nr. 2014/

, ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer , met
zetelte

eiseres

hebbende als raadsman meester Geert Ampe, advocaat te 8400 Oostende, 
Kerkstraat 38

te gen:

1. DEPARTEMENTINTERNATIONAAL VLAANDEREN, Cel Handhaving, met 
kantoren aan de Boudewijnlaan 30 - b80 te 1000 Brussel

2. HET VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, 
waarvoor optreedt de Vice-Minister-President van de Vlaamse 
Regering en Vlaams Minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, 
Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, met kantoren te 1000 
Brussel, Arenbergstraat 7

verweerders

x hebbende als raadsman meester Dirk Lindemans, advocaat te 1000
Brussel, Keizerslaan 3

I. Rechtspleelne:

De dagvaarding werd betekend op 29 oktober 2013.

De partijen hebben hun middelen en besluiten voorgedragen in de openbare 
terechtzitting van 03 januari 2014.

Kennis werd genomen van het dossier van de rechtspleging en van de bundels van 
partijen.

Artikel 2 en volgende van de wet van 15 juni 1935 tot regeling van het taalgebruik in 
gerechtszaken werd in acht genomen.
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II. Ten eronde:

A. Voorwerp van de vorderlnizen :

Eisende partii vordert en besluit

De vordering van eiseres ontvankelijk en gegrond te verklaren.

Dienvolgens verweerders, solidair, minstens in solidum, de ene bij gebreke aan de andere 
te zien en horen zeggen voor recht dat de opheffing wordt bevolen van de maatregel, te 
weten het bevel tot onmiddellijke stopzetting van de exploitatie dienstdoend als open- 
luchtrecreatief terrein, te weten het toeristisch logies " " te ,

zoals schriftelijk bevolen op 7 oktober 2013, aan eiseres betekend op 
8 oktober 2013, en verder bekrachtigd bij Ministerieel Besluit van de Vlaamse Minister 
van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand d.d. 18 

oktober 2013.

Verder verweerders zich solidair, minstens in solidum, de ene bij gebreke aan de andere 
te zien en horen veroordelen tot de kosten van het geding, langszijde van eiseres te be- 

groten als voIgt:

- dagvaarding 259,25 euro;

- rechtsplegingsvergoeding 1.320,00 euro.
Bij beschikking uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande alle verhaal en met uitsluiting 

van het vermogen tot borgstelling noch kantonnement.

Verweerders besluiten en vorderen

Het beroep ontoelaatbaar en in elk geval ongegrond te verklaren en eiseres te veroorde
len wegens tergende minstens roekeloze vordering tot een schadevergoeding van 

1.000,00 euro.

De eiseres te veroordelen tot de kosten in geding bepaald voor de conciuderende partij 
op 1.320,00 euro rechtsplegingsvergoeding.

B. Beoordeling:

De niet-ontvankeliikheid

a)

De verwerende partijen houden voor dat het Departement Internationaal Vlaanderen on- 

terecht als procespartij in het geschil werd betrokken.

b)

Volgens verwerende partijen maakt het Departement Internationaal Vlaanderen deel uit 
van het Vlaams Ministerie Internationaal Vlaanderen. Volgens hen heeft het Departement
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Intemationaal Vlaanderen als dusdanig geen rechtspersoonlijkheid (net zomin als het 
Vlaams Ministerie Intemationaal Vlaanderen). Deze procespartij heeft als dusdanig geen 
rechtspersoonlijkheid. Deze partij is evenmin een orgaan van een rechtspersoon waaraan 
de regelgever de macht heeft gegeven om in eigen naam op te treden in rechte. Het De- 
partement Intemationaal Vlaanderen is een departement van het Vlaams gewest en van 
de Vlaamse gemeenschap. Het kan als dusdanig niet worden gedagvaard en het is niet 
procesbekwaam. In zoverre de vordering is gericht tegen het Departement Intemationaal 
Vlaanderen, is de vordering derhalve niet toelaatbaar.

c)

De vordering van eiseres, in zoverre gesteld tegen de eerste verwerende partij, is niet toe
laatbaar.

Het (on)rechtmatig belang van eiseres

a)

De verwerende partijen houden voor dat de vordering van eiseres -voor zover gesteld te
gen tweede verwerende partij- niet ontvankelijk is. In de mate dat vaststaat dat eiseres 
geen rechtmatig belang nastreeft, minstens eiseres een rechtmatig belang ontbeert, is de 
vordering van eiseres, volgens de verweersters niet-ontvankelijk.

Volgens verwerende partijen streeft eiseres 'met de vordering de instandhouding van (de 
exploitatie van) een verblijfpark na zonder exploitatievergunning. Dit betreft -volgens 
verweersters- een onwettig belang. Het vereiste van het belang moet worden beoordeeld 
in het licht van de regeling die van toepassing is op het ogenblik dat de zaak in beraad 
wordt genomen en dus in het licht van het Toeristisch Logiesdecreet zoals deze regelge- 
ving per 1 januari 2010 in werking trad. Het sluitingsbevel is op 7 oktober 2013 aan eiseres 
uitgevaardigd, waardoor de regelmatigheid en de rechtmatigheid van dit bevel is te be- 
oordelen op basis van het dan toepasselijke 'toeristische Logiesdecreet'.

Volgens artikel 3, §1 van dit 'Toeristisch Logiesdecreet' mag niemand zonder een vooraf- 
gaande, schriftelijke vergunning een toeristisch logies van een categorie als vermeld in 
artikel 2,8° tot en met 11° (van dit decreet), dat ligt in het Vlaamse Gewest, exploiteren'.

Volgens verwerende partijen betracht eiseres met haar ingestelde vordering 'in werkelijk- 
heid rechtelijke hulp te verkrijgen bij het verder zetten van de huidige onrechtmatige ex
ploitatie van het verblijfspark '. In zoverre eiseres geen rechtmatig belang
heeft -waarbij een belang onrechtmatig is wanneer de rechtsvordering strekt tot het in 
stand houden van een onrechtmatige toestand- dient krachtens de artikelen 17 en 18 van 
het Ger. W. de rechtsvordering van eiseres, volgens verweersters, niet toegelaten te wor
den. Evenmin kan de actueel onrechtmatige exploitatie door middel van een latere ver- 
gunningsbeslissing in de loop van een gerechtelijke procedure, het voorhanden zijnde on
rechtmatig belang (bij aanvang van de procedure) 'regularlseren', in de mate dat het be- 
schikken over een rechtmatig belang van een eisende partij als voorwaarde voor het in- 
stellen van een gemeenrechtelijke procedure is te beoordelen op het tijdstip van het in- 
stellen van deze vordering in rechte. Ook kan een procedure tot opheffing van een door
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de overheid opgelegd maatregel via een stopzettingsbevel niet geregulariseerd worden 
via deze gerechtelijke procedure, net zomin de procedure ertoe kan strekken om de ver- 
gunningsloosheid (of de periode ervan) te regulariseren, net zomin de periode van een 
exploitatie zonder vergunning via de procedure kan 'overbrugd' worden en deze exploita- 
tie 'gedoogd' wordt totdat een uitvoerbaar verklaarde exploitatievergunning wordt be- 

komen.

Eiseres daarentegen betwist deze zienswijze en houdt voor dat zij haar belang recht- 
streeks of direct ontleent uit het bepaalde van artikel 21 (§ 2) van het Toeristisch Logies- 
decreet van 10 juli 2008. In het op 18/21 oktober 2013 uitgevaardigde bevel tot onmid- 
dellijke stopzetting van de exploitatie, waaraan gehecht het ministerieel besluit van 18 
oktober 2013 (zie stuk I, 8 van eiseres) wordt meegedeeld dat de bestemme- 
ling/geviseerde van het bevel 'in geval van betwisting' met de uitgevaardigde maatregel 
via een procedure (zoals in kort geding) de opheffing ervan kan vorderen.

b)

De exceptie van niet-ontvankelijkheid vanwege de verwerende partijen wordt niet aange- 
nomen, om volgende redenen.

Met de mogelijkheid van opheffing van de uitgevaardigde maatregel van een gedwongen 
en onmiddellijke stopzetting van de exploitatie door een rechterlijke instantie wordt aan 
de geviseerde persoon (de 'overtreder') de mogelijkheid geboden om zowel de interne en 
externe wettigheid, de rechtmatigheid als de regelmatigheid van de door bevoegde over
heid uitgevaardigde maatregel rechterlijk te laten toetsen en te laten beoordelen. De ver- 
gunningstoestand van de exploitatie of de (on)rechtmatigheid van de uitbatingsrechten 
van de exploitant worden niet beoordeeld en behoren niet tot het voorwerp van de tref- 
fen gerechtelijke beoordeling. Ook wordt bij de rechterlijke beoordeling over de opheffing 
van het stopzettingsbevel van een exploitatie geen 'bescherming geboden aan de exploi
tant voor diens illegaal gevoerde uitbating', De rechterlijke beslissing aangaande een ver- 
zoek tot opheffing van een uitgevaardigd stopzettingsbevel beoordeelt uitsluitend de uit
gevaardigde maatregel, zonder dat een beoordeling tussenkomt over de vermeende on- 
rechtmatige (illegale) toestand van de uitbating. Deze vermeende toestand wordt na/door 
een rechterlijke opheffing niet in stand gehouden, net zomin de (toestand of de periode 
van) vergunningsloosheid wordt geregulariseerd.

De door de verwerende partijen aangehaalde rechtspraak over (uitsluitend, zo niet over- 
wegend) vorderingen aangaande uitbatingen of inrichtingen die onderworpen zijn aan het 
beschikken over een milieuvergunning of stedenbouwkundige vergunning is in casu niet 
van toepassing. De door verwerende partijen aangehaalde rechtspraak (van overwegend 
administratieve rechtscolleges) heeft betrekking op procedures waar de exploitatiemoge- 
lijkheid of het uitbatingsrecht het voorwerp/de inzet van de betwisting uitmaakt. In huidi- 
ge zaak is de afwezigheid van het bezit van een (uitvoerbare) exploitatievergunning de 
motivatie van het stopzettingsbevel van de exploitatie, terwijl het voorwerp van de be
twisting en de rechterlijke beoordeling betrekking heeft op de vraag of de overheid het 
stopzettingsbevel voor de exploitatie kon/mocht of diende uit te vaardigen. Bovendien 
lijkt de door de verwerende partijen aangehaalde rechtspraak eerder betrekking te heb-
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ben op situaties waarin een (kandidaat) exploitant ofwel een vergunning aanvraagt en 
deze wordt geweigerd, ofwel betreft het gevallen waarin de exploitatierechten werden 
ingetrokken. In huidige zaak dient vastgesteid te worden dat aan eiseres op 31 januari 
2003 een exploitatievergunning (voor het exploiteren van het terrein als kampeerverblijf- 
park voor 423 plaatsen als openlucht-recreatief verblijf in de categorie 2) werd toege- 
kend, maar de uitvoering ervan werd op 2 oktober 2009 geschorst door de toenmalige 
(wnd.) adminlstrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen (zie de bijlagen gehecht aan het 
stuk I, 4 van eiseres). Voorafgaand aan 18 oktober 2013 is geen intrekking van eiseres' 
exploitatievergunning tussengekomen, althans wordt dit niet afgeleid uit de voorliggende 
gegevens en stukken. Eiseres beschikt in de regel over een exploitatievergunning, zij dat 
de uitvoering ervan is geschorst 'totdat een attest van de brandveiligheid wordt voorge- 
legd'. Gezien het vorige attest van de brandveiligheid op 27 juni 2009 was vervallen (we- 
gens de geldigheidsduur ervan, dat vastgesteid was op zeven jaar na de datum van uitrei- 
king van het attest) en de voorlegging van een attest van de brandveiligheid een constitu- 
tief en wezenlijk bestanddeel uitmaakt voor het uitbaten van een vakantieverblijfpark 
werd de uitvoering van de exploitatievergunning van eiseres geschorst (en werd deze 
schorsing in rechte niet/nimmer aangevochten door eiseres). Op heden ligt geen bewijs 
voor dat deze exploitatievergunning van eiseres zou zijn ingetrokken door de bevoegde 
overheid of instantie. De door verweerster voorliggende rechtspraak is niet rechtstreeks 
van toepassing, net zomin de in andere rechtsmateries aangehaalde principes kunnen 
aangewend worden voor huidige betwisting (ook niet bij uitbreiding ervan, na analyse en 
vergelijking van de uitvaardiging van een stopzettingsbevel met de oplegging van een sta- 
kingsbevel in stedenbouwkundige aangelegenheden, of bij analogische uitlegging van de 
aangehaalde rechtspraak met huidige feitenconstellatie).

In de mate dat de door eiseres beoogde opheffing in rechte geen beoordeling vergt van 
de vergunningstoestand van de voorziening en van de eventuele (niet)- 
wederrechtelijkheid van de exploitatie, is eiseres uiteraard gerechtigd betwisting te voe- 
ren tegen de uitgevaardigde maatregel (het stopzettingsbevel).

Als geviseerde persoon (als vermeende 'overtreder') werd eiseres bovendien gei'nfor- 
meerd over de wettelijke mogelijkheid van de rechterlijke opheffing van een tegen haar 
uitgevaardigde stopzettingsbevel in geval van betwisting ervan; redenen waarom eiseres 
wel degelijk een belang heeft om op te komen tegen dit uitgevaardigde bevel tot stopzet- 
tingvan haar exploitatie.

Er valt trouwens niet in te zien wat het nut of de meerwaarde zou zijn van een betwis- 
tingsrecht via een georganiseerd beroep bij een gedwongen stopzetting van een exploita
tie, gebaseerd op de afwezigheid van het beschikken over een schriftelijke vergunning, 
wanneer de bestemmeling geen rechterlijk 'beroep' daartegen zou kunnen formuleren. 
De door de verweersters voorgehouden rechten en waarborgen moeten kunnen getoetst 

worden, ongeacht de vergunningstoestand van de exploitant.

De nagestreefde vordering dient een rechtmatig karakter te hebben, waardoor datgene 
wat verzocht wordt aan de rechtbank een legitiem doel moet beogen of nastreven. In zo- 
verre eiseres uitsluitend de opheffing van een tegen haar uitgevaardigde nastreeft, con-
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form de door de wet voorziene betwistingsmogelijkheid, beschikt eiseres over een recht- 

matig belang.

Het verzoek van eiseres vereist geen declaratoire beoordeling ten gronde over de vergun- 
ningstoestand van haar voorziening, net zomin wordt verzocht om de eventuele (niet)- 

wederrechtelijkheid van de exploitatie uit te wijzen.

Eiseres beschikt over het vereiste belang voor haar tegen tweede verweerster ingestelde 
vordering.

De exceptie over de afwezigheid van een (rechtmatig) belang uitgaande van de verweren- 
de partijen berust minstens op een onjuiste invulling van de draagwijdte en de betekenis 
van het bepaalde in artikel 21 van het Toeristisch Logiesdecreet van 10 juli 2008 bepaalde 
betwistingsrecht, samen gelezen met het vereiste belang zoals opgenomen in artikel 17 
van het Gerechtelijk Wetboek, waardoor deze exceptie of verweer over de niet- 
ontvankelijkheid van het vorderingsrecht van eiseres bijgevolg niet aangenomen wordt.

c)

De vordering van eiseres -in zoverre gevorderd tegen tweede verwerende partij- is toe- 
laatbaar/ontvankelijk.

De grond van de betwisting

a)

Eiseres houdt voor dat zij -in het kader van haar betwistingsrecht voorzien in artikel 21 § 
2, tweede lid van het Decreet van 10 juli 2008, in werking getreden op 1 januari 2010, be- 
treffende het Toeristische Logies- kan volstaan met aan te tonen dat het uitgevaardigd 
bevel 'kennelijk onredelijk is', waardoor de kortgedingrechter 'bij eenvoudige marginale 
toetsing' dient vast te stellen dat de genomen beslissing buiten verhouding is met het 
oogmerk ervan, redenen voor de opheffing ervan. Eiseres houdt verder voor -in repliek op 
het standpunt van de verwerende partijen dat nergens gesteld noch bewezen wordt 
waarom het ministerieel besluit van 18 oktober 2013 onwettig zou zijn- dat 'het haar niet 
toekomt aan te tonen dat de beslissing van de Vlaamse minister onwettig is'.

b)

Eiseres betwist niet dat de kortgedingrechter, gevat in het kader van de opheffing van een 
uitgevaardigde maatregel van een overheid een legaliteitstoezicht mag/kan uitoefenen.

c)

Abstractie makende of -en in welke mate- aan eiseres bijkomende eisen of voorwaarden 
m.o.o. de inrichting en uitbating kunnen opgelegd worden of door eiseres nieuwe of bij
komende stavingstukken ingediend moeten worden (behoudens de voorlegging van een 
brandveiligheidsattest) met het oog op het terug uitvoerbaar verklaren van de sedert 2 
oktober 2009 geschorste exploitatievergunning van 31 januari 2003, dan wel of -en in 
welke mate- eiseres al of niet diende over te gaan tot het aanvragen van een nieuwe ex-
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ploitatievergunning conform de ondertussen niouw uitgevaardigde wet- en regelgeving 
(ofschoon eiseres zich daartoe had verbonden op de hoorzitting van 11 april 2012 en eise- 
res effectief daartoe ondertussen geheel vrijwillig het nodige heeft gedaan per 16 decem- 
ber 2013), moet vastgesteld worden dat de verdere (ononderbroken) expfoltatie van een 
kampeerverblijfpark (als openiuchtrecreatiefverblijf van categorie 2) door eiseres - 
waarvan de uitvoerbaarheid van de exploitatievergunning geschorst is, wegens de verval- 
lenverklaring van de geldigheidsduur van het voordien ingediende attest van brandveilig- 
heid- de verwerende partijen ook toelaat om de stopzetting te bevelen van een weder- 
rechtelijk gevoerde uitbating wegens de afwezigheid van een (uitvoerbaar verklaarde) 

exploitatievergunning.

In het Toeristische Logiesdecreet van 10 juli 2008 is voorzien dat niemand voorafgaand 
aan het bezit van een schriftelijke vergunning, een toeristische logiesmogelijkheid mag 
exploiteren. De exploitatlemogelijkheid van eiseres verleent haargeen exploitatierecht in 
de periode dat de uitvoering van haar vergunning werd geschorst (in de periode dat min- 
stens een wezenlijk attest voor de uitbating ervan ontbreekt en niet wordt voorgelegd 
door de uitbater). Deze niet-conforme uitbating kan bijgevolg gedwongen worden om de 
exploitatie ervan stop te zetten, zodat de overheid het stopzettingsbevel als dwangmaat- 
regel kan aanwenden.

d)

Door de eiseres ingeroepen onredelijkheid van de door verwerende partijen uitgevaar
digde maatregei tot gedwongen stopzetting of het vermeend disproportioneel karakter 
van het opgelegde stopzettingsbevel, vergeleken met de vastgestelde inbreuk, mist feite- 
lijke grondslag en houdt geen rekening met exacte (beweeg)redenen en met de redenge- 
ving, zoals overwogen in de tegen eiseres uitgevaardigde beslissing van 18 oktober 2013. 
Minstens berust het standpunt van eiseres en haar aangewende argumenten op een on- 
juiste of niet-deugdelijke lezing, begrip en analyse van het ministerieel besluit van 18 ok
tober 2013. De (grond)argumenten van eiseres worden bijgevolg niet aangenomen.

De door eiseres ingeroepen beweringen vergen een rechterlijke toetsing van de rechtma- 
tigheid, dan wel van de interne wettigheid (de in de beslissing weerhouden motivering) 
van de bestuurshandeling van de overheid. De controle van de externe wettigheid houdt 
in dat de formele regelmatigheid van het bekrachtigde stopzettingsbevel wordt onder- 
zocht. De controle van de interne wettigheid betreft het onderzoek en toetsing aangaan- 
de de gebezigde motieven, de inhoudelijke motivering en het norm-doel van het (be
krachtigde) stopzettingsbevel. De kortgedingrechter voert een rechtmatigheidscontrole 

uit via een marginale toetsing naar de kennelijke ofwel zeer manifeste onredelijkheid van 
het overheidsoptreden bij de uitvaardiging van een stopzettingsbevel.

Wij zijn wel degelijk 'bevoegd' om een proportionaliteitstoetsing aangaande de uitge
vaardigde beslissing van 18 oktober 2013 uit te voeren. Het betreft daarbij geen loutere 
opportuniteitskwestie, zoals verweersters voorhouden.
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Eiseres houdt ten onrechte voor dat het uitgevaardigde bevel onredelijk zou zijn in zover- 
re het gebaseerd wordt op de niet voorlegging van het attest van brandveiligheid. Deze 
bewering van eiseres berust op een foutieve lezing van de motieven weerhouden in de 

bekrachtigingsbeslissing van 18 oktober 2013.

Niet enkel de niet-voorlegging van het attest van brandveiligheid wordt aangewend als 
motivering ter staving tot onmiddellijke stopzetting van de exploitatie, rnaar wel degelijk 
wordt verwezen naar de geboden kansen, de ondernomen pogingen vanwege de over- 
heid om eiseres te wijzen op het belang van de voorlegging van dit attest, de niet-naleving 
van de gemaakte afspraken door eiseres en de wijze waarop werd verzuimd of nagelaten 
te handelen, vormen de beweegredenen van, en schragen het stopzettingsbevel.

Tevens wordt in dit ministerieel besluit van 18 oktober 2013 verwezen naar de 
verschillende bevindingen en vaststellingen, wijzende op de verdere uitbating in de 
periode van 27 juli 2009 tot en met 18 oktober 2013 van het vakantieverblijfpark en naar 
de feitelijke erkenning daaromtrent door haar uitbater en door de raadsman van eiseres. 
Verder wordt voorgehouden dat dit stopzettingsbevel de enige en resterende handha- 
vingsmaatregel uitmaakt opdat eiseres het decreet van 10 juli 2008 zou eerbiedigen en 
nadat alle andere mogelijkheden aangewend werden, zoals o.m. de oplegging van een 
administratieve geldboete van 10.525 euro op 5 juli 2012, dat betaald werd door eiseres 
op 8 augustus 2012 {en niet 8 augustus 2013, zoals verweersters voorhouden onder rand- 
nummer 14 van hun syntheseconclusies van 27 december 2013), waartegen wel een rech- 
terlijk verhaal werd ingesteld door eiseres, rriaar zonder deze procedure evenwel te acti- 

veren.

Ook werd gewezen op de aanvankelijk aan eiseres verleende uitstelmogelijkheden en 
wordt verwezen naar de beslissingen en naar de verstrekte toelichtingen op de hoorzit- 
tingen, verwijzende naar de onmogelijkheid van een bijkomend uitstel eenmaal een bevel 

tot stopzetting der exploitatie wordt betekend op het terrein (ter plaatste).

f)

Vastgesteld wordt dat de bevoegde minister -op straffe van verval- binnen een termijn 
van vijftien kalenderdagen het bevel van de gedwongen stopzetting van de exploitatie 
moet bekrachtigen, na de betekening van dit stopzettingsbevel ter plaatse (op het ter
rein). Bij gebreke waaraan de administratieve procedure van begin af aan dient hervat te 
worden, met alle gevolgen (eventuele juridische angels of moeilijkheden) van dien, zoals 
de vraag of de vorige vaststellingen mogen aangewend worden nadat de vervaltermijn 
verstreken is en het betekende stopzettingsbevel niet bekrachtigd werd.

In de voorliggende zaak waren er geen redenen noch omstandigheden voorhanden om 
het betekende stopzettingsbevel niet te bekrachtigen of voorlopig te schorsen in zoverre 
wordt vastgesteld dat:

- eiseres was meermaals en omstandig ingelicht over de onontbeerlijke en wezenlijke 
noodzaak van de voorlegging van een brandveiligheidsattest om ofwel een schorsing
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van de uitvoering van de exploitatievergunning te vermijden, ofwel bij het aanvragen 
van een nieuwe vergunningsaanvraag voor een exploitatie als het toeristische logies- 
verstrekkende inrichting;
eiseres was geinformeerd over de noodzaak van de voorlegging van een brandveilig
heidsattest, nog voordat haar vorige ingeleverde brandveiligheidsattest -qua geldig- 
heidsduur ervan was verstreken;
eiseres werd veelvuidig, meermaals en omstandig geinformeerd over de noodzaak 
van het beschikken over een geldige uitvoerbaar verklaarde en geschreven exploita
tievergunning, waaronder begrepen de voorlegging van een door de gemeentelijke 

overheid (de Burgemeester) afgeleverd geldig brandveiligheidsattest; 
eiseres was voldoende ingelicht over de door de overheid te treffen handhavings- 
maatregelen wanneer een uitbating gevoerd wordt zonder over een exploitatiever
gunning te beschikken;
de voordien ten opzichte van eiseres door de overheid uitgevaardigde handhavings- 
maatregelen (waaronder de oplegging van een administratieve geldboete) geen ver- 
anderende houding bij eiseres teweeg mocht brengen;
de door eiseres gemaakte afspraken, waaronder de indiening van een volledig nieuwe
vergunningsaanvraag, werden niet opgevolgd noch nagekomen;
eiseres baatte haar vakantieverblijf -ononderbroken en zonder in het bezit te zijn van
een exploitatievergunning (noch brandveiligheidsattest)- uit en dit gedurende meer
dan vier jaar (vanaf augustus 2009 tot en met oktober 2013);
aan eiseres door het bestuur/de overheid meerdere uitstellen werden toegekend,
was het niet expliciet, dan werd het tijdsverloop andermaal door eiseres aangewend
om verder uit te baten, dit alles in een toestand van vergunningsloosheid en zonder
over een brandveiligheidsattest te beschikken;
aan eiseres werd duidelijk gemaakt dat na een betekening van het gedwongen stop- 
zettingsbevel der exploitatie ter plaatse (op het terrein) geen uitstel meer mogelijk 
was;
na de voorafgaandelijke aankondiging aan eiseres van het tijdstip waarop het ge
dwongen stopzettingsbeve! der exploitatie ter plaatse (op het terrein) zou worden be- 
tekend, werd in de eraan voorafgaande periode andermaal geen acties, noch tastbare 
daden en handelingen ondernomen tegenover het bestuur/de overheid (terwijl eise
res niet onwetend was dat nadien geen uitstel meer mogelijk was); 
het weekend voor de betekening van het gedwongen stopzettingsbevel der exploita
tie werd uiteindeiijk door eiseres een brandveiligheidsattest aangevraagd bij de Bur
gemeester van de gemeente (terwijl eiseres niet onwetend was dat dit
gepaard ging met de nodige onderzoekingen en controles ter plaatse, met de opmaak 
van een verslag door de brandweer of door een erkend keuringsorganisme en dit alles 
-gezien de grote verantwoordelijkheid voor de plaatselijke overheid door de veilig- 
heidsrisico's, mede de grote bezetting van het vakantieverblijfpark en de lange gel- 
digheidsduur van zo'n af te leveren positief brandveiligheidsattest ofwel voor een pe
riode van zeven jaar- de nodige tijd in beslag neemt en een grondige en zorgvuldige 
inspectie vergt;
ook na de betekening van het gedwongen stopzettingsbevel der exploitatie werd ge- 
wacht tot op het moment van de hoorzitting (m.o.o. de voorgenomen bekrachtiging
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van het betekende gedwongen stopzettingsbevel door de bevoegde minister) om een 
nieuwe -maar uiterst onvolledige (waaronder geen voorlegging van een brandveilig- 
heidsattest)- vergunningsaanvraag in te dienen (ofwel meer dan anderhalf jaar nadat 
eiseres zich had verbonden om zo'n volledige vergunningsaanvraag in te dienen), 
waardoor er nog geen garantie bestond dat eiseres effectief wei een brandveilig- 
heidsattest zou bekomen;
het brandveiligheidsattest werd (naast tal van andere ontbrekende bewijs- en sta- 
vingstukken) bij het bevoegde bestuur ingediend op 2 december 2013, ter comple- 
mentering van de op 14 oktober 2013 ingediende onvolledige vergunningsaanvraag, 
die naderhand nog tweemaal verder aangevuld werd met andere ontbrekende stuk- 
ken, opdat uiteindelijk per 16 december 2013 (meer dan twee maanden na de gewe- 
zen gedwongen stopzettingsbevel der exploitatie door een ministeriele beslissing) een 
volledige vergunningsaanvraag voorlag.

Het bevel tot stopzetting was bijgevolg de enige manier om eiseres er toe te verplichten 
effectief over te gaan tot nakoming van de decretale verplichtingen, zonder dat er op he- 

( den zekerheid is of de inspectie de vergunningsaanvraag van eiseres zal goedkeuren. De

uitvaardiging van het gedwongen (betekende en bekrachtigde) stopzettingsbevel was 
noodzakelijk zo niet zou eiseres nog steeds verder uitbaten zonder nakoming van de de
cretale voorwaarden en vereisten.

Eiseres kan niet verwijzen naar de door haar uitgevoerde werkzaamheden en de omvang 
van de investeringen ervan. De omvang van de kostprijs voor deze uitgevoerde werken 
bevestigt hooguit de noodzaak van een aanpassing van het elektriciteits- en gasleidingen- 
netwerk en van de andere nutsvoorzieningen voordat een keuring kon doorgevoerd wor- 
den of een attest van de brandveiligheid kon afgeleverd worden. Tevens kan daaruit de 
lamentabele toestand waarin het verblijfspark zich bevond in juli 2009 afgeleid worden. 
Gezien alle logiesverstrekkende inrichtingen zich moeten confirmeren aan zelfde eisen of 
vereisten, en de aflevering van een brandveiligheidsattest niet afhangt van de beslissings- 
bevoegdheid van de verwerende partijen (maar van de plaatselijke bestuurlijke - 
gemeentelijke- overheid), kan geen onredelijkheid noch een disproportionele houding van 

( de verwerende partijen verweten worden.

Tevens houdt eiseres onterecht voor dat de voorlegging van het brandveiligheidsattest 
niet van determinerend belang zou zijn in zoverre eiseres zou hebben voldaan aan alle 
andere door de decretale wet- of regelgeving opgelegde vereisten. Deze bewering van 
eiseres is tweemaal foutief in zoverre de voorlegging van het brandveiligheidsattest een 
wezenlijk aspect uitmaakt van een logiesverstrekkende uitbating, waarvan eiseres trou- 
wens niet onwetend is gezien de letterlijke bewoordingen van de ten opzichte van eiseres 
uitgevaardigde administratieve beslissingen van 2 oktober 2009 en deze van 5 juli 2012, 
van de bewoordingen uit de oproepingen aan eiseres en van de talrijke ingebrekestellin- 
gen aan eiseres, onverminderd de talrijk verstrekte gegevens daarover aan eiseres op de 
vele hoorzittingen. Het voldoen aan de brandveiligheidsnormen is voor een vakantiever- 
blijfspark met een 423-tal verblijfsvoorzieningen niet alleen een onontbeerlijk gegeven 
maar ook een wezenlijk gegeven ter vrijwaring en waarborging van de veiligheid van de 
residenten in het vakantieverblijfcentrum. Bovendien mag blijken dat eiseres pas voor het 
eerst heeft voldaan aan de voorlegging van een volledige vergunningsaanvraag op 16 de-
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cember 2013, ofwel meer dan twee maanden na de indiening van het eerste -uitermate 
onvolledige- verzoek op 14 december 2013 (behoudens de indiening van de aanvraag, 
ontbraken zo waar alle wettelijk bepaalde en essentieel bij te voegen bewijs- en staving- 
stukken bij de indiening van een aanvraag op 14 oktober 2013). Als eiseres ervoor opteert 
pm pas op vrijdag 4 oktober 2013 bij de gemeente een brandveiligheidsat-
test aan te vragen (zie de verklaring van de raadsman van eiseres van 14 oktober 2013; zie 
de bijiage aan het stuk II, 3 en stuk II, 7 van eiseres), terwijl de betekening van het bevel 
tot stopzetting der exploitatie op het terrein zelf gepland was voor maandag 7 oktober 
2013 (en effectief dan uitgevoerd werd) en het tijdstip van deze betekening van het stop- 
zettingsbevel meegedeeld werd aan de gemandateerde van eiseres (na nogmaals de 
handhavingsmaatregelen te hebben toegelicht of uitgelegd, en andermaal te hebben 
meegedeeld dat geen enkel uitstel meer mogelijk was) op de hoorzitting aan 27 Septem
ber 2013 (met betrekking tot de voorgenomen stopzettingsbevel), is het uitsluitend aan 
eiseres te wljten dat de overheid uiteindelijk ten lange leste het stopzettingsbevel van de 
exploitatie als enige resterende handhavingsmaatregel heeft moeten aanwenden om ei- 

( seres ertoe te bewegen om te voldoen aan ofwel hetgeen haar sedert 12 november 2008

werd verzocht en waartoe zij door het bevoegde bestuur meermaals werd gesommeerd 
en geappelleerd op haar verplichting om minstens de uitvoering van haar exploitatiever- 
gunning te reactiveren, ofwel om een nieuwe volledige vergunningsaanvraag -voor haar 
gevoerde exploitatie- in te dienen (zoals trouwens aangekondigd en voorgesteld door de 
gemandateerde van eiseres op 11 april 2012, tijdens het verhoor naar aanlelding van de 
mogelijkheid tot oplegging van een sanctie, via een geldboete, voor een exploitatie zon- 
der uitvoerbaar verkiaarde vergunning).

Het is uitsluitend de tardieve en onwillige houding van eiseres die de uitvaardiging door 
het bestuur/overheid van het stopzettingsbevel van haar exploitatie als handhavings
maatregel heeft bewerkstelligd, waardoor de omvang van haar investeringen noch als 
rechtvaardiging noch als verantwoording kunnen gelden. Trouwens de bestuurlijke over
heid (de verweersters) bepalen niet de omvang of aard der gedane investeringen van ei
seres, maar de staat en toestand van de infrastructuur van het verblijfcentrum en de ja- 

(. renlange veronachtzaming of de gebrekkige of de niet-toereikende uitvoering van onder-

houdswerkzaamheden, van reparaties of van herstellingen, heeft eiseres daartoe ver- 
plicht. De overheid eist de voorlegging van een brandvelligheidsattest, afgeleverd door de 
bevoegde gemeentelijke overheid, zonder dat daarbij de omvang of het nut der gedane 
investeringen of de investeringswijze ter beoordeling staan. Ook de noodzaak van de ver- 
vanging van de elektriciteitsleidingen en de aarding ervan, van de leidingen en de opslag- 
plaats van vloeibare gassen en de noodzaak om zich te confirmeren aan de afstandsregels 
wijzen enkel op de voordien niet-conforme uitbating, waardoor eiseres door de staat en 
toestand van de infrastructuur van het vakantieverblljfspark uiteindelijk verplicht was om 
de aanpassingswerken te laten uitvoeren. Ook de bewering van eiseres dat in de periode 
van augustus 2009 tot en met oktober 2013 'de uitbating materieel volledig conform de 
decretale voorwaarden plaatsvindt', strijdt alvast met de door (de gemandateerden van) 
eiseres gedane feitelijke beweringen of afgelegde verklaringen dat onder meer eind juli 
2009 een negatieve controle voor de brandveiligheid tussenkwam en verder ook nog op 
23 oktober 2012 (na uitvoering van tal van zware investeringen) andermaal een negatief
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keuringsattest of -verslag (aangaande de kouring der leidingen en opslagvereisten van 
vloeibare gassen, van propaan en butaan) word afgeleverd. Ook het feitelijk gegeven dat 
een brandverzekering werd afgesloten is geen garantie dat er een voldoende verzeke- 
ringsdekking zal zijn, in zoverre door eiseres niet wordt bewezen dat de dekking gegaran- 
deerd wordt, spijts de niet-afgifte van een geldig (voor zeven jaar durend) brandveilig- 
heidsattest conform de decretale vereisten en het niet beschikken over een operationele 
(uitvoerbaar verklaarde) exploitatievergunning vanwege de overheid door eiseres. Het 
valt ernstig te betwijfelen of de afwezigheid van het bezit van een brandveiligheidsattest 
door eiseres een verzekeringsdekking vanwege de brandverzekeraar(s) zou opleveren bij 
een eventueel sinister. Trouwens niet de verzekeringsdekking is van doorslaggevend be- 
lang, wel het beschikken over het brandveiligheidsattest, opdat iedere eventueel sinister 
of ramp bij voorbaat uitgesloten wordt.

g)

Waar eiseres voorhoudt dat de houding van de verwerende partijen disproportioneel zou 
zijn omdat de bevoegde overheid (die instaat voor de handhaving van het decreet) er een 
ongelijke behandeling op zou nahouden, wordt niet aangenomen.

Waar eiseres verwijst naar het standpunt van eerste verwerende partij ten aanzien van de 
(stukken IV h en i van eiseres), dient vastgesteld te worden dat deze situatie 

hoegenaamd niet vergelijkbaar is zowel niet qua aard en draagwijdte van de tussengeko- 
men gerechtelijke beslissingen als qua diligente houding en medewerking van de exploi- 
tant (in vergelijking met de niet -of de weinig- cooperatieve houding en medewerking 
vanwege eiseres). Door de (exploitant) werd onder meer voorafgaand van de
door de overheid voorgenomen (tevens aangekondigde) betekening van de gedwongen 
stopzetting, op het terrein ter plaatse een volledig vergunningsaanvraag, inclusief het at
test van brandveiligheid en alle decretale vereiste bewijsstukken ingediend, waardoor 
door de voor de handhaving bevoegde overheid geoordeeld werd om vooralsnog de ge
dwongen stopzetting tegenover de op te schorten. De verwerende partijen zijn
niet verplicht om de vergunningsaanvragen en de voorgenomen stopzettingen van de an- 
dere exploitanten voor te leggen. De rechtbank is enkel gevat door deze zaak en een on
gelijke behandeling door de verwerende partijen wordt door eiseres niet aannemelijk 
gemaakt, laat staan dat dit haar eigen situatie ten goede zou kunnen komen.

De overige beweringen van de partijen dienen niet nader onderzocht noch beoordeeld te 
worden.

De tegenvordering

De verwerende partijen vorderen de veroordeling van eiseres tot een schadevergoeding 
van 1.000,00 euro wegens een tergende minstens roekeloze vordering vanwege eiseres.

Er wordt niet bewezen dat eiseres de procedure tergend of roekeloos zou hebben inge- 
steld cq. gevoerd. Geen lichtzinnigheid, hatelijkheid, kwaadaardigheid of gemeenheid is 
bij eiseres door/gedurende het voeren van de procedure aangetoond.
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Er wordt verwezen naar wat hiervoor werd gesteld over de aard en de omvang van de 
beoordeling van de kortgedingrechter. Voor zover de verwerende partijen voorhouden 
dat eiseres geen wettigheidskritiek heeft geformuleerd, wordt een veel (te) enge invulling 
toegemeten aan de rechterlijke controle en beoordeling over de opheffingsmogelijkheid 
van een door de overheid uitgevaardigd stopzettingsbevel van een logiesverstrekkende 

uitbating.

De door de verwerende partijen voorgehouden veroorzaakte schade - buiten de advo- 
caatkosten - wordt niet bewezen, noch het bestaan, noch de hoegrootheid ervan. Wan- 
neer de verwerende partijen (of 66n van hen) een stopzettingsbevel uitvaardigen, waarbij 
decretaal wordt voorzien in een betwistingsmogelijkheid voor de hoven en rechtbanken, 
is het voeren van een gerechtelijke procedure en de bespreking van het dossier met de 
eigen raadsman -ongeacht de aard en de omvang van de betwisting door de geviseerde 
(rechts)persoon en de daarbij niet-onzinnige aangewende middelen en grieven- een on- 
derdeel of aspect van het uitvaardigen van een overheidsbeslissing, temeer het tamelijk 
voorspelbaar zou zijn dat eiseres de decretaal voorziene 'beroepsmogelijkheid' zou aan- 
wenden, gezien haar houding, verzoeken en ingeroepen verweer tijdens de buitengerech- 
telijke (administratieve) fase en behandeling van het dossier.

De tegenvordering van de verwerende partijen (of van 44n van de verweersters) is onge- 
grond.

De eedinekosten

Aangezien de vordering van eiseres tegen eerste verweerster niet-toelaatbaar is en tegen 
tweede verweerster ongegrond is, worden de gerechtskosten ten laste van eiseres gelegd. 
Eiseres dient in te staan voor de zelf gedragen of de tot nu toe voorgeschoten gedingkos- 
ten (waaronder de dagvaardingskosten en de rolrechten kort geding).

De ongegrondverklaring van de hoofd- en tegenvordering, naast het ongelijkvan (tweede) 
verweerster/de verwerende partijen op een aantal van de opgeworpen excepties of ver- 
weermiddelen (ter betwisting van de hoofdvordering van eiseres) resulteert in de afwij- 
zing van de respectieve verzoeken tot toekenning van een rechtsplegingsvergoeding zo- 
wel in hoofde van eiseres als in hoofde van de verwerende partijen.

Eerste verweerster maakt geen aanspraak op een (aparte) rechtsplegingsvergoeding in 
zoverre een zelfde of gelijklopend verweer (zoals dat van tweede verweerster) werd aan- 
gevoerd tegen de vordering van eiseres. Bovendien werden de beide verwerende partijen 
bijgestaan door een zelfde raadsman die voor de beide verwerende partijen gelijktijdig 
een zelfde verweer heeft geformuleerd in gezamenlijke (synthese)conclusies.

OM DEZE REDENEN:

Wij, Kurt Creyf, rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge, waarnemend 
voorzitter bij wettig belet van de titularis, ondervoorzitters en rechters ouder in rang van 
benoeming, zitting houdend in kortgeding, bijgestaan door Sophie Ruysschaert, 
gedelegeerd griffier.
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Wijzende in eerste aanleg en op tegenspraak.

Verklaren de hoofdvordering van eiseres, in zoverre gesteld tegen de eerste verwerende 

partij, niet toelaatbaar.

Verklaren de hoofdvordering van eiseres, in zoverre gesteld tegen de tweede verwerende 
partij, toelaatbaar of ontvankelijk, maar wijzen deze vordering van eiseres af als onge- 
grond.

Verklaren de tegenvordering van de beide verwerende partijen, of van elk van hen, in zo
verre gesteld tegen eiseres, ontvankelijk, maar wijzen deze tegenvordering af als onge- 
grond.

Veroordelen eiseres tot de gemaakte gedingkosten, waardoor geen begroting ervan aan 
haar zijde opdringt en aan de zijde van de beide verwerende partijen begroot wordt op 
nuleuro.

Verwerpen de verzoeken van alle gedingpartijen (zowel van eiseres als van de beide ver
werende partijen) tot toekenning van een rechtsplegingsvergoeding en wijzen deze ver
zoeken in hoofde van alle gedingpartijen -over en weer- af.

Onderhavige beschikking is ingevolge artikel 1039 van het Gerechtelijk Wetboek 
uitvoerbaar bij voorraad.

Artikel 1024 van het Ger.W. regelt de kosten van tenuitvoerlegging.

Aldus gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting van kortgeding in het 
gerechtsgebouw te Brugge op vierentwintig januari tweedulzend veertien.

Aanwezig zijn:

Kurt Creyf, rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge, waarnemend voorzitter 
bij wettig belet van de titularis, ondervoorzitters en rechters ouder in rang van benoeming 
Sophie Ruysschaert, gedelegeerd griffier

S. Ruysschaert K. Creyf
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