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2015 KORT GEDING Ikamer- 15/1/C

• V»V

In de zaak van :

A.R. nr. 15/1/C ZOALS IN KORT GEDING

__________ j KBO nr. BE , met vennootschapszetel te

Eiseres, vertegenwoordigd door mr. G. De Smedt, advocaat te 9160 Lokeren, 
Roomstraat 40.

Tegen:

HET VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, voor wie 
optreedt de Vlaamse Minister van Mobiliteit, Openbare werken, Vlaamse rand, 
Toerisme en Dierenwelzijn, met burelen gevestigd te 1000 Brussel, 
Martelaarsplein 7, doch betekening gedaan voor het Vlaams Gewest op de 
kanselarij van het Vlaams Gewest, gevestigd te 1000 Brussel, Koolstraat 35.

HET VLAAMS GEWEST, Departement Internationaal Vlaanderen, met zetel te 
1000 Brussel, Boudewijnlaan 30, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering in 
de persoon van de Vlaamse Minister President, doch betekening gedaan op de 
kanselarij van het Vlaams Gewest, gevestigd te 1000 Brussel, Koolstraat 35.

Verweersters, vertegenwoordigd door mr. A. Vandaele, advocaat te 1000 Brussel, 
Bisschoffsheimlaan 36.

Wordt volgende beschikking verleend:

1. Rechtspleging

Gelet op de tussenbeschikking in kort geding d.d. 01 april 2015 waarbij 
ambtshalve de heropening der debatten werd bevolen en de daar aan 
voorafgaande procedurestukken.

Gehoord partijen in hun middelen en conclusies op de zitting d.d. 20 mei 2015.

Kennis werd genomen van het dossier van rechtspleging en van de door partijen 
neergelegde bundels met overtuigingsstukken.

2. Beoordeling

2.1. In conclusies na tussenbeschikking in kort geding blijft eiseres vorderen
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In hoofdorde

I

Verweerders zich te horen veroordelen tot de opheffing van het bevel van de 
gemachtigde persoon van het Departement Intemationaal Vlaanderen van 26 
november 2014 tot onmiddellijke stopzetting van de exploitatie van het 
toeristisch logies genaamd " ", gelegen te
, zoals bekrachtigd door het ministerieel besluit d.d. 13 december 2014 van de 

Vlaamse minister voor Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en 
Dierenwelzijn, om redenen vermeld en alle andere redenen eventueel in de loop 
van het gedingaante wenden en hier voor zoveel als nodig voorbehouden.

In ondergeschikte orde

Alvorens recht te doen, een onderzoeksmaatregel te bevelen teneinde de rechter 
in kort geding volledig te informeren over de brandveiligheid van hotel-restaurant 

en de aldus bekomen informatie mee te laten wegen in zijn 
uiteindelijke beslissing, dienvolgens een gerechtsdeskundige aan te stellen met als 
opdracht:

-zich te begeven naar het hotel-restaurant " ",
na partijen en hun raadslieden hiertoe te hebben opgeroepen;

-kennis te nemen van de stukken van partijen;

-de inrichting te beschouwen en te beschrijven, dienvolgens advies te verlenen 
over de noodzakelijke werken om op korte termijn de brandveiligheid te 
garanderen;

-te antwoorden op alle vragen en opmerkingen van partijen of hun raadslieden, 
nuttig voor de oplossing van het geschil;

-na afloop van zijn verrichtingen aan partijen kennis te geven van zijn bevindingen 
en zijn ontwerp van besluiten in de vorm van een voorverslag, kennis te nemen 
van hun opmerkingen hieromtrent en deze te beantwoorden;

-vervolgens een met redenen omkleed eindverslag op te stellen, dit eindverslag te 
ondertekenen en neer te leggen ter griffie.

Verweerders zich te horen veroordelen tot de kosten van het geding met inbegrip 
van de rechtsplegingsvergoeding.

2.2. Sinds de tussenbeschikking in kort geding d.d. 01 april 2015 en de 
behandeling van de zaak op de zitting van 20 mei 2015 is de toestand 
onveranderd gebleven.

Aan de bouwfysische toestand van het restaurant - hotel werd niets
gewijzigd, alhoewel uit de mondelinge behandeling van de zaak blijkt dat eiseres
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zeer goed weet welke maatregelen, verbouwingen noodzakelijk zijn en dringend 
dienen uitgevoerd worden om terug een brandveiligheidattest te bekomen.

Eiseres schermt met het feit dat sinds de hervorming van de brandweerdienst 
naar verruimde brandweerzones de communicatie tussen eiseres en de nieuwe 
bestaande bevelstructuur van deze verruimde brandweerzone regio fout
zou lopen en men zou weigeren om ter plaatse te komen.

De rechtbank kan aannemen dat men weigert om (nogmaals) ter plaatse te 
komen om dan vast te stellen dat er niets is veranderd, dit is uiteraard zinloos.

De houding van eiseres is dilatoir, wat ook blijkt uit het verzoek om een 
deskundige aan te stellen die zou moeten uitmaken welke werken noodzakelijk 
zijn om op korte termijn de brandveiligheid te garanderen.

De bestaande reglementering is duidelijk wat betreft de brandveiligheid van 
hotels, daarvoor is geen deskundige nodig. Eiseres weet zelf goed genoeg wat er 
moet gedaan worden om zich te conformeren aan de vereisten qua 
brandveiligheid van een hotel.

Het brandveiligheidattest is vervallen sinds 28 november 2013 en eiseres bezit op 
heden geen geldig brandveiligheidattest meer voor de exploitatie van een hotel.

Ondanks de ingebrekestelling van 29 januari 2014 moet de rechtbank vaststellen 
dat in de tussenperiode tussen het verval op 28 november 2013 van het 
brandveiligheidattest en heden, niets werd gewijzigd aan de bestaande onveilige 
toestand van het hotel en eiseres bovendien geen exploitatievergunning meer 
heeft.

Deze toestand (ontbreken van een brandveiligheidattest en ten gevolge daarvan 
het intrekken van de explotatievergunning) kan uiteraard niet langer meer 
getolereerd worden, alleen al uit het oogpunt van de openbare veiligheid en in 
het bijzonder van de veiligheid van de gebruikers van het door eiseres uitgebaat 
hotel

De nalatigheid ter zake van eiseres staat vast en kan niet verhaald worden op 
verweerders die enkel uitvoering geven aan hun door het decreet opgelegde 
verplichtingen in het belang van de openbare veiligheid en in het bijzonder van de 
veiligheid van de gebruikers van het hotel, hierover zijn geen compromissen te 
sluiten of tussenoplossingen mogelijk.

De vordering van eiseres dient dan ook als ongegrond te worden afgewezen met 
diens veroordeling tot de kosten van het geding.
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OM DEZE REDENEN,

Wij, A. De Vidts, ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Oost- 
Vlaanderen, afdeling Dendermonde, bijgestaan door A. Vermeire, griffier, 
rechtsprekende zoals in kort geding en op tegenspraak, alle strijdige en 
meeromvattende conclusies verwerpend.

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

Verklaren de vordering van eiseres ontvankelijk, doch wijzen deze vordering als 
ongegrond af.

Veroordelen eiseres tot de kosten van het geding en begroten deze aan de zijde 
van verweerders op 1.320,00 EUR rechtsplegingsvergoeding.

Aldus gewezen en uitgesproken in openbare zitting van VIERENTWINTIG JUNI 
TWEEDUIZEND VIJFTIEN.

Aanwezig: de heer A. De Vidts, ondervoorzitter

mevrouw A. Vermeire, griffier.
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