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INZAKE

___________________ ., KBO nr. , met
vennootschapszetel te Voeren (‘s-Gravenvoeren), ; .

- eiseres -
Ter zitting vertegenwoordigd door mr. Karel-Jan VANDORMAEL loco mr. Dirk 
VANHEUVEN, advocaat te 2600 Antwerpen, Cogels Osylei 61.

TEGEN

HET VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering in de persoon van 
de Vlaamse minister van mobiliteit, openbare workers, Vlaamse rand, toerisme en 
dierenwelzijn, met kabinet te 1000 Brussel, Martelaarsplein 7;

- verweerster -
Ter zitting vertegenwoordigd door mr. Sebastiaan DE MEUE loco mr. Thomas EYSKENS, 
advocaat te 1000 Brussel, Bisschoffsheimlaan 36. ...

***

1. Procedure

Bij verzoekschrift neergelegd op de griffie van deze rechtbank op 06.11.2015 vordert eiseres 
de administratieve geldboete teniet te doen, minstens te herleiden tot 1 euro en verweerster te 
veroordelen tot de kosten van het geding.

De zaak werd behandeld op de zitting van 28.10.2016, waarop Nederlands werd gesproken. 

Partijen hebben elk een dossier met overtuigingsstukken neergelegd.

2. Feiten
■—1 ■ 1 1

Eiseres is de uitbater van het toeristisch logies genaamd “ ” gelegen te
Zij nam de exploitatie over van de gefailleerde

in de zomer van 2013.

Elet toeristisch logies “ ” wordt uitgebaat in . De
oudste onderdelen van het kasteel zouden dateren van het begin van de 18de eeuw, maar het 
goed is sindsdien veelvuldig verbouwd en uitgebreid.

Naast het toeristisch logies, wordt op het landgoed ook een restaurant uitgebaat. Er worden 
ook runderen en varkens gehouden.

Het kasteel is volgens het gewestplan Tongeren - Sint-Truiden gelegen in semi-agrarisch 
gebied met parkfunctie. Andere delen van het kasteeldomein zijn gelegen in landschappelijk
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waardevol agrarisch gebied en in natuurgebied.

In de loop van het jaar 2009 werd een stedenbouwkundige handhavingsprocedure opgestart.

Huidig geschil heeft echter geen betrekking op de stedenbouwkundige problematiek, doch 
wel op de maatregelen opgelegd in het kader van het Toeristisch Logiesdecreet. van 10 juli 
2008.

Een eerste inbreuk op het Toeristisch Logiesdecreet werd vastgesteld met proces-verbaal van 
05.05.2011. De verbalisanten stelden vast dat in kasteel een toeristisch logies met
27 kamers werd uitgebaat zonder dat de exploitant beschikte over een voorafgaande 
schriftelijke exploitatievergunning.

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel van Tongeren van 09.05.2011 werd 
failliet verklaard.

Op 19.07.2011 vond een hoorzitting plaats. De werd vertegenwoordigd
door haar raadsman mr. Peeters en door de heer De gaf aan dat het
nodige zou gedaan worden om een exploitatievergunning te bekomen en de brandveiligheid te 
verbeteren. Dit zou echter de nodige investeringen vergen.

Bij arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen van 07.10.2011 werd het faillissement van 
de weer ingetrokken.

Op 28.10.2011 legt Toerisme Vlaanderen een administratieve geldboete van 5.132 euro op 
aan

Op 23.01.2012 formuleert de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur een 
stedenbouwkundige herstelvordering ten aanzien van

De cel handhaving van het departement internationaal Vlaanderen voert een nieuwe controle 
uit op 18.01.2013.

De gedane vaststellingen worden opgenornen in het proces-verbaal van 22.01.2013.
Hieruit blijkt dat de nog steeds een toeristisch logies met 27 kamers uitbaat
zonder te beschikken over de vereiste exploitatievergunning. Bovendien wordt gebruik 
gemaakt van de bij decreet beschermde benaming “Hotel”.

Op 13.03.2013 levert de gemeente Voeren een brandveiligheidsattest af voor een toeristisch 
logies van de categorie “Hotel” met 21 kamers (niet voor 27 kamers).

Op 20.03.2013 vond een hoorzitting plaats. Op deze hoorzitting was de toenmalige 
zaakvoerder, de heer , evenals de huidige zaakvoerder, de heer

, aanwezig.

Op 05.06.2013 dient de toenmalige zaakvoerder, de heer , een aanvraag ip bij
de Minister van Toerisme tot afwijking van verschiilende brandveiligheidsnormen.
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Op 15.07.2013 gaat de gemachtigde ambtenaar van de Vlaamse Regering over tot het 
opleggen van een schriftelijk bevel tot omniddellijke stopzetting. Van dit bevel wordt proces- 
verbaal opgesteld op 16.07.2013.

Op 18.07.2013 geeft de Technische Commissie Brandveiligheid voor het toeristische logies 
een negatief advies op de gevraagde afwijking van de brandveiligheidsnormen.

Met verwijzing naar dit negatief advies weigert de Minister van Toerisme de 
afwijkingsaanvraag met besluit van 19.07.2013.

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel van Tongeren van 22.07.2013 wordt de 
opnieuw failliet verklaard.

Eiseres ( ) heeft met akkoord van de curatoren vanaf
23.07.2013 de exploitatie van de failliette overgenomen.

Op 25.07.2013 werd een bijkomende hoorzitting georganiseerd naar aanleiding van het 
opgelegde - maar nog te bekrachtigen - stopzettingsbevel van 15.07.2013.

Gelet op het faillissement van de werd het opgelegde stopzettingsbevel
niet bekrachtigd door de Vlaamse minister, zodat het overeenkomstig art. 21 § 2 Toeristisch 
Logiesdecreet kwam te vervallen.

Op 22.10.2013 werd er een strafvordering ingeleid tegen de gefailleerde en
zaakvoerder wegens stedenbouwkundige inbreuken. Eiseres is in deze procedure
vrijwillig tussengekomen.

Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Tongeren van 25.02.2014 werd de
schuldig verklaard aan de tenlasteleggingen en veroordeeld tot een geldboete 

van 150 euro. De herstelvordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur werd 
ingewilligd en de heer en de werden veroordeeld om het strij dig
gebruik te staken biitnen een termijn van 6 maanden na het in kracht van gewijsde gaan van 
het vonnis onder verbeurte van een dwangsom van 250 euro per dag vertraging..

Bij arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen van 21.09.2016 werd de 
schuldig verklaard aan de tenlasteleggingen en veroordeeld tot een geldboete van 500 euro. 
De herstelvordering werd gegrond verklaard en de werd veroordeeld om
de plaats in de oospronkelijke staat te herstellen, hetgeen impliceert de staking van het strijdig 
gebruik, in casu het verhuren van gastenkamers in het landgoed , binnen de
termijn van 2 jaar ingaande vanaf het in kracht van gewijsde gaan van het arrest onder 
verbeurte van een dwangsom van 150.euro per dag vertraging.

Op 10.03.2015 werd er door de cel Handhaving een proces-verbaal opgemaakt waaruit blijkt 
dat “ 15 als toeristisch logies met 31 kamers wordt geexploiteerd zonder
te beschikken over een voorafgaande schriftelijke vergunning.

Er vond een hoorzitting plaats op 16.04.2015.
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Op 04.09.2015 besliste de Secretaris-Generaal van het departement intcmationaal Vlaanderen 
een administratieve geldboete van 7.150 euro op te leggen voor de schending van art. 3 van 
het Toeristisch Logiesdecreet. Het boetebesluit wordt aan eiseres toegezonden bij schrijven 
van 09.09.2015.

Bij verzoekschrift neergelegd op 06.11.2015 heeft eiseres hoger beroep ingesteld tegen de 
administratieve geldboete van 04.09.2015. Dit beroep maakt het voorwerp uit van 
onderhavige procedure.

Per schrijven van 23.11.2015 stelt de cel Handhaving eiseres schriftelijk in gebreke vvegens 
het exploiteren van “ ” zonder over een exploitatievergunning te
beschikken. In dit schrijven wordt tevens meegedeeld dat deze ingebrekestelling aanleiding 
kan geven tot een bevelschrift tot onmiddellijke stopzetting van de exploitatie.

** • t .

Eveneens per schrijven van 23.11.2015 wordt eiseres uitgenodigd om gehoord te worden op 
07.12.2015.

Op verzoek van de raadsman van eiseres wordt de hoorzitting verplaatst naar 04.12.2015 op
t< 9?

Ter plaatse zijn, naast de ambtenarcn van de cel Handhaving en de zaakvoerder van eiseres en 
haar raadsman, ook de burgemeester van Voeren, de gemeentelijke verantwoordelijke voor 
stedenbouw en de bevoegde brandweercommandant aanwezig.

De raadsman van eiseres dient een verweemota in.

Na eiseres te hebben gehoord legt de cel Handhaving een bevel tot onmiddellijke stopzetting 
op.

Van dit alles wordt proces-verbaal opgesteld op 07.12.2015.

In het kader van de bekrachtiging van het bevel tot onmiddellijke stopzetting wordt op 
14.12.2015 een nieuwe hoorzitting georganiseerd. De zaakvoerder en de raadsman van eiseres 
zijn aanwezig. Er wordt opnieuw een verweemota neergelegd.

Op 16.12.2015 voert de brandweer van hulpverleningszone Limburg-Oost een nieuwe 
brandpreventiecontrole uit. Uit het verslag blijkt dat “ ” verschillende
tekortkomingen kent op vlak van brandveiligheid, onder andere wat betreft 
compartirnentering, het gebruik van brandvertragende materialen en het voorzien van 
voldoende onafhankelijke evacuatiewegen.

Op 17.12.2015 dient eiseres een stedenbouwkundige'vergunningsaanvraag in.

Op 18.12.2015 dient eiseres een aanvraag in tot afwijking van de
brandveiligheidsvoorschriften. .

Op 21.12.2015 bekrachtigt de minister van Toerisme het bevel tot onmiddellijke stopzetting.
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Op 24.12.2015 gaat eiseres over tot dagvaarding zoals in kort geding en vordert zij de 
opheffing van het stopzettingsbevel.

Op 22.02.2016 verleent de Technische Commissie Brandveiligheid voor het toeristische 
logies een negatief advies inzake de afwijkingsaanvraag.

Bij beslissing van 25.02.2016 en met verwijzing naar dit negatief advies, weigert de Vlaamse 
minister van Toerisme de gevraagde afwijkingen van de brandveiligheidsnormen. De minister 
motiveert dat het ontbreken van een tweede onafhankelijke evacuatieweg uit oogpunt van 
brandveiligheid niet aanvaardbaar is. Indien alsnog een tweede onafhankelijke evacuatieweg 
zou worden ingericht, stelt de minister dat bepaalde andere afwijkingen onder voorwaarden 
kunnen worden toegekend.

Bij beslissing van 06.04.2016 weigert het college van burgerneester en schepenen van de 
gemeente Voeren de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag van eiseres. Daarbij hekelt de 
weigeringsbeslissing onder andere de blijvende brandonveiligheid, waarvoor onvoldoende 
initiatieven genomen werden.

Bij vonnis van deze rechtbank van 28.10.2016 werd de vordering van eiseres tot opheffing 
van het stopzettingsbevel ongegrond verklaard.

3. Beoordeling

1. Ontvankelijkheid

De bestreden beslissing werd aangetekend verzonden op 09.09.2015.

Eiseres beschikte, gelet op art. 22 § 5 van het Toeristisch Logiesdecreet, over een termijn van 
2 maanden om beroep in te stellen.

Het verzoekschrift werd tijdig neergelegd en is ontvankelijk.

2. Beoordeling in rechte

Verweerster stelt dat eiseres de voorschriften van art. 744 Ger.W. miskent aangezien zij in 
haar conclusie niet zou verduidelijken welke middelen worden uiteengezet ter ondersteuning 
van de vordering.

De rechtbank rnerkt op dat eiseres als middel in hoofdorde opwerpt dat onderhavige uitspraak 
dient opgeschort te worden in afwachting van de uitspraak in de strafprocedure.

Ondergeschikt doet eiseres een beroep op de noodtoestand, minstens op overmacht.

De rechtbank rnerkt op dat er geen reden voorhanden is om onderhavige procedure te 
schorsen, aangezien er ondertussen een einduitspraak is tussengekomen in de strafrechtelijke 
procedure.

Bij arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen van 21.09.2016 werd de
immers schuldig verklaard aan de tenlasteleggingen en veroordeeld tot een geldboete van 500
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euro. Dc herstelvordering werd gegrond verklaard en de werd veroordeeld
om de plaats in de oospronkelijke staat te herstellen, hetgeen impliceert de.staking van het 
strij dig gebruik, in casu het verhuren van gastenkamers in het landgoed , binnen
de termijn van 2 jaar ingaande vanaf het in kracht van gewijsde gaan van het arrest onder 
verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging.

Ondergeschikt beroept eiseres zich op de noodtoestand, minstens op overmacht. Meer bepaald 
stelt eiseres dat zij noodgedwongen naoet openblijven in afwachting van een regularisatie om 
verlies aan inkomsten, ontslag van personeel en verlies van reputatie te vermijden.

Een essentiele voorwaarde voor het toepassen van de noodtoestand is dat de betrokkene deze 
toestand niet zelf mag hebben doen ontstaan. In onderhavig geval is het duidelijk dat eiseres 
wetens en wiliens een toeristisch iogies uitbaat zonder over de benodigde 
exploitatievergunning te beschikken.

Er is evenmin sprake van overmacht in hoofde van eiseres. Eiseres kon immers perfect haar 
uitbating stopzetten totdat de vergunningsplicht wel in orde was.

Het is eveneens duidelijk dat eiseres over een brandveiligheidsattest dient te beschikken 
teneinde een vergunning te kunnen bekomen en dat eiseres nooit over een brandveiligheids
attest zal beschikken zonder eerst de noodzakelijke werken te laten uitvoeren, hetgeen zij tot 
op heden nog steeds heeft nagelaten om te doen.

Eiseres stelt dat het opleggen van een administratieve geldboete in dit geval niet redelijk is 
omdat er een regularisatiedossier lopende is.

De rechtbank stelt. vast dat voor wat betreft de stedenbouwkundige problematiek er thans een 
arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen is tussengekomen waarbij de herstelvordering 
van de stedenbouwkundige inspecteur werd ingewilligd.

Nog los van de ..stedenbouwkundige problematiek kan er geen ontvankelijke toeristische 
vergunningsaanvraag worden ingediend zonder brandveiligheidsattest.

Eiseres heeft vanaf augustus 2013 de exploitatie van “ _ .” overgenomen,
doch heeft op 18.12.2015, hetzij meer dan 2 jaar later, pas een aanvraag ingediend tot het 
bekomen van een afwijking op de brandveiligheidsvoorschriften.

Bij beslissing van -25.02.2016 werd eiseres reeds in kennis gesteld van de weigering van de 
gevraagde afwijkingen op grond van het feit dat het ontbreken van een tweede onafhankelijke 
evacuatieweg uit oogpunt van brandveiligheid niet aanvaardbaar is.

Niettemin heeft eiseres tot op heden (november 2016, hetzij meer dan 3 jaar na het aanvatten 
van de uitbating) nog steeds niets gedaan aan het verbeteren van de brandveiligheid teneinde 
een afwijking te kunnen bekomen. Eiseres heeft louter een offerte aangevraagd voor het 
uitvoeren van werken ter verbetering van de brandveiligheid, doch het is niet duidelijk of 
eiseres over voldoende fmanciele middelen beschikt om deze werken ook effectief te laten 
uitvoeren.
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Feit is dat eiseres minstens sedert december 2013 op onwettige wijze een toeristisch logies 
cxploiteert, zonder dat hiervoor enige waarborgen bestaan inzake de essentiele vereisten van 
brandveiligheid en kwaliteit en zonder enig concreet vooruitzicht op regularisatie.

In die optiek kan de beslissing tot het opleggen van een administratieve geldboete geenszins 
als onredelijk bestempeld worden.

Het verzoek van eiseres is ongegrond.

4. Kosten

Eiseres wordt als in het ongelijk gestelde partij veroordeeld tot betaling van de kosten van het 
geding. Het geschil betreft het verzoek van eiseres tot opheffing van de administratieve' 
geldboete ten bedrage van 7.150 euro, zodat de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding 1.080 
euro bedraagt.

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

OM DEZE REDENEN

De rechtbank, die uitspraak doet in eerste aanleg en op tegenspraak;

Verklaart het verzoek van eiseres ontvankelijk doch ongegrond.

Veroordeelt eiseres tot betaling van de kosten van het geding, door de rechtbank vereffend op 
1.080 euro rechtsplegingsvergoeding in hoofde van verweerster.

Aldus gevonnist en uitgesproken in openbare zitting in het gerechtsgebouw te Tongeren op
25 november 2016.

Aanwezig: A. LECOCQ, ondervoorzitter van de rechtbank, voorzitter van de 3B kamer en 
M. NICOLAI, griffier. -

A. LECO




