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Inzake:

Hoofdzaak

ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer ,
met zetel te

eisende partii,
- vertegenwoordigd ter zitting door Mr. Govaerts Hendrik loco Mr. Beyens Dirk te 2610 
Wilrijk (Antwerpen), Jules Moretuslei 374/376,

TEGEN:

HET VLAAMSE GEWEST
vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, in de persoon van de Vlaamse minister van 
Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, wiens kantoren 
gevestigd zijn te 1000 Brussel, Martelaarsplein 7,

verwerende partii.
- vertegenwoordigd ter zitting door Mr. Vandaele Arne te 1000 Brussel 1, Bischoffsheimlaan 
36,

* *
*

Gezien de stukken van het dossier van de rechtspleging zoals zij voorkomen op de inventaris 
ervan, onder meer:
- het verzoekschrift tot hoger beroep tegen een administratieve geldboete conform artikel

1034 bis Ger.W. neergelegd door Mr. ,
- de beschikking conform artikel 747 §1 Ger.W. dd 17 September 2014, houdende 

bekrachtiging van de conclusietermijnen en vaststelling van de rechtsdag,
- de conclusies en stukken van partijen.

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

Gehoord partijen in hun middelen en besluiten, ontwikkeld in de Nederlandse taal ter 
terechtzittingvan 28 april 2015.
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1. Feiten

Op 14 november 2013 deed een ambtenaar van de Vlaamse Overheid, Departement 
internationaal Vlaanderen, cel Handhaving, vaststellingen bij (hierna

) inzake de uitbating van vergunningsplichtige toeristische fogies zonder 
exploitatievergunning in het kader van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 10 juii 
2008 betreffende toeristische logies (hierna het logiedecreet).

Bij schrijven van 25 november 2013 werd gevraagd om binnen de zestig
kalenderdagen haar vergunningsaanvraag te vervolledigen.

Naar aanleiding van een hoorzitting op 14 januari 2014 deelde de zaakvoerder van 
, de heer mee dat dat hij geen opmerkingen had op de gedane

vaststellingen en dat de invoering van het logiedecreet aan hem was voorbijgegaan. De heer 
stelt dat hij de ontbrekende documenten, inclusief het attest van brandveiligheid, 

spoedig in orde zou brengen. Dienvolgens werd op deze hoorzitting beslist dat aan 
tot begin mei 2014 de tijd zou worden gegeven om de betrokken vergunning te bekomen.

Vervolgens dient op 16 januari 2014 een gemotiveerde schriftelijke aanvraag tot
verlenging van deze termijn in waarin zij stelt dat alle gevraagde ontbrekende stukken 
verzameld zijn, maar dat er nog een aantal aanpassingen aan het pand moeten worden 
aangebracht op vraag van de brandweer te de welke niet voor 25 januari 2014
konden worden gerealiseerd. Derhalve verzocht zij om een verlenging van de 
regularisatietermijn met zestig kalenderdagen.

Bij schrijven van 4 februari 2014 wordt aan meegedeeld dat de
vervolledigingstermijn wordt verlengd tot 25 maart 2014.

Daar haar aanvraag niet tijdig had vervolledigd, kwam deze te vervallen.

Op 8 mei 2014 besliste de secretaris-generaal van het Departement internationaal 
Vlaanderen op gemotiveerde wijze om aan een administratieve geldboete ten
bedrage van € 3.300,00 op te leggen wegens een schending van artikel 3 van het 
logiedecreet.

Op 19 mei 2014 diende een nieuwe aanvraag in voor het bekomen van een
vergunning waarna zij op 26 augustus 2014 een exploitatievergunning heeft verkregen.

Bij schrijven van 21 mei 2014 had intussen aan het Vlaamse Gewest verzocht om
de administratieve boete te herzien en eventueel te herleiden.

Daar dit verzoek op 3 juni 2014 werd afgewezen, is overgegaan tot dagvaarden.
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2. Vordering

De eis vanwege strekt ertoe de litigieuze administratieve geldboete ten bedrage
van € 3.300,00 te horen kwijt schelden, minstens deze te horen herleiden tot het wettelijke 
minimumbedrag. Tevens vordert zij dat het Vlaamse Gewest zou worden veroordeeld tot de 
kosten van hetgeding, inclusief de rechtsplegingsvergoeding.

Het Vlaamse Gewest vordert dat voormelde eis toelaatbaar, maar ongegrond zou worden 
verklaard en dat zou worden veroordeeld tot de kosten van het geding, inclusief
de rechtsplegingsvergoeding.

3. Beoordeling

betwist niet dat zij ten tijde van het opleggen van de litigieuze administratieve 
geldboete haar logies uitbaatte in strijd met het logiedecreet nu haar vergunning reeds in 
2000 was ingetrokken. Evenmin ontkent zij dat zij tot op het ogenblik van de eerste 
vaststellingen op 19 november 2013 geen enkel initiatief had genomen om een vergunning 
aan te vragen en om zodoende haar toestand te regulariseren, hetgeen de facto pas 3,5 
maanden na het opleggen van de litigieuze administratieve geldboete geschiedde. Evenmin 
kan zij loochenen dat haar vergunningsaanvraag van 21 november 2013 niet heeft geleid tot 
het verlenen van een vergunning omdat zij om redenen haar eigen de voorziene termijnen 
heeft laten verstrijken. Niettemin verzoekt zij de rechtbank de opgelegde administratieve 
geldboete kwijt te schelden, minstens deze te herleiden tot het wettelijke minimumbedrag 
van € 250,00.

kan vooreerst niet worden gevolgd waar zij stelt dat zij op een onberispelijke staat 
van dienst kan bogen. Daar niet betwist dat haar vergunning reeds in 2000 werd
ingetrokken, staat immers vast dat zij haar logies gedurende 14 jaren heeft uitgebaat zonder 
dat zij hiervoor over de vereiste vergunningen beschikte. Dit maakt in weze 
concurrentievervalsing uit ten aanzien van die exploitaties die zich wel in regel hebben 
gesteld.

Bovendien staat vast dat zij ten tijde van de controle op 19 november 2013 niet voldeed aan 
de wettelijke vereisten en dat zij heeft nagelaten de toestand tijdig te regulariseren en dit 
terwijl haar hiertoe door het Departement internationaal Vlaanderen voldoende tijd (in 
totaal 4 maanden) was ter beschikking gesteld. In deze kan ten overvloede ook niet worden 
voorbijgegaan aan het feit dat het logiedecreet reeds in 2008 in werking was getreden en 
dat dus voor het plaatsvinden van de controle op 19 november 2013 reeds 5 jaar
de tijd had gehad om zich aan de wettelijke voorschriften te conformeren.

Ook dient te worden opgemerkt dat de vergunningsaanvraag die uiteindelijk heeft 
geresulteerd in het bekomen van de vereiste vergunning in augustus 2014 dateert van 19 
mei 2014, dus van na de beslissing tot het opleggen van een administratieve boete.

Niettemin heeft er al die tijd voor geopteerd om haar uitbating voort te zetten in
plaats van deze op te schorten in afwachting van het bekomen van de vereiste vergunning,
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laat staan dat zij ook maar enig initiatief had genomen om zich in regel te stellen tot op het 
ogenblik dat zij tegen de spreekwoordelijke lamp was gelopen, hetgeen zij dan ook nog 
laattijdig heeft gedaan.

Voorts is de hoge of bejaarde leeftijd van de zaakvoerder van . de heer
, volstrekt irrelevant om te bepalen of al dan niet een administratieve geldboete 

dient te worden opgelegd, noch voor het bepalen van de omvang ervan. De hoge leeftijd 
doet immers geen enkele afbreuk aan de wederrechtelijke uitbating.

De wettigheid dan wel de redelijkheid van de administratieve geldboete moet daarnaast 
worden beoordeeld op het ogenblik dat deze wordt opgelegd. Het feit dat 
uiteindelijk in augustus 2014 de vereiste vergunning bekwam, verandert derhalve niets aan 
het feit dat zij hierover op 8 mei 2014 nog niet beschikte. Meer nog, op dat ogenblik was er 
zelfs geen enkele vergunningsaanvraag vanwege meer lopende.

Tot slot is de opgelegde geldboete ten bedrage van € 3.300,00 geenszins disproportioneel. 
De secretaris-generaal van het Departement internationaal Vlaanderen beschikt immers 
over een discretionaire bevoegdheid om in voorkomend geval een geldboete op te leggen 
tussen € 250,00 en € 25.000,00. Gezien het feit dat enerzijds gedurende 14 jaar
logies heeft uitgebaat zonder dat zij hiervoor over enige vergunning beschikte en anderzijds 
het feit dat zij uitermate lang heeft getalmd om zich in regel te stellen kan de opgelegde 
boete geenszins als buitenproportioneel worden aangemerkt.

Gelet op al het voorgaande is de eis vanwege ongegrond.

dient te worden veroordeeld tot de kosten van het geding, inclusief de 
rechtsplegingsvergoeding.

Haar eis betreft een niet in geld waardeerbare vordering zodat de desbetreffende tarieven 
van toepassing zijn.

Er zijn geen redenen voor handen om af te wijken van het basisbedrag van de 
rechtsplegingsvergoeding.

OM DIE REDENEN 
DE RECHTBANK,

Rechtdoende op tegenspraak.
Alle verdere en strijdige middelen verwerpend.

Om alle bovenstaande redenen:

Verklaart de eis vanwege toelaatbaar, maar ongegrond.
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Veroordeelt tot de kosten van het geding, aan de zijde van het Vlaamse
Gewest begroot en door de rechtbank vereffend op duizend driehonderdtwintig euro (€ 
1.320,00) rechtsplegingsvergoeding.

Wijst het meer en/of anders gevorderde af.

Dit vonnis werd gewezen op zesentwintig mei tweeduizend vijftien in openbare zitting van 
de Kamer AB9, die samengesteld was uit:

B. Hagen, enig rechter 
D. Naessens, afg. griffier

D. Naessens, afg. griffier B. Hagen, enig rechter

en uitgesproken in het gerechtsgebouw te Antwerpen, op zesentwintig mei tweeduizend 
vijftien in openbare zitting van de Kamer AB9 van de rechtbank van eerste aanleg 
Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Rechter B. Hagen, is in de onmogelijkheid onderhavig vonnis te ondertekenen (art, 786 
Ger.W.)

Antwerpen, 26 mei 2015 
dg.afg-gr-iffiet;

imm.

'. Naessens

Wij, B. Willocx, Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling 
Antwerpen, bevestigen overeenkomstig artikel 786 Ger.W. de bovenstaande melding van de 
griffier,
Antwerpen, 26 mei 2015 
De Voorzitter

B. Willocx




