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De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling leper, sectie familierechtbank, 
Derde kamer, heeft het hiernavoigend vonnis verleend:

In de zaakvan

___________, met al KBO nummer ., met zetel te ;

- eiseres -
voor wie optreedt mr. Cies Gysen, advocaat met kantoor te 2800 Mechelen, 
Antwerpsesteenweg 16-18;

tegen:

De Vlaamse Gemeenschap en 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 kantoor te 1000 Brussel, Arenbergstraat 7

- verweerders -
voor wie optreedt mr. Dirk Lindemans, advocaat met kantoor te 1000 Brussel, Keizerslaan 3;

De artikelen van de wet van 15.06.1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken werden nageleefd.

De rechtbank hoorde de partijen in hun middelen en conclusies op de 20.06.2014, waarna de 
debatten werden gesloten en de zaak in beraad werd genomen.

Het dossier van de rechtspleging en de stukken werden ingezien.

A. De feiteliike gegevens

De camping werd opgericht te in 1964 en is
overeenkomstig het Gewestplan deels bestemd tot recreatiegebied en deels tot
natuurgebied. In het verleden werd de camping herhaaldelijk uitgebreid of gerenoveerd met 
vergunningen. Er zijn standplaatsen voor caravans en tenten, een kampeerweide, verblijfsrecreatie 
in vergunde gebouwen. Door de deels zonevreemde ligging van de camping, blijkt het echter tot op 
heden niet mogelijk te zijn geweest om een toeristische exploitatievergunning te bekomen.

Op 03.03.1993 werd het Decreet houdende het statuut van de terreinen voor openluchtrecreatieve 
verblijven (het kampeerdecreet) afgekondigd welke een algemeen vergunningsplicht invoerde voor 
ieder terrein waarop tenminste drie verblijven staan zoals omschreven in het decreet (tent, caravan, 
chalet, bungalow) en dat ingericht is met het oog op of bestemd voor openluchtrecreatieve 
verblijven. Dit decreet trad in werking op 15.03.1995. Overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse 
Regering van 23.02.1995 betreffende de exploitatie van terreinen voor openluchtrecreatieve
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verblijven (het exploitatiebesluit) dienden alle vergunningsplichtige terreinen uiterlijk op 31.12.1999 
over een vergunning te beschikken. De eiseres zet uiteen dat de huidige problemen zijn begonnen 
met de inwerkingtreding van het kampeerdecreet dat de juiste planologische bestemming als 
voorwaarde voor het bekomen van een vergunning invoerde. Hoewel de eiseres geen 
stedenbouwkundig attest als vereist door het exploitatiebesluit heeft, weerhield dit Toerisme 
Vlaanderen niet om op 28.02.2000 een principle vergunning af te leveren aan de eiseres als 
kampeerverblijfpark op het niet zonevreemde gedeelte. Een definitieve vergunning voor het hele 
terrein bleef echter uit gelet op het zonevreemde gedeelte van het terrein.

Bij P.V. dd 25.07.2002 werd voor het eerst vastgesteld dat de camping niet beschikte over een 
exploitatievergunning als bedoeld in het kampeerdecreet.

Ingevolge het Besluit van de Vlaamse Regering van 08.06.2000 werd voorzien in een 
overgangsregeling voor zonevreemde terreinen op maat van Camping . De einddatum waarop 
diende beschikt te worden over een toeristische exploitatievergunning werd uitgesteld naar 
30.06.2003. Dit uitstel werd echter onderworpen aan een aantal strikte voorwaarden waaronder het 
indienen van een gemotiveerd verzoek en voorstel tot opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan 
(RUP) bij de Vlaamse Regering, hetgeen de eiseres ook deed. Uit een schrijven dd. 29.03.2001 van 
Toerisme Vlaanderen bleek dat de eiseres ingevolge dit verzoek verder kon uitbaten tot 01.07.2001 
datum waarop Toerisme Vlaanderen de eiseres officieel in kennis zou stellen van de beslissing van de 
provincieraad na de voorlopige vaststelling van het ontwerp RUP. De provincie West-Vlaanderen 
nam het terrein van de eiseres op in haar gemotiveerd voorstel dd. 15.02.2001 aan de Vlaamse 
Regering tot het opmaken van een gewestelijke RUP. Op 29.06.2001 besliste de Vlaamse Regering 
echter tot stopzetting van de procedure voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan " 
in de gemeente waardoor de eisers niet langer aan de overgangsmaatregelen voldeed en
de exploitatie van het zonevreemde gedeelte diende stop te zetten op 1.03.2002, zijnde 6 maanden 
na de kennisgeving dd. 28.08.2001 door Toerisme Vlaanderen. Tegen deze beslissing tot stopzetting 
van de Vlaamse Regering werd een verzoekschrift tot schorsing en tot nietigverlaring ingesteld bij de 
Raad van State. Deze vorderingen werden afgewezen wegens gebrek aan belang nu de Provincie 
West-Vlaanderen een provinciaal ruimtelijk structuurplan heeft aangenomen dat werd goedgekeurd 
bij Ministerieel Besluit van 06.03.2002. Daarin werd Camping gesitueerd in een landelijk
toeristisch-recreatief netwerk als toeristisch recreatief knooppunt op provinciaal niveau. Thans 
wacht de eiseres nog op de vaststelling van een provinciaal/gemeentelijk uitvoeringsplan (RUP). Het 
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan sloot echter de opmaak van een Provinciale RUP uit omdat op 
Vlaams niveau een globale visie zou worden ontwikkeld. Op 19.10.2006 werd een Gemeentelijk 
Ruimtelijk Structuurplan voor de Gemeente goedgekeurd door de Bestendige Deputatie
waarin, nadat expliciet werd gesteld dat de gemeente er alles aan doet om de planologische 
bestemming van Camping spoedig aan te passen, de opmaak van een gemeentelijk
uitvoeringsplan van onder meer het recreatieveld echter werd uitgesloten. Besluitend blijkt
aldus dat op heden nog geen Provinciale RUP, noch Gemeentelijke RUP is zodat het Gewestplan

waarin een deel van de camping als natuurgebied staat ingekleurd van
toepassing blijft.

Volgens de eiseres startte de Vlaamse overheid met de opmaak van een gewestelijk RUP voor de 
afbakening van landbouw-, natuur-en bosgebieden leperboog-zuid.
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Op haar aanvraag tot het bekomen van een planologisch attest van bijna twee jaar geleden kreeg de 
eiseres, ondanks herhaaldelijke aanmaningen, nog geen beslissing.

De Vlacoro heeft de planologische attestaanvraag op 09.12.2011 negatief geadviseerd om reden dat 
zij meende dat Camping moet opgenomen worden in het RUP zonder dat hierop voorafnames 
kunnen gedaan worden.

Bij P.V. dd. 25.07.2002 werd vastgesteld dat de eiseres niet beschikte over een exploitatievergunning 
conform het kampeerdecreet. De eiseres werd vervolgd voor de correctionele rechtbank te leper 
wegens het uitbaten zonder vergunning van 01.03.2002 tot 15.12.2009. Bij vonnis van de 
correctionele rechtbank te leper dd. 22.03.2010 werd de eisers vrijgesproken gezien het uitbaten 
zonder exploitatievergunning op het ogenblik van de uitspraak niet langer strafrechtelijk beteugeld 
werd, doch vervangen door een administratiefrechtelijke afhandeling.

Bij P.V. dd. 05.03.2012 werd opnieuw vastgesteld dat de eiseres niet beschikte over de vereiste 
exploitatievergunning. De eiseres werd uitgenodigd voor een hoorzitting op 27.06.2012. Uit het P.V. 
van deze hoorzitting blijkt dat de Cel Handhaving van het Departement Internationaal Vlaanderen de 
eiseres 6 maanden de tijd gaf om een exploitatievergunning te bekomen. Ondanks een aantal 
rappels, blijft een beslissing van de Vlaamse minister van ruimtelijke Ordening met betrekking tot de 
aanvraag voor het bekomen van een planologisch attest uit.

De Cel Handhaving besloot dan ook als voIgt:

"Overwegende dat op datum van dit besluit er nog steeds geen ministerieel besluit werd genomen 
dat de toestand van het kampeerterrein zou regulariseren; dat geen inspanning
onverlet laat om zo spoedig mogelijk uitsluitsel te krijgen over haar planologische toestand; dat de 
aanvraag tot het bekomen van een planologisch attest al dateert van het najaar van 2011; dat tot op 
de datum van vandaag de uitbater nog steeds geen definitief uitsluitsel heeft bekomen over zijn 
planologisch attest; dat de uitbater, bij monde van heer raadsman, echter en dit in het kader van de 
openbaarheid van bestuur het voorontwerp van dit besluit heeft bekomen; dat dit voorontwerp deels 
tegemoet zou komen aan de vraag van de uitbater, in het kader van het planologisch attest; dat het 
daarom niet opportuun is om over te gaan tot het uitvaardigen van een stopzettinasbevel van de 
exploitatie; dat het anderzijds wel opportuun voorkomt om een administratieve geldboete op te 
leggen en dit wegens het al jaren niet beschikken van een exploitatievergunning conform de 
vigerende wetgeving;

Overwegende het voorgaande is het departement internationaal Vlaanderen van oordeel dat 
Camping in het verleden zonder geldige vergunning werd uitgebaat en dit tot op heden nog 
steeds zo is; dat het dus aan het departement internationaal Vlaanderen toekomt om een 
administratieve sanctie op te leggen teneinde de uitbater aan te sporen om uit de illegaliteit te 
treden; dat het opleggen van een administratieve geldboete niet uitsluit dat de gemachtigde 
ambtenaren alsnog kunnen overgaan tot het betekenen van een bevel tot stopzetting; dat het 
departement internationaal Vlaanderen opteert om in dit geval een boete op te leggen die billijk is; 
dat de decreetgever voorziet in een boetebedrag van minimaal 250 euro en maximaal 25.000 euro 
voor dergelijke overtredingen; dat enerzijds het bedrag van de geldboete grotendeels wordt bepaald 
naar het aantal plaatsen op deze camping; dat er anderzijds elementen zijn die als verzachtende 
omstandigheden kunnen aangenomen worden, m.n. de niet aflatende inspanningen van de uitbater
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om zijn planologische toestand zo spoedig mogelijk te regulariseren; dat derhalve het bedrag naar 
billijkheid wordt vastgesteld op 2000 euro."

Gezien de eiseres deze beslissing onjuist, onderling tegenstrijdig en voorbarig acht, besloot zij de 
verweerster te dagvaarden in vernietiging van bovenstaande beslissing dd. 04.09.2012 van de Cel 
Handhaving.

B. De vorderine

B.l. De eiseres vordert in haar syntheseconclusies :

Haar vordering ontvankelijk en gegrond te verklaren;

In hoofdorde,
te zeggen dat het besluit van de secretaris-generaal van het Departement internationaal Vlaanderen 
dd. 04.09.2012 (stuk 15) waarbij een de eiseres een administratieve geldboete van 2.000,00 euro 
werd opgelegd, onwettig is,
Dit besluit integraal te vernietigen en te bepalen dat de eiseres geen administratieve geldboete 
verschuldigd is;

In ondergeschikte orde,
Het bedrag van de geldboete te hervormen naar een bedrag van 1,00 euro;

Het vonnis uitvoerbaar te verklaren bij voorraad, niettegenstaande alle verhaal en zonder 
borgstelling, noch kantonnement.

De verweersters te horen veroordelen tot de kosten van het geding m.i.v. een 
rechtsplegingsvergoeding van 1.320,00 euro.

B.2. De verweerster vraagt het beroep af te wijzen als ongegrond, de eiseres te veroordelen tot de 
kosten van het geding, begroot op 1.320,00 euro rechtsplegingsvergoeding.

C. Besprekine en beoordeling

C.l. De ontvankeliikheid

De ontvankelijkheid van de vordering wordt niet betwist door de verweerster. De rechtbank kan 
evenmin ambtshalve redenen van onontvankelijkheid opmerken. De vordering van de eiseres is 
ontvankelijk en toelaatbaar.

C.2. Ten gronde

C.2.1. Bij besluit dd. 04.09.2012 van de Secretaris-generaal van het Departement internationaal 
Vlaanderen werd de verzoekster een administratieve geldboete van 2.000,00 euro opgelegd.
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De eiseres stoelt haar vordering op artikel 22 §5 van het Logiesdecreet ten einde de rechtbank te 
horen zeggen dat de opgelegde administratieve geldboete onwettig en aldus niet betaalbaar is.

Overeenkomstig artikel 22 §5 van het Logiesdecreet kan binnen een termijn van twee maanden 
vanaf de ontvangst van de kennisgeving van de beslissing tot oplegging van een administratieve 
geldboete beroep worden aangetekend bij de rechtbank van eerste aanleg. Wat de 
vormvoorschriften wordt in deze bepaling verwezen naar Titel Vbis van het Gerechtelijk Wetboek. 
De rechtsmacht van de rechtbank in eerste aanleg in deze wordt niet verder gespecificeerd. Deze 
rechtbank heeft de voile rechtsmacht om de rechtsgeldigheid van de administratieve geldboete te 
beoordelen, zodat moet worden nagegaan of deze boete in feite en in rechte gerechtvaardigd is en 
of alle wettelijke bepalingen en algemene rechtsbeginselen, met inbegrip van het 
evenredigheidsbeginsel, zijn nageleefd.

De rechtbank stelt in de eerste plaats vast dat de eiseres niet betwist dat zij niet over een 
exploitatievergunning in de zin van het Logiesdecreet beschikt terwijl zij al jaren de camping uitbaat, 
evenmin als zij betwist dat het Logiesdecreet bepaalt dat voor een inbreuk van een uitbating zonder 
voorafgaande schriftelijke vergunning er onder meer een administratieve geldboete kan worden 
opgelegd.

De opgeworpen ongrondwettigheid van artikel 4 van het Logiesdecreet of de opgeworpen 
onwettigheid van de weigering tot het afleveren van een toeristische vergunning kunnen uiteraard 
niet beoordeeld worden door deze rechtbank.

C.2.2. De bij beslissing dd. 04.09.2012 opgelegde administratieve geldboete werd uit formeel 
oogpunt regelmatig uitgevaardigd door de bevoegde administratieve overheid en op regelmatige 
wijze ter kennis gebracht van de eiseres. Op dit vlak wordt overigens geen kritiek geuit door de 
eiseres.

C.2.3.A. De eiseres betwist echter wel de rechtmatigheid van de opgelegde administratieve 
geldboete om reden dat zij geen exploitatievergunning kan bekomen en dit buiten haar eigen wil. 
Het toetsingsrecht van de rechtbank is echter beperkt tot een wettigheids- en 
evenredigheidstoetsing van de beslissing dd. 04.09.2012. De verweerster wijst er dan ook terecht op 
dat de rechtbank enkel kan nagaan of de bevoegde administratie de concrete voorwaarden van het 
Logiesdecreet naging en correct aftoetste. Ten aanzien van deze aftoetsing op zich spuit de eiseres 
geen kritiek. De rechtbank ziet evenmin enig gebrek in deze aftoetsing, zodat er dan ook geen 
redenen kunnen zijn om de beslissing dd. 04.09.2012 als onwettig af te doen. Nu de rechtbank deze 
vaststelling maakt, kan er geen ruimte meer zijn om in te gaan op de door de eiseres aangehaalde 
argumenten nopens de beweerlijke onwettigheid van het Gewestplan en de
opgeworpen schending van het rechtszekerheid- en vertrouwensbeginsel. Anders oordelen zou erop 
neerkomen dat de rechter de opportuniteit van de vergunningsvoorwaarden mag toetsen en zou een 
schending impliceren van het beginsel van de scheiding der machten.

C.2.3.B. De eiseres voert tevens de schending van de formele en materiele motiveringsplicht in 
kwestieuze beslissing dd. 04.09.2012 aan in die zin dat de aangehaalde motivering tegenstrijdig zou 
zijn.
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De rechtbank stelt vast dat de bevoegde overheid een administratieve geldboete oplegde, doch - 
hoewel uitdrukkelijk aangehaald- geen stopzettingsbevel en dit met verwijzing naar de door de 
eiseres geleverde inspanningen om zo spoedig mogelijk uitsluitsel te krijgen over haar planologische 
toestand, het feit dat haar aanvraag tot het bekomen van een planologisch attest reeds dateert van 
het najaar 2011 en rekening houdend met het voorontwerp van het besluit betreffende het 
planologisch attest dat deels tegemoet komt aan de vraag van de uitbater. Deze motivering leidde 
uiteindelijk tot de oplegging van een geldboete van 2.000,00 euro. Aan de formele motiveringsplicht 
is aldus in ieder geval voldaan. Dit laatste vormt trouwens ook geen punt van kritiek vanwege de 
eiseres. Uit voormelde motivering valt af te leiden dat de bevoegde overheid rekening hield met de 
geleverde inspanningen als verzachtende omstandigheid, alsook met het bestaan van een kans dat 
de situatie van de eiseres alsnog geregulariseerd geraakt. Rekening houdend met dit laatste punt, 
wenste de administratieve overheid duidelijk geen onomkeerbare schade berokkenen aan de eiseres 
door de stopzetting van de (noodzakelijkerwijs) volledige campinguitbating. Er is bij kwestieuze 
inbreuk geen sprake van een vereiste van een (bijzondere) opzet, zodat hoedanook de inbreuk op 
zich is bewezen. Het rekening houden met verzachtende omstandigheden en met eventuele 
toekomstige evoluties hebben enkel een invloed op de aard van de op te leggen administratieve 
sanctie en op de hoegrootheid van de op te leggen administratieve geldboete. Ter bepaling van de 
aard en van de hoegrootheid van de geldboete werd voornoemde motivatie in rekening gebracht 
door de bevoegde administratieve overheid. Er is in casu geen sprake van een tegenstijdige 
motivering in hoofde van de bevoegde overheid in haar beslissing dd. 04.09.2012.

C.2.3.C. De eiseres roept tenslotte de rechtvaardigingsgrond van noodtoestand in die volgens haar 
evenwel op burgerlijke sancties, als strafrechtelijke sancties kan worden opgelegd. De aanwezigheid 
van noodtoestand in haar hoofde is volgens de eiseres gelegen in het feit dat het voor haar tot op 
heden onmogelijk was om een ontvankelijk vergunningsaanvraag in te dienen hoewel zij een 
subjectief recht heeft op een vergunning.

In de afweging tussen het sluiten van de camping en het vergunningsloos uitbaten van de camping, 
opteerde de eiseres uit socio-economisch belang voor deze laatste optie. Dit is echter een afweging 
die de wetgever reeds naakte bij het uitvaardigen van de wetgeving (Logiesdecreet), namelijk dat het 
niet beschikken over een exploitatievergunning de stopzetting en/of geldboete met zich zou 
meebrengen. Dit is aldus een afweging die reeds werd gemaakt door de wetgever die de balans 
heeft laten overhellen naar o.m. de bescherming van de consument en de goede ruimtelijke 
ordening waarbij het gevolg (stopzetting en/of geldboete) werd ingecalculeerd. Deze afweging 
brengt aldus geen door de wetgever onvoorzienbaar of ongewild gevolg met zich mee zodat er geen 
sprake kan zijn van noodtoestand. Deze afweging werd vervolgens reeds door de bevoegde 
administratieve overheid gemaakt die in casu rekening hield met verzachtende omstandigheden en 
een mogelijke evolutie naar de toekomst toe. De rechtbank kan thans de voorwaarden voor het 
opleggen van een administratieve geldboete niet toetsen, op het gevaar af zich in te laten met een 
opportuniteitsoverweging die haar niet toekomt.

Hoedanook kan slechts aangenomen worden dat de eiseres zou gehandeld hebben in noodtoestand, 
indien op basis van feitelijke elementen vastgesteld kon worden dat de eiseres was geplaatst voor 
een ernstig, zeker en dreigend kwaad dat zij niet anders de belangen heeft kunnen vrijwaren, die zij 
verplicht of gerechtigd was voor alle andere te beschermen, door het plegen van het ten laste 
gelegde feit. Een reeds lang bestaande toestand kan geen noodtoestand opleveren. Een nog ver 
verwijderd, denkbeeldig of louter theoretisch kwaad volstaan niet: het moet onmiddellijk of actueel
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en zeker of reeel zijn. De inbreuk in hoofde van de eiseres bestaat reeds jaren en valt geenszins 
onder de hier beschreven vereiste voor noodtoestand.

Dat de eiseres zelf geen verantwoordelijkheid zou dragen in het ontstaan van de noodtoestand is bij 
deze beoordeling niet bepalend.

Er zijn aldus geen redenen om de beslissing dd. 04.09.2012 tot het opleggen van een administratieve 
geldboete onwettig, niet betaalbaarte verklaren of te vernietigen.

C.2.4. In ondergeschikte orde vraagt de eiseres de rechtbank de geldboete van 2.000,00 euro te 
moduleren of hervormen naar een bedrag van 1,00 euro rekening houdend met verzachtende 
omstandigheden zoals reeds door de bevoegde administratieve overheid werd aangehaald.

Rekening houdend met de motivering van de bevoegde administratieve overheid, inclusief de 
expliciet gestelde verzachtende omstandigheden, acht de rechtbank de concreet opgelegde 
geldboete passend en correct zodat er geen aanleiding bestaat om deze te modeleren, hervormen of 
verminderen.

C.3. De uitvoerbaarheid bii voorraad

De uitvoerbaarverklaring bij voorraad wordt enkel gevraagd door de eiseres in de mate haar 
vordering gegrond zou worden verklaard. Gezien deze partij in het ongelijk wordt gesteld, wordt het 
vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

C.4. De rechtspleeingsvergoeding

De verweerster vordert de veroordeling van de eiseres tot betaling van een 
rechtsplegingsvergoeding. De eiseres voert geen verweer nopens deze vordering.

De verweerster maakt de in het gelijk gestelde partij uit en maakt aldus aanspraak op een 
rechtsplegingvergoeding van 1.320,00 euro (basisbedrag niet in geld waardeerbare vordering).

OM DEZE REDENEN,

DE RECHTBANK, rechtdoende in eerste aanleg en op tegenspraak,

Alle strijdige en meeromvattende besluiten afwijzende als niet dienend, overbodig of ongegrond.

Verklaart het beroep op grond van artikel 22 §5 van het Logiesdecreet van de 
ontvankelijk, doch wijst deze af als ongegrond.

Veroordeelt de tot betaling van de kosten van het geding, thans begroot op een
rechtsplegingsvergoeding van 1.320,00 euro.
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Aldus gewezen en vervroegd uitgesproken in openbare terechtzitting in het gerechtsgebouw te 
leper op 26 december 2014.

Aanwezig : V. HAMEEUW, Rechter;
N. VANDENBROUCKE, Geassumeerd griffier. (beschikking 9 mei 2014)




