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JCVZAKE

_________________ __________________________ ., KBO nr. , met
vennootschapszetel te Voeren (‘s-Gravenvoeren),

- eiseres -
Ter zitting aanwezig in de persoon van haar zaakvoerder, de heer Johannes Steenbergen, 
bijgestaan door mr. Dirk VAN I LEUVEN, advocaat te 2600 Antwerpen, Cogels Osylei 61.

TEGEN

HET VLAAMS GEWEST. vertegenwoordigd door de Vlaamse regering in de persoon van 
de Minister President, met kabinet te 1000 Brussel, Koolstraat 35 (Minister van Mobiliteit, 
Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn);

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

1. Procedure

Bij dagvaarding betekend op 24.12.2015 vordert eiseres de bekrachtigingsbeslissing van 
21.12.2015, alsmede het daaraan voorafgaandelijke stopzettingsbevel van 04.12.2015 op te 
heffen en verweerster te veroordelen tot betaling van de kosten van het geding.

De zaak werd behandeld op de zitting van 30.09.2016, waarop Nederlands werd gesproken.

Partijen hebben elk een dossier met overtuigingsstukken neergelegd.

2. Feiten

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

in de zomer van 2013.

Het toeristisch logies “ ” wordt uitgebaat in :. De -
oudste onderdelen van het kasteel zouden dateren van het begin van de 18Qe 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.
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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 
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 een maatregel tot stopzetting van de uitbating van het toeristisch logies, opgelegd in 
het kader van het Toeristisch Logiesdecreet van 10 juli 2008.

Een eerste inbreuk op het Toeristisch Logiesdecreet werd vastgest'eld 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 
schriftehjke exploitatievergunning.

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel van Tongeren van 09.05.2011 werd 
fallliet 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 zal gedaan worden om een exploitatievergunning te bekomen en de brandveiligheid te 
verbeteren. Dit zou echter de nodige investcringen 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 
uitop 18.01.2013.

De gedane vaststellinaen worden onaenomen 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 in bij
de Minister van Toerisme tot afwijking van verschillende brandveiligheidsnormen.

Op 15.07.2013 gaat de gemachtigde ambtenaar van de Vlaamse Regering over tot het
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opleggcn van ecn schriftelijk bevel tot onmiddellijke 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 brandveiligheidsnonnen.

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. 2f § 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.

Bii 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 strijdig
gebruik te staken binnen 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 aeldboete 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 IT.03.2015 werd er door de cel Handhaving een proces-verbaal opgemaakt waaruit blijkt 
dat “ ” 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 intemationaal 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 van 06.11.2015 heeft eiseres hoger beroep ingesteld tegen de 
administratieve geldboete van 04.09.2015.

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

Eveneens per schrijven van 23.11.2Q15 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
€ 55

Ter plaatse zijn, naast de ambtenaren 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 verweernota 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 
compaxtimentering, 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.

Op 24.12.2015 gaat eiseres over tot dagvaarding en vordert zij de opheffmg van het 
stopzettingsbevel.
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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 onalhankelijke 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 burgemeester 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.

3. Beoordcling

1. Ontvankelijkheid

Volgens verweerster is de vordering van eiseres niet ontvankelijk bij gebrek aan een 
(rechtmatig) belang.

Meer bepaald stelt verweerster dat eiseres enerzijds geen belang heeft bij de vordering, in de 
zin dat de gegrondheid van de vordering niet maakt dat zij haar exploitatie wel kan uitbaten 
en anderzijds dat zij geen rechtmatig belang nastreeft, in de zin dat zij met haar vordering een 
exploitatie zonder vergunning beoogt uit te baten.

Ingevolge art. 17 Ger.W. kan een rechtsvordering niet worden toegelaten, indien de eiser geen 
hoedanigheid en geen belang heeft om ze in te dienen.

In onderhavig geval heeft eiseres wel degelijk een belang om de opheffmg van het bevel tot 
stopzetting te vragen. Een procedure voor de rechtbank is overigens uitdrukkelijk als 
mogelijkheid voorzien in art. 21 § 2 laatste lid van het Logiesdecreet.

Bovendien strekt de vordering van eiseres niet louter tot het behoud van een toestand in strijd 
met de openbare orde. maar wel te bekomen dat de exploitatie van “ 
voorlopig niet zou worden stopgezet, in de hoop dat haar pogingen tot regularisatie zouden 
worden ingewilligd.

De vereiste van een rechtmatig belang als voorwaarde voor de toelaatbaarheid van de 
vordering belet niet dat eiseres aanvoert dat de voorwaarden om de stopzetting te bevelen niet 
of niet langer vervuld zijn, het bevel tot stopzetting niet rechtmatig is of een herstelmaatregel 
niet langer noodzakelijk is om de gevolgen van de inbreuk te doen verdwijnen (zie ook Cass. 
28 oktober 2014, R.W. 2015-16, afl. 38, 1501).

De vordering is ontvankelijk.
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2. Non bis in idem

Eiscres verwijst naar de stedenbouwkundige herstelprocedure en het arrest van het Hof van 
Beroep van Antwerpen van 21.09.2016.

Om de regel “non bis in idem” toe te passen is niet alleen vereist dat de nieuwe vervolging 
dezelfde feiten tot voorwerp heeft als de vorige definitief beslechte zaak, maar bovendien dat 
de eerste definitief beslechte vervolging en de tweede vervolging dezelfde persoon betreffen.

Deze voorwaarden zijn in onderhavig geval niet vervuld, aangezien de strafvervolging werd 
gericht tegen de failliete . en niet tegen eiseres en aangezien de
strafvervolging betrekking heeft op stedenbouwkundige inbreuken terwijl onderhavige 
procedure betrekking heeft op inbreuken op het Toeristisch Logiesdecreet.

Er is derhalve geen schending van het beginsel non bis in idem.

3. Verjaring

Eiseres stelt dat de gemeenrechtelijke verjaringstermijn van art. 2262bis B.W. van toepassing 
is (5 jaar na kennisname) zodat het recht om de stopzetting van de exploitable van het hotel te 
vorderen verjaard is.

Art. 2262bis B.W. legt de termijnen vast voor (burgerlijke) rechtsvorderingen tot vergoeding 
van schade op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid. Het stopzettingsbevel is geen 
rechtsvordering van dergelijke aard, maar een eenzijdige bestuurshandeling.

Aangezien noch het Toeristisch Logiesdecreet, noch zijn uitvoeringsbesluiten, een 
uitdrukkelijke termijn opleggen waarbinnen deze bestuurshandeling moet worden genomen, 
geldt enkel het algemeen rechtsbeginsel van de redelijke termijn.

4. Redelijke termijn

Eiseres stelt dat de kennisname van de inbreuk op het Toeristisch Logiesdecreet dateert van 
2009 zodat de redelijke termijn voor het opleggen van een stopzettingsbevel hi onderhavig 
geval werd overschreden.

De rechtbank stelt vast dat “ _ ” voor augustus 2013 werd uitgebaat door •
een andere exploitant en dat er in die periode eveneens een bevel tot stopzetting aan de 
toenmalige uitbater werd opgelegd.

Eiseres heeft vanaf augustus 2013 de exploitatie van “ ” overgenomen.
Het stopzettingsbevel werd opgelegd in december 2015.

De rechtbank dient vast te stellen dat gelet op hogervermeld tijdsverloop, het faillissement 
van de vorige uitbater, de pogingen'tot regularisatie en de complexiteit van het dossier er geen 
sprake is van een overschrijding van de redelijke termijn.



5. Hoorrecht

Eiseres stelt vooreerst dat er ter gelegenheid van de hoorzitting van 04.12.2015 geen 
administratief dossier ter beschikking werd gesteld zodat zij niet de kans heeft gekregen zich 
hierover nit te spreken.

De rechtbank stelt vast dat eiseres steeds een kopie heeft ontvangen van alle processen- 
verbaal en dat zij van de relevante briefwisseling en ingebrekestellingen ofwel de'verzender 
ofwel de bestemmeling was.

Eiseres had aldus kennis van alle relevante documenten om haar hoorrecht op een efficiente 
wijze te kunnen uitoefenen.

Overigens heeft eiseres nagelaten om eventuele documenten die zij relevant zou achten voor 
het uiteenzetten van haar standpunt maar waarvan zij geen kennis zou hebben op te vragen.

Op het bestuur rust alleszins niet de plicht een volledig administratief dossier over te maken 
met stukken die betrekking hebben op alle initiatieven die de handhavende overheid de laatste 
jaren heeft ondemomen, ook ten aanzien van de rechtsvoorganger van eiseres.

Eiseres stelt ook dat zij te weinig tijd heeft gekregen om zich voor te bereiden op de 
hoorzitting van 04.12.2015.

De uitnodiging voor de hoorzitting werd verzonden op 23.11.2015 en als datum werd 
07.12.2015 vooropgesteld.

Deze termijn volstaat ruimschoots voor de voorbereiding van de hoorzitting.

Het is op verzoek van de raadsman van eiseres dat. de hoorzitting werd vervroegd naar 
04.12.2015.

Bovendien heeft de raadsman van eiseres een omvangrijke verweemota neergelegd, zodat 
eiseres alleszins in staat was haar argumenten te laten gelden.

Er is derhalve geen schending voorhanden van het hoorrecht.

6. Motivering

Eiseres stelt dat emit de formele motivering niet blijkt dat er met haar verweer rekening werd 
gehouden, noch in het stopzettingsbevel, noch in dc bekrachtiging ervan.

De formele motiveringsplicht, zoals vervat in art. 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 op de 
Uitdrukkelijke Motivering van Bestuurshandelingen, impliceert niet dat de overheid ertoe 
gehouden is om op elk aangevoerd argument afzonderlijk te antwoorden.

Het volstaat dat het bestuur in haar beslissing de redenen aangeeft waarop deze is gesteund en 
dat deze redenen afdoende zijn.
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Zowel het stopzettingsbevel als de bekrachtigingsbeslissing verrnclden op uitgebreide wijze 
de redenen waarom de betrokkcn beslissing wordt genomen.

De opmerkingen van eiseres werden uitdrukkelijk mee opgenomen in bet proces-verbaal. van 
stopzetting en in de bekrachtigingsbeslissing, zodat het verweer wel degelijk in overweging 
werd genomen.

Ten onrechte houdt eiseres ook voor dat de motivering van het stopzettingsbevel en de 
bekrachtigingsbeslissing met afdoende zou zijn.

De motivering van het stopzettingsbevel luidt als volgt:

Brandveiligheid. Een brandveiligheidsattest van de burgemeester voor een toeristisch 
logies met 31 kamers zoals beschreven in het decreet is op heden niet voor handen. Op 
heden is niet met zekerheid te zeggen dat de veiligheid van de toerist gegarandeerd is.

- Oneerlijke concurrentie t.a.v. vergunde logies exploitaties.
- De snelheid van optreden wordt gemotiveerd aan de hand van de voorgeschiedenis 

van dit logies. Gezien de ovemame werd gestart met de procedure tot het opleggen 
van een administratieve geldboete alvorens over te gaan tot de procedure van de 
gedwongen stopzetting.

- Gezien er geen vergunning is, is ook niet met zekerheid te zeggen dat dit logies 
voldoet aan alle normen gesteld inzake comfort, onderhoud en hygiene zoals bepaald 
in het toeristische logiesdecreet.

- Naast de reeds aangehaalde documenten voor een vergunningsaanvraag bestaat geen 
zekerheid dat de exploitant over de resterende stukken beschikt.

- Niemand mag een logies exploiteren zonder de benodigde exploitatievergunning. Op 
heden is er geen exploitatievergunning voor de exploitatie van een logies met 31 
kamers.

Het is niet omdat eiseres het met de motivering van verweerster niet eens is dat de motivering 
daarom niet afdoende zou zijn.

Het is duidelijk dat eiseres een toeristisch logies uitbaat zonder over de benodigde 
exploitatievergunning te beschikken.

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

7. Redelijkheidstoets

Eiseres stelt dat uit art. 21 van het Logiesdecreet volgt dat een maatregel van stopzetting 
facultaticf is en slechts in extreme omstandigheden kan worden toegepast. De loutere 
omstandigheid dat er geen logiesvergunning voorhanden is volstaat hiertoe niet.

De rechtbank stelt vast dat er aan eiseres eerst een administratieve geldboete werd opgelegd 
alvorens een bevel tot stopzetting te betekenen.
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Eiseres stelt dat het bevelen van de onmiddellijke stopzetting van dc exploitatie in onderhavig 
geval niet redelijk is omdat er een regularisatiedossier lopende is.

De rechtbank stelt vast dat voor wat belief! 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 (oktober 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.

Feit is dat eiseres minstens sedert december 2013 op onwettige wijze een toeristisch logies 
exploiteert, 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 onmiddellijke stopzetting van de onwettige exploitatie 
geenszins als onredelijk bestempeld worden.

De vordering van eiseres tot opheffing van het stopzettingsbevel is ongegrond.

4. Kosten

Eiseres wordt als in het ongelijk gestelde partij veroordeeld tot betaling van de kosten van het 
geding.

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 de vordering van eiseres ontvankelijk doch ongegrond.



Veroordeelt eiseres iot betaling van de kosten van het geding, door de rechtbank vereffend op 
1.440 euro rechtsplegingsvergoeding in hoofde van verweersier.

Aldus gevonnist en uitgesproken in openbare zitting in het gerechtsgebouw te Tongeren op
28 oktober 2016.

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