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INDEZAAKVAN:

STAD , vertesenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen,
met kantoren te ,

Eiseres, met als raadsman meester BAILLEUL Thomas, advocaat te 8630 Veurne, 
Ziiidstraat 58

TEGEN:

VLAAMS 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

Verweerster, met als raaiJsman meester EYSKENS Thomas en meester VANDAELE 
Arne, advocaten te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 36

VONNIST DE RECHTBANK ALS VOLGT:

I. PROCEDURE

De Rechtbank heeft- de partijen gehoord in hun middelen en besluiten op de openbare 
terechtzitting van 1 September 2016, waarna de debatten werden gesloten en de zaak in 
beraad werd genomen.

De Rechtbank heeft toegezien op de naleving van de artikelen 2 en volgende van de Wet van 
15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.

II. FEITEIM

Op 12 december 2014 werd "Kampeerautoterrein "
aangeschreven door het departement Tnternationaal Vlaanderen' van de Vlaamse overheid 
om zich in regel te stellen met het decreet van de Vlaamse Gemeenschap d.d. 10 juli 2008 
betreffende toeristische logies en dienvolgens op te houden met het aanbieden van 
kampeerautoplaatsen aan de Kaai te Veurne (stuk 1 verweerster).
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Hierop heeft eiseres een e-mail verstuurci aan " ", die op haar website aanduidde
als mogelijke kampeerplaats, om te vragen deze vermelding te verwijderen (stuk 2 
verweerster).

Uiteindelijk werd op 24 augustus 2015 door het departement Internationaal Vlaanderen een 
proces-verbaal nr. HH.OLRV.147.001.002 opgesteld lastens eiseres "in verband met de 
exploitatie van een toeristisch logies genaamd ' ' gelegen te

/ zonder hiervoor over een geldige aanmelding of exploitatievergunning te 
beschikking in het kader van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap d.d. 10 juli 2008 
betreffende toeristische logies".
Dit proces-verbaal werd per brief d.d. 24 augustus 2015 aan eiseres meegedeeld. (stuk 1 
eiseres - stuk 3 verweerster)

Per brief d.d. 07 September 2015 werd eiseres door het departement Internationaal 
Vlaanderen uitgenodigd tot een hoorzitting op 09 oktober 2015 (stuk 2 eiseres).

Op 21 September 2015 maakte eiseres haar schriftelijke opmerkingen betreffende het proces- 
verbaal over aan het departement Internationaal Vlaanderen (stuk 3 eiseres - stuk 4 
verweerster).
Hierop werd per e-mail d.d. 29 September 2015 gereageerd door het departement 
Internationaal Vlaanderen (stuk 4 eiseres - stuk 5 verweerster).

Eiseres werd bij monde van haar burgemeester door het departement Internationaal 
Vlaanderen gehoord op 9 oktober 2015 (stuk 5 eiseres - stuk 6 verweerster).

Op 16 oktober 2015 verzocht eiseres diverse website-eigenaars om de vermelding van de 
Kaaiplaats als kampeerplaats te verwijderen van de website (stuk 6 eiseres).

Per besluit van de secretaris-generaal van het departement Internationaal Vlaanderen werd 
een administratieve boete van 250,00 euro opgeiegd aan eiseres wegens de exploitatie van 
een kampeerautoterrein op en rond de te (stuk 7 verweerster).
Dit werd per brief d.d. 29 oktober 2015 ter kennis gebracht van eiseres (stuk 7 eiseres).

Per notulen d.d. 24 november 2015 van het college van burgemeester en schepenen van 
eiseres werd besloten in beroep te gaan tegen de opgelegde administratieve boete (stuk 8 
eiseres).

Per verzoekschrift, neergelegd ter griffie op 17 december 2015, werd door eiseres hoger 
beroep aangetekend.

III. DE VORDERINGEN

1.
Krachtens artikel 748bis Ger. W. nemen de laatste conclusies van een partij de vorm van een 
syntheseconclusie aan, waarbij voor de toepassing van artikel 780, eerste lid, 3° deze
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syntheseconclusie alle vorige conclusies en desgevallend de gedinginleidende akte vervangt. 
Dit houdt in dat de partij die in haar syntheseconclusie de in een eerdere conclusie of in de 
gedinginleidende akte geformuleerde vordering niet herneemt, geacht wordt van deze 
vordering afstand te doen, zodat de rechter hierovergeen uitspraak mag doen (Cass.; 8 maart 
2013, R.W., 2013 - 14, 739). De rechtbank houdt dan ook enkel rekening met de vorderingen 
en verweermiddelen van partijen, zoals deze in hun laatste conclusie gesteld zijn.

2. Eiseres vordert:
- het beroep tegen hot besluit van de secretaris-gene'raal van het departement 

Internationaal Vlaanderen d.d. 26-10-2015 ontvankelijk te verkiaren;
- hefberoep gegrond te verkiaren en dienvolgens de beslissing teniet te doen;
- te zeggen voor recht dat eiseres geen inbreuk heeft begaan op artikel 3 §1 en 3, noch op 

enige andere bepaiing van het decreet van 10 juli 2008;
- verweerster te verwijzen in de kosten begroot op de rolstelling en de 

rechtsplegingsvergoeding van 1.320,00 euro.

3. Venveerster vordert:
- het verzoek ontoelaatbaar, onontvankelijk te verkiaren;
- het beroep minstens ongegrond te verkiaren;
- eiseres te veroordelen tot de kosten, voor verweerster bepaald op 1.440,00 euro 

rechtsplegingsvergoeding, zijnde het basisbedrag voor een niet in geld waardeerbare 
vordering.

IV. BEOORDELING

1. Ontvankelijkheid

1.1. Exceptie van afwezigheid van rechtsmacht van de rechtbank

1.1.1.
Verweerster steit dat, waar eiseres vraagt om de akte waarbij de administratieve geldboete 
wordt opgelegd teniet wordt gedaan, de nietigverklaring van bestuursbeslissingen behoort tot 
de bevoegdheid van de Raad van State en verwijst daartoe naar artikel 160 Grondwet en 
artikel 17 Gecoordineerde wetten op de Raad van State. Bij gebrek aan een specifiek 
gerechtelijk beroep dat georganiseerd is tegen de bepaalde bestuurshandeling en gezien er 
geen sprake is van bescherming van subjectieve rechten, zou enkel de Raad van State de 
nodige rechtsmacht beschikken om over het beroep te oordelen.

Eiseres van haar zijde verwijst naar artikel 22 §5 van het Decreet van 10 juli 2008 hetgeen 
bepaait dat in geval van betwisting van de beslissing, het verzoek tot beroep dient ingesteld te 
worden binnen de twee maanden bij de rechtbank van eerste aanleg in wiens rechtsgebied het 
toeristisch logies ligt en aldus weldegelijk een specifiek gerechtelijk beroep is georganiseerd.
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1.1.2.

Artikel 14 §1, 1° Gecoordineerde wetten op de Raad van State betreffende de bevoegdheid 
van de afdeling bestuursrechtspraak voorziet dat, indien het geschil nit door de wet aan een 
ander rechtscollege is toegekend. de afdeling rechtspraak van de Raad van State uitspraak 
doet, bij wijze van arrest, over de beroepen tot nietigverklaring wegens overtreding van hetzij 
substantiele, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of 

' afwending van macht, ingesteld tegen akten en reglementen van de onderscheiden 
administrative overheden.

De Raad van State is aldus zonder rechtsmacht om kennis te nemen van een beroep tot 
nietigverklaring van een administrative beslissing in zoverre de wet de kennisname van het 
geschil aan de rechtscolleges van de rechterlijke macht heeft.toegewezen (Cass., 30 mei 2011, 
nr. C.10.0168.N en C.10.0625.F).

Artikel 22 §5 van het Decreet van 10-07-2008 betreffende toeristische logies bepaalt dat in 
geval van betwisting van de beslissing van de Vlaamse Regering tot het opleggen van een 
administratieve geldboete, het beroep dient ingesteld op straffe van verval binnen de termijn 
van twee maanden vanaf kennisgeving van de beslissing door middel van een verzoekschrift 
neergelegd ter'griffie van de rechtbank van eerste aanleg in wins rechtsgebied het toeristisch 
logies ligt.

Dienvolgens heeft de wet het geschil aan een rechtscollege van de rechterlijke macht 
toegewezen, zodat de rechtbank de vereiste rechtsmacht beschikt om het geschil te 
beoordelen en nit de Raad van State.
De exceptie mist grond.

Louter volledigheidshalve merkt de rechtbank op dat verweerster, eiseres in de exceptie van 
gebrek aan rechtsmacht, in haar kennisgeving van het besluit tot het opleggen van de 
administrative geldboete, zelf de rechtbank van eerste aanleg aanwijst als beroepsinstantie 
waartoe de schuldenaar zich kan richten als hij/zij niet akkoord is met de ter kennis gebrachte 
beslissing (zie stuk 7 eiseres, laatste alinea). Haar huidige exceptie is dan ook in strijd met de 
door haarzelf verleende informatie conform artikel 22 §4 Decreet 10-07-2008.

1.2. Overige excepties van onontvankeliikheid - ontoelaatbaarheid

Er worden geen andere middelen van ontoelaatbaarheid naar voor gebracht. Er worden geen 
middelen van ontvankelijkheid van de vordering in concreto aangehaald, zodat de vordering 
om de hoofdeis onontvankelijk te verklaren niet kan weerhouden worden.

Ambtshalve gronden van onontvankelijkheid biijken evenmin uit het gerechtsdbssier.

De rechtbank stelt vast dat de beslissing van de administratieve overheid ter kennis werd 
gebracht aan eiseres per brief d.d. 29 oktober 2015 en het beroep werd ingesteld per 
verzoekschrift neergelegd ter griffie op 17 december 2015, weze aldus binnen de vervaltermijn 
van 2 maanden en dus tijdig.
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2. Beoordeling ten gronde 

2.1. Inbreuk

2.1.1.
Bij besluit d.d. 26 oktober 2015 legt bet departement Internationaal Vlaanderen een 
administratieve geidboete op aan eiseres, zich in het bijzonder steunend op het proces-verbaal 
van vaststellingen d.d. 24 augustus 2015 en voorts op het proces-verbaal d.d. 9 oktober 2015 
van het horen van eiseres.

In het proces-verbaal d.d. 24 augustus 2015 wordt vastgesteld:
- dat op 21 augustus 2015 om 11 uur een zevental kampeerauto's geparkeerd staan te

op de parkeerstroken langsheen de openbare weg, waar nog plaats is 
voortientailen kampeerauto's;

- dat iets verderop op de een verkeersbord staat dat kampeerauto's er
mogen staan en de parkeerplaatsen aldaar veel langer zijn;

- dat er ter hoogte van de een aaniegplaats is voor boten,. waardoor
verschillende faciliteiten zoals WC; douche, brandhaspel, afvalplaats,... aanwezig zijn;

- dat de heer diensthoofd Toeristne van de stad erkent dat er
op de vaak kampeerauto's staan en overnachten, maar dat hij binnen het
gemeentebestuur dit probleem zal aankaarten;

- dat de op verschillende websites aangeduid wordt als kampeerautoterrein;
- {stuk 7 eiseres).

In het proces-verbaal d.d. 9 oktober 2015 wordt de verklaring van de heer 
burgemeester van stad genoteerd, meer bepaald:

- dat er sinds diverse klachten van bewoners rond het terrein toezicht. Wordt gehouden 
door de politie;

- dat hij op de hoogte is van deze problematiek en een oplossing probeert te zoeken, 
eventueel door het plaatsen van een bord dat er geen overnachting mag gebeuren;

- dat de websites, waarop de aangeduid staat als logies, werden aangeschreven;
- dat er door de stad nooit geexploiteerd is en dit nooit zal gebeuren;
- (stuk 5 eiseres).

Verweerster meent dat dienvolgens gegrond een administratieve geidboete werd opgelegd nu 
eiseres in strijd met artikel 3 §1 Decreet 10-07-2008 een openluchtrecreatief terrein uitbaat 
(art. 2, 10° Decreet 10-07-2008) door het voorzien van kampeerautoplaatsen. Dat zij gedoogt 
dat er ook personenwagens parkeren doet hieraan geen afbreuk volgens verweerster. Vanaf er 
wordt vastgesteld dat op een openbare plaats een veelvoud aan mobilhomes staan, worden 
deze terreinen de facto als (onvergund) kampeerautoterrein beschouwd (brief Vlaamse 
minister d.d. 03-12-2015, stuk 12 verweerster). Een opzet of bijzonder opzet om het terrein t§ 
exploiteren is niet vereist, het louter gedogen volstaat volgens verweerster. Net als het feit dat 
eiseres zou gedogen dat derden publiciteit maken, daar het aanbieden van logies via 
bemiddeling ook niet mag (art. 2, 4° Decreet 10-07-2008). Nopens het bewijs van overnachting 
verwijst verweerster naar het proces-verbaal van vaststeliing hetgeen bewijskracht bezit tot 
het tegendeel is bewezen.
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Eiseres tekent evenwel beroep aan tegen de beslissing van de Vlaamse Regering.
Dit om reden dat zij van oordeel is'geen inbreuk te hebben gepleegd, daar de plaats waar de 
vermeende inbreuk zou gepleegd zijn niet voldoet aan de definitie van artikel 1, 16° van het 
decreet van 10-07-2008, zijnde een plaats uitsluitend bestemd voor kampeerauto’s. Daarbij 
zou eiseres geen faciliteiten aanbieden (de douches en toiletten behoren toe aan

) en de parkeerplaatsen zijn niet speciaal aangelegd voor kampeerauto's. Ook heeft 
zijzelf nooit de kampeerplaatsen gepromoot en is niet bewezen dat de kampeerauto's aldaar 
overnachten.

2.1.2.
Waar de rechterlijke macht zich niet mag buigen over de opportuniteit of doelmatigheid van 
de opgelegde geldboete, gezien de discretionaire bevoegdheid van de bestuurlijke overheid 
desbetreffend, behoort het wel tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht om de interne 
en externe wettigheid van de administrative akten na te gaan.
De rechtbank heeft aldus de bevoegdheid om na te gaan of er voldaan is aan de wettelijke 
bepalingen, namelijk of de voorwaarden bepaald in artikel 22 §1, 1° decreet 10-07-2008 
betreffende toeristische logies om een administrative geldboete op te leggen, zijn voldaan.

Vooreerst dient opgemerkt dat het proces-verbaal d.d. 24 augustus 2015 bewijskrachtig is, 
waardoor verweerster terecht haar besluit hierop kan steunen en de rechtbank de 
vaststellingen als bewijs in rechte kan weerhouden. Artikel 20 al. 4 van het voormeld decreet 
bepaalt immers dat het proces-verbaal van vaststellingen bewijskrachtig is tot het tegendeel is 
bewezen, mits het binnen de vijftien dagen per aangetekende brief is bezorgd aan de 
overtreder of zijn gernachtigde en aan de eigenaar van de toeristische logies.
Het proces-verbaal werd ter kennis gebracht en ontvangen door eiseres op 26 augustus 2015, 
weze binnen de termijn van vijftien dagen en aldus behoorde het aan eiseres, zo zij meende 
dat de erin opgenomen vaststellingen niet strookten, om het tegenbewijs hiervan te leveren.
Dit is niet gebeurd.

2.1.3.
Conform artikel 22 §1, 1° decreet 10-07-2008 kan een administrative geldboete worden 
opgelegd wanneer een toeristisch logies van de categorie vermeld in artikel 2, 8° t.e.m. 12° 
wordt geexploiteerd zonder de bij artikel 3 §1 verplicht gestelde vergunning.
Artikel 2,10° decreet 10-07-2008 vermeldt als categorie het openluchtrecreatiefterrein, zijnde 
een uitgerust en afgebakend terrein in centraal beheer waarop gekampeerd of verbleven 
wordt in openluchtrecreatieve verblijven of dat daarvoor bestemd of ingericht is.
Artikel 2, 3° decreet 10-07-2008 omschrijft dan weer een terrein voor openluchtrecreatieve 
verblijven als toeristische logies in centraal beheer waar op een terrein gekampeerd of 
verbleven wordt in openluchtrecreatieve verblijven of dat daarvoor bestemd of ingericht is. 
Artikel 2, 2° decreet 10-07-2008 omschrijft toeristisch logies als elke inrichting of terrein dat 
aan een of meer toeristen de mogelijkheid tot verblijf biedt voor een of meer nachten en 
wordt aangeboden aan de toeristische markt.
Artikel 2, 4° decreet 10-07-2008 bepaalt dat het aanbieden van toeristische logies betreft in 
eender welke vorm hetzij via bemiddeling hetzij op zelfstandige basis.

De voorwaarden om een inbreuk op artikel 3, §1 Decreet 10-07-2008 betreffende toeristische 
logies te weerhouden lastens eiseres, zijn aldus:
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- een uitgerust en afgebakend terrein in centraal beheer;
- dat bestemd of ingericht is als kampeer- of verblijfplaats;
- dit voore6n of meernachten;
- dit voor ddn of meer toeristen;
- en alzo aangeboden wordt op de toeristische markt.

Dit dient beoordeeld te worden op datum van het proces-verbaal van vaststellingen, grondslag 
tot het besluit d.d. 26-10-2015 en niet op datum van heden.
Uit het proces-verbaal van vaststellingen d.d. 24-08-2015 blijkt dat de vermeende inbreuk is 
begaan op een terrein dat bestemd is als parkeerplaats voor motorvoertuigen van alle aard, 
niaar niet in het bijzonder voor kampeerauto's en daar zelfs niet specifiek toe ingericht is. De 
parkeerplaatsen zijn te kort en uit voorliggende foto's blijkt zelfs duidelijk dat de aanwezige 
kampeerauto's gedeeltelijk de rijbaan hinderen. Er zijn ook geen specifieke voorzieningen voor 
kampeerauto's tot gebruik van elektriciteit of afname van water; de enige voorzieningen die 
worden vermeld (wc's, douches, afvalpiaats, ...) zijn aldaar voorzien door een derde, vreemd 
aan eiseres, ten behoeve van de boten die aldaar kunnen aanleggen. Er wordt door 
verweerster, die de bewijslast draagt, ook niet aangetoond dat de aanwezige uitrusting voor 
de jachthaven, vrij kan gebruikt worden door de eigenaars van de kampeerauto's. Het proces- 
verbaal vermeldt dat de voorzieningen er zijn voor de jachthaven en niet dat zij vrij voor elk 
publiek zijn.
Uit de stukken blijkt niet welke verkeersborden zijn aangebracht nopens de parkeerstrook, 
zodat ook niet bewezen voorkomt dat eiseres expliciet de plaats aanduidt als parkeerstrook 
voor kampeerauto's en aldus daartoe bestemd heeft.

Dienvolgens is niet voldaan aan de definitie van artikel 2, 10° van het decreet en kan 
verweerster geen toepassing maken van artikel 22 van het decreet dat expliciet verwijst naar 
artikel 2, 8° tot en met 11°.
Het beroep is dienvolgens gegrond.

2.2. Kosten van het geding

Gelet op het bovenstaande dient verweerster aanzien te worden als de in het ongelijk gestelde 
partij in de zin van artikel 1017 al 1 Ger.W. en vallen de kosten van het geding ten hare laste.

2.3. Uitvoerbaarheid bii voorraad - zekerheidsstelling - kantonnement

De uitvoerbaarheid bij voorraad is een uitzondering op de wettelijke regeling van schorsing van 
uitvoerbaarheid bij verzet (art. 1397 Ger.W.}, hetwelk de rechter kan toestaan bij bijzonder 
gemotiveerde beschikking (art. 1398 Ger.W.). In geval van hoger beroep blijft de 
uitvoerbaarheid bij voorraad de regel, tenzij een bijzondere wetsbepaling hiervan afwijkt of 
wanneer de rechter bij bijzonder gemotiveerde beschikking de schorsing voorziet. ■

Er worden geen redenen aangehaald in welke mate de voorlopige tenuitvoerlegging van de 
vorderingen van de andere partij hun rechten zou schenden, zodat er geen grond bestaat tot 
het afwijken van de algemene wettelijke regeling.
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Evenmin wordt een schending van rechten aangetoond bij ontbreken van een 
zekerheidsstelling, zodat er geen grond bestaat om dit op te leggen (art. 1400 §1 Ger.W.).

Er wordt niet aangetoond dat een vertraging in regeling de schuldeiser van de respectieve 
vorderingen aan een ernstig nadeel blootstelt, zodat er geen grond is tot uitsluiting van de 
mogelijkheid tot kantonnement (art. 1406 Ger.W.).

OM DEZE REDENEN,

BESLIST DE RECHTBANK; op tegenspraak en in graad van eerste aanleg,

Verklaart het beroep toelaatbaar en ontvankelijk en gegrond.

Zegt voor recht dat eiseres de door verweerster opgelegde administratieve boete per besluit 
d.d. 26-10-2015 niet verschuldigd is.

Veroordeelt verweerster tot de kosten van het geding, aan haar zijde niet te begroten als ten 
hare laste en in hoofde van eiseres begroot op de rolrechten ten bedrage van 100,00 euro en 
rechtsplegingsvergoeding ad 1.440,00 euro.

Verklaart het vonnis uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande hoger beroep en zonder 
mogelijkheid tot zekerheidsstelling.

UITGESPROKEN IN OPENBARE TERECHTZITTING VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG 
WEST-VLAANDEREN, AFDELING VEURNE, BURGERLIJKE V9 KAMER VAN DONDERDAG 
NEGENENTWINTIG SEPTEMBER TWEEDUIZEND ZESTIEN.

AANWEZIG: Vanneste Vicky, voorzittervan de burgerlijke V9 Kamer;
Naert Sofie, griffier.

Cj
NAERT S. VANNESTE




