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Vlaamse renovatie-
premie verdwijnt 
vanaf 1 december kunt u geen 
renovatiepremie meer aanvragen 
bij de vlaamse overheid. de 
premie zal worden omgevormd 
tot een belastingvermindering, 
uitbetaald in drie schrijven. Het 
bedrag van het voordeel blijft 
hetzelfde.

er is een overgangsregeling. 
alle aanvragen die werden 
ontvangen vóór 1 december 
vallen onder het oude regime. 
dat is ook het geval voor 
aanvragen die worden ontvan-
gen vóór 1 december, en waarbij 
de aanvrager een aanmeldfor-
mulier heeft gevoegd. Het 
aanmeldformulier vermeldt de 
aannemingsovereenkomsten of 
de bestellingen voor materialen 
voor nog uit te voeren werken, 
die dateren van vóór 4 novem-
ber 2014 - de publicatiedatum 

van het opheffingsbesluit. de 
aanvrager voegt bewijsstukken 
toe. de aanmeldingen moeten 
vóór 1 december ontvangen zijn 
door de overheid. de datum 
van de poststempel van de 
verzending of het afgiftebewijs 
is bepalend.
Let op: vóór 1 maart 2015 moet 
de aanvrager de facturen voor 
de uitvoering van de aangemel-
de contracten of bestellingen 
indienen bij Wonen vlaanderen 
om de aanvraag te vervolledi-
gen. de werken moeten dus 
vóór eind februari volgend jaar 
zijn uitgevoerd. 
de voorwaarden om in aanmer-
king te komen voor het belas-
tingvoordeel blijven dezelfde als 
die voor de renovatiepremie. de 
aanvraag gebeurt nog steeds bij 
Wonen vlaanderen maar in 
plaats van een premie, krijgt de 
aanvrager in de toekomst een 
attest dat hij bij zijn belasting-
aangifte voegt.
uit de aanhef van het ophef-
fingsbesluit blijkt dat de 
subsidieregeling om budgettaire 
redenen zo snel mogelijk 
verdwijnt. begin dit jaar werd de 
vlaamse renovatiepremie 
nochtans uitgebreid tot 
gebouwen met een andere 

functie die worden omgevormd 
tot woning, en tot bestaande 
woningen die worden opsplitst 
in meerdere wooneenheden.

Federaal klokken-
luiderstatuut
Federale ambtenaren die 
wantoestanden in de administra-
ties aankaarten, kunnen dankzij 
het klokkenluiderstatuut rekenen 
op extra bescherming tegen 
represailles. Ze kunnen terecht 
bij het ‘Centraal meldpunt voor 
veronderstelde integriteits-
schendingen’. de wet die de 
regeling uitwerkt, is al in werking 
getreden op 4 april van dit jaar. 
maar één en andere moest nog 
verder worden uitgewerkt bij kb, 
en dat is nu gebeurd. Het kb 
treedt in werking op 22 novem-
ber 2014.

Interneringswet: 
2016
op 1 januari 2016 treedt de 
interneringswet van 5 mei 2014 in 
werking. Het gaat om een 
grondige aanpassing van de 
vorige interneringswet van 21 april 
2007. die werd door een gebrek 
aan inanciën en systeemfouten 

nooit uitgevoerd. de aandacht 
gaat in de nieuwe tekst vooral uit 
naar kwaliteit en structuur. en dat 
zowel bij het psychiatrisch 
deskundigenonderzoek en het 
uittekenen van het interneringstra-
ject als tijdens de internering zelf. 
Het zorgaspect van de interne-
ringsmaatregel staat in elk van 
deze onderdelen centraal. de wet 
moet de rechtspositie van 
geïnterneerden verbeteren.
de nieuwe wet behoudt de 
krachtlijnen uit 2007 maar houdt 
rekening met de bemerkingen 
die sindsdien zijn gemaakt 
onder meer door de werkgroep 
internering binnen het College 
van procureurs-generaal, de 
orde van Geneesheren, de orde 
van vlaamse balies en de 
zorgsector. de wetgever zorgt 
ook voor de nodige aanpassin-
gen aan het arrest nr. 154/2008 
van het Grondwettelijk Hof (wet 
van 5 mei 2014 betrefende de 
internering van personen, bs 9 
juli 2014).

Aanvullend protocol 
BOIE
de rechtsbescherming van het 
personeel van de benelux-orga-
nisatie voor de intellectuele 

eigendom (boie) wordt 
verbeterd; de oude regels waren 
al tientallen jaren oud. belang-
rijke nieuwigheid is dat alle 
personeelsleden voortaan op 
dezelfde manier toegang krijgen 
tot de rechter. daarnaast kunnen 
ze in beroep gaan tegen alle 
handelingen die hun rechtsposi-
tie aantasten. de boie is de 
rechtsopvolger van het benelux 
merkenbureau en het benelux-
bureau voor tekeningen en 
modellen. de rechtsbescher-
ming van haar personeel werd 
tot nu nog altijd geregeld door 
protocollen van 1969 en 1974, 
met daarin regels die niet 
aangepast zijn aan de ontwikke-
lingen die het arbeidsrecht en de 
mensenrechten sindsdien 
hebben door-gemaakt. daarom 
hebben nederland, Luxemburg 
en belgië in 2008 een nieuw aan-
vullend protocol bij het verdrag 
over het benelux-Gerechtshof 
gemaakt met een nieuwe 
rechtsbescherming. Het belgisch 
parlement stemt nu, als laatste, 
in met het protocol. 
Het aanvullende protocol trad in 
werking op 1 juni 2014. (Wet van 
24 april 2014, bs 4 november 
2014)

KORT 

Omgevingsvergunning is (bijna) een feit
Op 23 oktober 2014 verscheen het decreet over de omgevingsvergunning in het 

Staatsblad. Met de omgevingsvergunning kiest Vlaanderen resoluut voor een nog 

meer geïntegreerd vergunningsstelsel, door de milieuvergunning enerzijds en de 

stedenbouwkundige en de verkavelingsvergunning anderzijds te doen opgaan in 

de omgevingsvergunning. Ondernemingen die hinderlijke activiteiten willen 

ontwikkelen, zullen dus niet langer een dubbele procedure moeten doorlopen. 

Bovendien wordt de doorlooptijd van de vergunningsprocedure ingekort en zal de 

omgevingsvergunning een permanent karakter hebben. Met een vereenvoudigde 

en snellere vergunningsverlening, met een minimum aan administratieve lasten, 

wil de decreetgever een beter investeringsklimaat realiseren.

Peter De Smedt

M
et de omgevingsvergunning 

worden de milieuvergunning of 

-melding, de stedenbouwkun-

dige vergunning of melding en de verkave-

lingsvergunning geïntegreerd zodra een pro-

ject zowel vergunningsplichtige steden- 

bouwkundige handelingen als de vergun-

ningsplichtige exploitatie van hinderlijke in-

richtingen omvat en die aspecten onlosmake-

lijk met elkaar verbonden zijn. Die 

integratieslag is niet helemaal nieuw: met het 

milieuvergunningsdecreet uit 1985 en het 

VLAREM I-besluit uit 1991 werden al een groot 

aantal vergunningsstelsels geïntegreerd, ter-

wijl de milieuvergunning en de stedenbouw-

kundige vergunning ook aan elkaar werden 

gekoppeld.

De omgevingsvergunning gaat nog een stap 

verder. Uit het Vlaams regeerakkoord 2014-

2019 blijkt trouwens dat de omgevingsvergun-

ning is bedoeld om op termijn alle andere ver-

gunningsstelsels te integreren, zoals de 

socio-economische vergunning, de natuurver-

gunning of kapmachtiging. Met die ambitie 

treedt Vlaanderen in het voetspoor van Neder-

land, dat de omgevingsvergunning al op 1 ok-

tober 2010 invoerde via de wet algemene bepa-

lingen omgevingsrecht (Wabo).

Het is op dit ogenblik evenwel koffiedik kijken 

vanaf wanneer er omgevingsvergunningen toe-

gekend zullen worden. Het omgevingsvergun-

ningsdecreet blijft daar vaag over: het decreet 

stelt dat de tekst in werking treedt op een door 

de Vlaamse regering per artikel vast te stellen 

datum en minstens één jaar na datum van de 

goedkeuring van het uitvoeringsbesluit. On-

dertussen keurde de Vlaamse regering al een 

eerste ontwerpbesluit goed. Het besluit is ech-

ter nog niet helemaal volledig. Ook het decreet 

over de handhaving van de omgevingsvergun-

ning werd al aangenomen en nog voor het om-

gevingsvergunningsdecreet gepubliceerd in 

het Staatsblad (op 27 augustus 2014). Dat de-

creet stemt het handhavingssysteem dat geldt 

binnen de ruimtelijke ordening af op het mi-

lieuhandhavingssysteem.

Initiatiefnemers zullen hun aanvraag kunnen 

indienen bij één uniek omgevingsloket, waarna 

één openbaar onderzoek en één adviesronde 

zullen worden georganiseerd. De omgevingsver-

gunning zal worden afgeleverd door één be-

voegd bestuursniveau, afhankelijk van de om-

vang, de mogelijke effecten, de aard en de 

ligging van het project. Die overheid doet een 

globale beoordeling op milieu-, ruimtelijk en 

stedenbouwkundig vlak volgens een geïnte-

greerde procedure. Het omgevingsvergunnin-

gendecreet vormt echter een procedureel kader-

decreet, dat het materieel recht onverlet laat. De 

inhoudelijke beoordelingskaders zijn dus nog 

steeds terug te vinden in de betrokken sector-

wetgeving, namelijk in de Vlaamse codex ruim-

telijke ordening (VCRO) en het decreet algeme-

ne bepalingen milieubeleid (DABM). Door de 

procedures op elkaar af te stemmen, zullen aan-

vragen die zowel een ruimtelijk of stedenbouw-

kundig als een milieuaspect omvatten, uiter-

aard wel beter in hun geheel worden beoordeeld 

en op die manier leiden tot een kwalitatief bete-

re, niet-tegenstrijdige besluitvorming.

BEVOEGDE OVERHEID
Het decreet bevat een strikte bevoegdheidsver-

deling tussen het Vlaamse, het provinciale en 

het gemeentelijke niveau. De sleuteldocumen-

ten zijn: de drie door de Vlaamse regering vast 

te stellen limitatieve lijsten met de Vlaamse, de 

provinciale en de gemeentelijke projecten en 

de indelingslijst. Net als in het huidige milieu-

vergunningensysteem zal de Vlaamse regering 

de inrichtingen of activiteiten die ernstige risi-

co’s of hinder voor de mens en het leefmilieu 

inhouden, indelen in klassen. Van de eerste 

klasse zijn de inrichtingen of activiteiten met 

de grootste risico’s. In principe berust de be-

slissingsmacht over omgevingsvergunningen 

in graad van eerste aanleg bij het college van 

burgemeester en schepenen, die dus bevoegd 

zal zijn voor het gros van de omgevingsvergun-

ningsaanvragen. Het gemeentelijk niveau is 

bevoegd voor alle aanvragen waarvoor de depu-

tatie noch de Vlaamse regering bevoegd is en 

voor de lijst van gemeentelijke projecten. Enkel 

voor projecten die een bovenlokale afweging 

behoeven, zal een beslissing in eerste aanleg 

worden genomen op een bovenlokaal niveau: 

de vergunningsaanvragen voor de meest mi-

lieuhinderlijke of -gevaarlijke bedrijven (zoals 

de  zogenaamde Sevesobedrijven of de IED-on-

dernemingen) zullen door de deputatie van de 

provincieraad worden beoordeeld. Strategi-

sche projecten, zoals grootschalige infrastruc-

tuurwerken, zullen worden beoordeeld door de 

Vlaamse regering. Voor bepaalde meer eenvou-

dige projecten waar de politieke afweging min-

der belangrijk is, zal de aanvraag worden be-

oordeeld door de gewestelijke omgevings- 

ambtenaar, en niet door de Vlaamse regering. 

Die gevallen zullen worden vastgesteld in een 

lijst die de Vlaamse regering moet opmaken. 

De beroepsprocedure is vrij eenvoudig: de 

Vlaamse regering beoordeelt de beroepen te-

gen beslissingen van de deputatie; de deputatie 

beoordeelt de beroepen tegen beslissingen van 

het college van burgemeester en schepenen. 

De Raad voor Vergunningsbetwistingen, die 

sinds 1 september 2009 al bevoegd was voor de 

rechtsbescherming in het kader van de steden-

bouwkundige vergunning en de verkavelings-

vergunning, wordt ook bevoegd voor het schor-

sings- en vernietigingscontentieux van de 

omgevingsvergunning.

Ter ondersteuning van de geïntegreerde ver-

gunningverlening worden omgevingsvergun-

ningscommissies opgericht, samengesteld uit 

adviesorganen en de betrokken gemeente(n) 

om te komen tot een geïntegreerd advies. Er 

zullen vijf provinciale omgevingsvergunnings-

commissies zijn en één gewestelijke. Die com-

missies sluiten aan bij de traditie van de pro-

vinciale en gewestelijke milieuvergunnings- 

commissie(s). De provinciale omgevingsver-

gunningscommissie verlenen in beginsel ad-

vies aan de deputatie die oordeelt in eerste 

aanleg of in graad van administratief beroep 

tegen beslissingen van het gemeentelijke ni-

veau. De commissies hebben ook een speci-

fieke adviestaak aan de gemeenten. De gewes-

telijke omgevingsvergunningscommissie 

adviseert in beginsel de Vlaamse regering die 

in eerste aanleg oordeelt over de Vlaamse pro-

jecten of bij administratieve beroepen tegen 

beslissingen in graad van eerste administra-

tieve aanleg van de deputatie.

PROBLEEMOPLOSSENDE 
VERGUNNINGSPROCEDURE
De beslissingstermijnen worden sterk inge-

kort voor een groot aantal aanvragen. De ter-

mijn in graad van eerste administratieve aan-

leg en in beroep varieert van 60 tot 120 dagen, 

die beperkt verlengbaar is in een aantal geval-

len. Een belangrijke procedureversnelling 

Het is op dit ogenblik koiedik kijken  
vanaf wanneer er omgevingsvergunningen  

toegekend zullen worden.
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  Keuze van remedie voor consument moet redelijk blijven 
 De consument kan rekenen op vele wetten en regels die hem beschermen 

tegen minder gunstige praktijken van ondernemingen. Dat hoog niveau van 

bescherming kan ertoe leiden dat sommige consumenten lijken te geloven 

dat zij alleen maar rechten hebben en geen plichten. Volgens een recente 

uitspraak van de rechtbank van koophandel kan er spake zijn van rechtsmis-

bruik, als de compensatie die de consument vraag niet in verhouding is tot de 

kosten die de leverancier ervoor moet maken. 

 Niki Leys 

 H
et is een algemeen erkend begin-

sel dat aan elk recht grenzen zijn. 

Een recht uitoefenen op een wij-

ze die anderen schade toebrengt, is in ons 

rechtssysteem niet toegelaten. Rechtsmis-

bruik kan dan ook aanleiding geven tot sanc-

ties zoals schadevergoeding of de verplichting 

om het recht uit te oefenen op een wijze die 

geen rechtsmisbruik uitmaakt. 

 Onder de wet consumentenkoop (de artikelen 

1649  bis   en volgende van het burgerlijk wet-

boek) heeft de consument de keuze tussen ver-

schillende remedies. Hij kan aanspraak maken 

op vervanging van het aangekochte consump-

tiegoed, op prijsvermindering, op kosteloos 

herstel of vervanging of op ontbinding van de 

koopovereenkomst lastens de verkoper. 

 In het kader van de verkoop van een zieke hond 

heeft de rechtbank van koophandel Antwerpen, 

afdeling Turnhout in een recent vonnis beves-

tigd dat de koper van een puppy met een confor-

 Het omgevingsvergunningendecreet is een procedureel kaderdecreet, dat het materieel recht onverlet laat. 

wordt echter gerealiseerd door de toekomsti-

ge integratie van de milieueffecten- of omge-

vingsveiligheidsrapportage in de vergun-

ningsprocedure, met slechts één adviesronde 

en één openbaar onderzoek. Vandaag kan de 

vergunningsaanvraag pas worden ingediend 

na goedkeuring van het milieueffecten- of om-

gevingsveiligheidsrapport. 

 De vergunningverlening moet gebeuren op 

basis van overleg. Daarom kan de initiatiefne-

mer een projectvergadering aanvragen met de 

bevoegde overheid en de adviesinstanties. 

Daarbij is het de bedoeling dat er procedurele 

en inhoudelijke afstemming gebeurt tussen 

de betrokken overheden vooraleer de proce-

dure formeel gestart wordt en het project waar 

nodig wordt bijgestuurd. 

 Bovendien worden een aantal procedurere-

gels ingevoerd die procedureproblemen fl exi-

bel moeten oplossen als die rijzen tijdens de 

vergunningsprocedure. Als een aanvraag bij 

een verkeerde overheid wordt ingediend, zal 

de overheid naar de bevoegde overheid door-

sturen, waarna de aanvraagprocedure haar 

gewone weg kan voortzetten. Verder wordt 

ook een ‘administratieve lus’ ingevoerd. Die 

lus impliceert dat bepaalde procedurele onre-

gelmatigheden die tot vernietiging van de be-

slissing kunnen leiden, nog tijdens de proce-

dure kunnen worden bijgestuurd door de 

overheid. Eventueel kan een tweede openbaar 

onderzoek worden georganiseerd of kunnen 

opnieuw adviezen worden ingewonnen. Op 

basis van die lus zal de aanvrager, na het open-

baar onderzoek of tijdens de beroepsproce-

dure, ook wijzigingen aan de aanvraag kun-

nen aanbrengen. Die wijzigingen moeten 

tegemoet komen aan de opmerkingen die tij-

dens de bezwaarfase werden gemaakt of door 

adviesinstanties. Uiteraard mag dit geen af-

breuk doen aan rechten van derden, zoals in-

spraakgerechtigden, en mogen de bescher-

ming van mens, milieu of de goede ruimtelijke 

ordening niet in het gedrang komen. 

 LEX SILENCIO POSITIVO 
 Omwille van de rechtszekerheid worden in het 

omgevingsvergunningsdecreet vervaltermij-

nen gehanteerd. Zo geldt een stilzwijgende wei-

gering als de bevoegde overheid in graad van 

eerste administratieve aanleg niet binnen de 

opgelegde termijnen een beslissing neemt. Dat 

sanctietype bestaat nu al in het milieuvergun-

ningsdecreet en de VCRO. Nieuw is de sanctie 

die geldt in graad van beroep: als niet tijdig een 

beslissing wordt genomen, wordt het beroep 

geacht te zijn afgewezen en wordt de beslissing 

uit eerste aanleg defi nitief. De afdeling wetge-

ving van de Raad van State formuleerde ernsti-

ge bezwaren tegen dit systeem, omwille van de 

rechtszekerheid en de waarborgen voor de 

rechtszoekende. Eerder oordeelde de afdeling 

bestuursrechtspraak dat de stilzwijgende ver-

gunning problematisch is vanuit oogpunt van 

de formele motiveringsplicht (onder andere 

RvS 18 maart 2004, nr. 129.417, Salaets). Ook 

vanuit Europeesrechtelijk oogpunt is de tech-

niek betwistbaar, zoals blijkt uit de rechtspraak 

van het Hof van Justitie (HvJ C-230/00, Com-

missie t. België, 14 juni 2001). 

 VERGUNNING VAN 
ONBEPAALDE DUUR 
 Om de integratie mogelijk te maken tussen de 

tijdelijke milieuvergunningen en de in princi-

pe eeuwige stedenbouwkundige vergunnin-

gen, werd geopteerd voor de permanente ver-

gunning. Alleen in uitzonderlijke, limitatief 

opgesomde gevallen wordt een omgevingsver-

gunning slechts voor bepaalde duur verleend. 

Het gaat bijvoorbeeld om vergunningen op 

proef of projecten waarbij rekening moet wor-

den gehouden met specifi eke voorschriften uit 

ruimtelijke structuurplannen of ruimtelijke 

uitvoeringsplannen. Om te voorkomen dat de 

permanente vergunning afbreuk doet aan in-

spraakrechten van derden of aan de bescher-

ming van mens en milieu, wordt evenwel voor-

zien in de mogelijkheid tot het bijstellen van de 

milieuvoorwaarden of van het voorwerp en de 

duur van de vergunning tijdens de exploitatie. 

 Voor de bestaande milieuvergunningen geldt 

een vrij ingewikkelde overgangsregeling op 

grond waarvan deze, onder bepaalde voor-

waarden, van onbepaalde duur kunnen wor-

den mits daartoe tijdig een vraag tot omzet-

ting wordt ingediend. Het moet gaan om 

vergunningen waarvan de aanvraag dateert 

van na 10 september 2012, waarvan de inrich-

tingen bovendien hoofdzakelijk stedenbouw-

kundig vergund zijn en waar geen milieuef-

fectrapport of passende beoordeling geldt. 

 (De auteur is advocaat en  verbonden aan het Centrum 

voor Milieu- en Energierecht van de UGent en het 

Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainable Law) 

 Decreet van 25 april 2014 betreffende de omge-

vingsvergunning, BS 23 oktober 2014 

miteitsgebrek (de professionele verkoper had 

een puppy met een waterhoofd verkocht) aan-

spraak kan maken op terugbetaling van de die-

renartskosten en de ‘vervanging’ van de puppy 

mag weigeren wegens de emotionele band er-

mee. De rechtbank bracht echter ook in herin-

nering dat de consument bij niet-conforme leve-

ring in zijn keuze van remedies beperkt is door 

het beginsel van het rechtsmisbruik. Hoewel de 

consument dus het recht heeft om de vervan-

ging van zijn zieke puppy door een andere puppy 

te weigeren en bijvoorbeeld aanspraak mag ma-

ken op terugbetaling van de dierenartskosten, 

moet worden aanvaard dat na een bepaald mo-

ment de gevorderde dierenartskosten te hoog 

uitvallen in verhouding tot de aankoopprijs van 

de puppy. De rechter oordeelt soeverein vanaf 

welke punt de gevorderde dierenartskosten niet 

meer voor terugbetaling door de verkoper in 

aanmerking komen. 

 Ook andere domeinen van het consumenten-

recht voorzien in keuzemogelijkheden van de 

consument. Bijvoorbeeld wanneer een vlucht 

wordt geannuleerd, heeft de consument het 

keuzerecht tussen de volledige terugbetaling 

van het ticket, een retourvlucht of een alterna-

tief reisplan. In het licht van voormelde recht-

spraak zal de consument bij het maken van 

zijn keuze dus rekening moeten houden met 

de kosten die de luchtvervoerder zal moeten 

dragen voor elk van de keuzemogelijkheden. 

Wanneer de consument dan een keuze maakt 

die onevenredig meer kost dan de alternatieve 

gelijkwaardige remedies, kan er sprake zijn 

van rechtsmisbruik. 

 (De auteur is advocaat) 

 Kh. Antwerpen, afdeling Turnhout, 5 juni 2014, 

A/13/01751, onuitg. 

www.legalworld.be  (button rechtspraak) 

 De consument mag de vervanging van zijn 

zieke puppy weigeren en terugbetaling van de 

dierenartskosten vragen, maar hij moet ook 

aanvaarden dat na een bepaald moment de 

dierenartskosten te hoog uitvallen in 

verhouding tot de aankoopprijs van de puppy. 
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 In het volgende nummer bespreekt Peter De 

Smedt het handhavingsdecreet dat bij de om-

gevingsvergunning hoort. 
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 Forum 

 Raad van State mist kans op duidelijkheid in boetedebat 
 Nederland bleef onlangs wat gefrustreerd achter bij het oordeel van de 

Nederlandse Raad van State om ‘niet te oordelen over Zwarte Piet’. Een 

beetje hetzelfde gevoel heeft Bart Weekers, de Vlaamse ombudsman, bij 

een recent oordeel van onze Belgische Raad van State over GAS- en andere 

jongerenboetes. De Raad gaf namelijk niet thuis voor een mama over de 

boete van haar zoon, en verklaarde de zaak onontvankelijk, omdat de 

moeder niet alleen haar kind kan vertegenwoordigen voor de rechtbank. De 

ombudsman vindt de uitspraak een gemiste kans. 

 Bart Weekers  

 A
ls u pubers in huis hebt, 

herkent u de aanlei-

ding voor de zaak voor 

de Raad van State: hun busabon-

nement dat nooit lijkt te zitten 

waar het hoort, namelijk in de 

schoolrugzak. Op een dag stuurt 

De Lijn u een boetebrief nadat 

uw kind het abonnement van 

een vriendje toonde tijdens een 

controle. De fraudeboete voor het 

tonen van zo’n ‘bevriend’ abonne-

ment is meteen fors: 150 euro, 

zonder enige kans op pardon, ook 

niet als uw jonge zondaar zelf 

thuis wel degelijk een eigen bus-

abonnement heeft liggen. En na-

tuurlijk bent u op zo’n moment 

boos op uw kind; u vraagt zich af 

wanneer dat verantwoordelijk-

heidsbesef er eindelijk zal zijn. 

Maar misschien knaagt het tege-

lijk ook wat. Overdrijft De Lijn 

niet een beetje tegenover zo’n pu-

ber, die nog in zijn apenjaren zit? 

En die 150 euro? Bij het Waalse 

TEC kost hetzelfde akkefi etje welis-

waar 300 euro, maar aan de andere 

kant: 150 euro is wel bijna even-

veel als de prijs van dat hele bus-

jaarabonnement; en het is pre-

cies ook het bedrag dat de 

snelheidsduivel betaalt wanneer die gefl itst 

wordt aan 75 km/u in de bebouwde kom. 

 Dat soort bedenkingen zal het doorsnee ou-

derpaar louter binnenskamers maken en de 

discussie die u daarover voert met uw partner 

werkt meestal als een soort ouderfi lter voor 

uw kind (en de maatschappij). De uitkomst 

van die fi lter is namelijk doorgaans dat u die 

boete gewoon betaalt: getuige daarvan de 

kleine 50.000 pv’s die De Lijn jaar na jaar uit-

schrijft en de minder dan 3 procent sepone-

ringen na een klantenreactie (dat zijn globa-

le getallen: De Lijn houdt geen aparte cijfers 

bij over fraudeboetes aan jonge Buzzy-Pass-

houders, maar we weten wél dat 40 procent 

van alle reizen bij De Lijn gemaakt worden 

door die jonge abonnees). 

 SOLO SLIM 
 Maar in deze ene zaak werkte die ouderfi lter 

dus anders: een mama trok op haar ééntje 

naar de Raad van State, nadat haar zoon in de 

zomer van 2012 een ‘bevriend’ abonnement 

toonde tijdens een controle. We zijn onder-

tussen dik twee jaar later en onlangs draaide 

de rechtszaak uit op een sisser voor al wie 

hoopte op wat rechterlijke wijsheid over de 

hoogte van zo’n jongerenboete van 150 euro. 

 Een sisser inderdaad, want de rechter strui-

kelde uiteindelijk over de bekwaamheid van 

de mama om helemaal alleen haar kind te 

verdedigen. Het arrest legt daarbij uit dat een 

beroep bij de Raad van State instellen een 

daad van beschikking is, een handeling die 

het fi nancieel vermogen ernstig kan aantas-

ten. Uit het burgerlijk wetboek volgt dat ou-

ders zulke daden van beschikking in principe 

alleen samen voor hun kind kunnen stellen. 

En wanneer mama dus niet kan bewijzen dat 

ze speciaal gemachtigd zou zijn om helemaal 

alleen die jongerenboete bij de rechter aan te 

kaarten, dan is dat een solo slim die niet ont-

vankelijk is. De boete blijft dan behouden. 

 Wat te denken van die redenering van de 

Raad van State? Het is ergens goed dat de 

rechter ons perspectief scherp houdt. Want 

inderdaad, zo’n ouderfi lter is een onderdeel 

van onze jeugdbescherming. En wanneer 

ouders er niet in slagen om samen die fi lter 

te laten werken, dan zijn zij het die hun kind 

schaden (en niet de rechter). En misschien 

is het ook goed dat de drempel tot de Raad 

van State hoog blijft, al is het wat merkwaar-

dig dat een zaak die draait rond 150 euro, 

niet ontvankelijk is omdat het fi nancieel 

vermogen van het kind in gevaar zou zijn. 

 Maar tegelijk had de Raad van State hier 

ook een unieke kans om de samenleving te 

gidsen bij de constante zoektocht naar bil-

lijke omgang met problematisch 

jongerengedrag. En wees maar zeker: 

de omgekeerde redenering bestaat 

dus niet. Nooit zal een boetedienst 

een betaling van 150 euro weigeren te 

innen, met het argument dat een al-

leenstaande mama toch niet helemaal 

alleen mag opdraaien voor die boete 

van haar kind. 

 En alleen al om die reden, kan het ar-

rest onmogelijk inspiratie bieden aan 

de (GAS-) boetediensten. Want we 

kunnen deze zaak gemakkelijk open-

trekken naar GAS-boetes voor jonge-

ren. Zorgzame dienstverlening veron-

derstelt een lage klachtdrempel. De 

(GAS-)boeteambtenaar zélf zal dus 

niet actief gaan speuren naar allerlei 

oudertoestemmingen. Boetediensten 

en GAS-ambtenaren zijn namelijk 

geen hoogste bestuursrechters en 

proberen zo overtuigend mogelijk te 

antwoorden op wat mensen zelf 

aanvoelen als de essentie van hun 

grote of kleine miserie, of ze nu so-

lo slim spelen of niet. 
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 Zorgzame 
dienstverlening 

veronderstelt 
een lage 

klachtdrempel. 

 CDO 
 Doodzonde dat de intelligentie en het (top)

talent van Lisenka Van Holenwinckel (De 

Juristenkrant nr. 298) in eerste instantie 

misbruikt werden om voor de Angelsaksische 

fi nanciële industrie zo’n vermaledijde CDO in 

elkaar te knutselen. Daarna zorgt de fi nanciële 

crisis opnieuw voor interessant werk ja... 

Een debat waard. 

 Carl Ockerman 

 LEZERSBRIEF 

 Reageren kan! 

 Wilt u reageren op iets wat u in de krant hebt gelezen? Of wilt u zelf een prangend juridisch-maatschap-

pelijk thema aankaarten? Hebt u een interessant arrest of vonnis dat u wilt signaleren? Stuur dan uw 

opiniebijdrage of lezersbrief naar juristenkrant@kluwer.be of De Juristenkrant, Motstraat 30, 2800 

Mechelen, of fax ons op het nummer 015-36 16 96. De redactie mag opiniebijdragen en lezersbrieven 

inkorten, redigeren of weigeren. 

 De Raad van State had hier een unieke kans om de samenleving te gidsen bij de constante zoektocht naar billijke 

omgang met problematisch jongerengedrag. 

 In het artikel over de omgevingsvergunning 

(De Juristenkrant nr. 298) sloop een kleine 

zetduivel. In de laatste alinea (Vergunning 

van obepaalde duur) staat het jaartal 2012. 

Dat moest 2002 zijn. ‘Het moet gaan om 

vergunningen waarvan de aanvraag dateert 

van na 10 september 2002.’ 
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