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Comité P wil aanbevelingen uitgevoerd zien

Het Comité P wil er in de toekomst op toezien dat zijn aanbevelingen ook effectief uitgevoerd worden. Te 

vaak, zo stelt men vast, blijven aanbevelingen dode letter. ‘We hebben met het nieuwe Comité P op een 

zeer expliciete manier beslist om een koerswijziging door te voeren. In de loop van de komende maanden en 

jaren gaan we zeer nadrukkelijk de nadruk leggen op de uitvoering van de aanbevelingen.’ Dat zeggen Bart 

Van Lijsebeth, voorzitter, en Guy Cumps, ondervoorzitter van het Comité P in een exclusief interview met De 

Juristenkrant.

 U leest het interview op pagina 8-9

Hof van Justitie steekt FIFA en 
verzekeraars stokken in de wielen

Vrederechter 
Joelle Colaes, 
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en vrees in 
Antwerpen 
Noord
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Word fan van De Juristenkrant 

op Facebook ®

Peter De Smedt

S
inds 1 september 2009 is in het 

Vlaamse gewest de Raad voor Ver-

gunningsbetwistingen (RvvB) be-

voegd voor het beslechten van vergunningsge-

schillen. Overeenkomstig artikel 4.8.1 van de 

Vlaamse codex ruimtelijke ordening is de 

RvvB een administratief rechtscollege, dat on-

der andere bevoegd is om te oordelen over be-

roepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende 

bestuurlijke beslissingen, genomen in laatste 

administratieve aanleg, over het afl everen of 

weigeren van een stedenbouwkundige of ver-

kavelingsvergunning. De RvvB komt voor die 

geschillen in de plaats van de Raad van State, 

die in de toekomst enkel nog zal optreden als 

cassatierechter. Bij arrest nr.197.645 van 6 no-

vember 2009 verklaarde de Raad van State zich 

onbevoegd om kennis te nemen van vorderin-

gen waarvan de beoordeling door de decreet-

gever aan de RvvB werden toegekend.

Net zoals de Raad van State beoordeelt de 

RvvB de wettigheid van vergunningen en kan 

hij die schorsen en vernietigen. Een belang-

rijk verschil met de Raad van State is dat de 

RvvB in een vernietigingsarrest ook bepaalde 

instructies kan geven aan de overheid die in 

acht genomen moeten worden bij het nemen 

van een nieuwe beslissing. Zo kan de RvvB het 

betrokken bestuur bevelen om een nieuwe be-

slissing te nemen en daartoe een termijn op-

leggen. De decreetgever beoogde zo een effec-

tiever rechtsherstel.

De RvvB werd geboren onder een ongelukkig 

gesternte. Er werd onder juristen fel gediscus-

Raad voor vergunningsbetwistingen 
overleeft bevoegdheidstoets

Onlangs oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de Vlaamse decreetgever 

bevoegd was om de Raad voor Vergunningsbetwistingen op te richten. 

Daarmee beslecht het Hof de discussie over de vraag of de decreetgever 

administratieve rechtscolleges mag oprichten.

sieerd over de bevoegdheid van de Vlaamse 

decreetgever, vermits de oprichting van admi-

nistratieve rechtscolleges, ingevolge artikel 

161 van de Grondwet, een federale materie is. 

Aanleiding vormde de kritische opmerkingen 

die de afdeling wetgeving van de Raad van Sta-

te daarover had geformuleerd.

De bevoegdheidsbom tikte ruim anderhalf 

jaar onder de grondvesten van de RvvB. In zijn 

opzienbarend arrest, dat een aantal beroepen 

tot vernietiging behandelt tegen een uitge-

breid aantal bepalingen van de Vlaamse codex 

ruimtelijke ordening, maakt het Grondwette-

lijk Hof echter een einde aan die onzekerheid. 

Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat de Vlaam-

se decreetgever wel degelijk bevoegd was om 

een administratief rechtscollege met specifi e-

ke bevoegdheden op het vlak van ruimtelijke 

ordeningsvraagstukken op te richten.

ACHTERSTAND
Voor de overheveling van bevoegdheden van 

de federale Raad van State naar een Vlaams 

administratief rechtscollege moest de de-

creetgever gebruik maken van artikel 10 van 

de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot her-

vorming der instellingen (de zogenaamde im-

pliciete bevoegdheden). Van die impliciete 

bevoegdheden kan echter slechts gebruik 

worden gemaakt op voorwaarde dat de over-

dracht noodzakelijk is voor de uitoefening van 

de bevoegdheden van het Vlaamse gewest, dat 

de aangelegenheid zich leent tot een gediffe-

rentieerde regeling, en dat de weerslag van die 

overheveling op de bevoegdheid van de Raad 

van State slechts marginaal is.

Het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat 

aan die voorwaarden was voldaan. Het Hof 

grijpt daarvoor terug naar de verantwoording 

die daartoe werd gegeven in de memorie van 

toelichting van het ontwerpdecreet. Naar de 

lezing ervan door het Hof blijkt dat de decreet-

gever de oprichting van een administratief 

rechtscollege noodzakelijk achtte, enerzijds 

om het beroep bij de Vlaamse regering te ver-

vangen door een beroepsprocedure bij een on-

partijdige en onafhankelijke instantie die over 

voldoende expertise zou beschikken om te 

kunnen oordelen of vergunningsbeslissingen 

in overeenstemming zijn met de goede ruim-

telijke ordening, en anderzijds om een snelle 

afhandeling van dat beroep te kunnen verze-

keren. Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat 

niet blijkt dat die beoordeling onjuist is.

Hoewel volgens de vaste rechtspraak van het 

Grondwettelijk Hof de verantwoording van de 

wet- of decreetgever wordt bekeken op het 

ogenblik dat de betrokken wet of decreet 

wordt aangenomen en het Hof bijgevolg geen 

rekening houdt met de wijze waarop een wet 

of decreet wordt toegepast, doet de overwe-

ging van het Hof ter justifi catie van de toepas-

sing van de impliciete bevoegdheden verba-

zen. Door de grote achterstand die intussen 

bij de RvvB is ontstaan, is het momenteel im-

mers heel moeilijk om een adequate rechtsbe-

scherming te krijgen voor de RvvB. Die achter-

stand werd intussen fel op de korrel genomen 

in een aantal parlementaire vragen.

Over de gevolgen van het arrest leest u meer op pagina 16
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 2 en 3
Ignace Claeys (UGent):
‘1000 verjarings-
termijnen is echt te veel’
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Behoudens de uitdrukkelijk bij Wet 

bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze 

uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen 

in een geautomatiseerd gegevensbestand, 

of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, 

zonder uitdrukkelijk voorafgaande en 

schriftelijke toestemming van de uitgever.

COLOFON

Vlaamse Hoge Raad voor 
 Milieuhandhaving als enige 
bevoegd voor milieuhand-
havingsprogramma

De Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving - en hij alleen 

- stelt elk jaar het milieuhandhavingsprogramma op. De Vlaamse 

Regering moet dat programma niet meer goedkeuren. De Hoge Raad 

moet ook geen advies meer vragen aan de SERV of Minaraad. De 

Vlaamse Hoge Raad zal dus in alle onafhankelijkheid aanbevelin-

gen kunnen formuleren. Dat betekent niet dat de adviesorganen 

monddood worden gemaakt. SERV en Minaraad zijn allebei verte-

genwoordigd in de Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving 

en hebben dus de mogelijkheid om hun standpunt te verdedigen 

tijdens de voorbereiding van het nieuwe handhavingsprogramma 

(decreet van 23 december 2010 houdende diverse bepalingen 

inzake leefmilieu en natuur, BS 18 februari 2011, ed. 2).

Raad voor vergunningsbetwistingen 
overleeft bevoegdheidstoets

Vervolg van pagina 1

H
et arrest van het Grondwettelijk Hof steekt onge-

twijfeld een hart onder de riem van het Milieu-

handhavingscollege, dat werd opgericht bij de-

creet van 21 december 2007, en een sleutelrol speelt in de 

milieuhandhaving: het moet uitspraak doen over de beroepen 

die ingesteld worden tegen beslissingen van de gewestelijke 

entiteit tot oplegging van een bestuurlijke geldboete. De afde-

ling wetgeving van de Raad van State had over de bevoegdheids-

vraag in verband met de oprichting van dit Milieuhandhavings-

college immers ook voorbehoud aangetekend.

De vraag rijst of met dit arrest van het Grondwettelijk Hof als 

precedent, de Vlaamse decreetgever maximaal invulling gaat 

geven aan zijn bevoegdheid om administratieve rechtscolleges 

op te richten. In ieder geval heeft de Vlaamse regering intussen 

beslist om de krijtlijnen uit te tekenen van een Vlaams be-

stuursrechtcollege, zoals ook aanbevolen door de commissie 

Berx. Officieel beoogt de Vlaamse regering met dit initiatief de 

werking van de bestaande Vlaamse administratieve rechtscol-

leges, met name de RvvB en het Milieu hand havingscollege te 

optimaliseren, maar het is zeer de vraag of de ambitie tot die 

opsmukoperatie beperkt is of zal blijven.

(De auteur is advocaat en is verbonden aan het Centrum voor Milieu-en 

Energierecht van de Universiteit Gent)

GwH nr. 2011/008, 27 januari 2011

www.grondwettelijkhof.be
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De vraag rijst of met dit arrest van het Grondwettelijk Hof als precedent, 

de Vlaamse decreetgever maximaal invulling gaat geven aan zijn 

bevoegdheid om administratieve rechtscolleges op te richten.

Reeks

Recht en Praktijk

De reeks Recht & Praktijk biedt aan de praktijkjurist 

grondige, doch hanteerbare monografi eën over 

onderwerpen waarmee hij regelmatig te maken 

heeft. Elk werk bevat een analyse van een concrete 

problematiek en een beschrijving van de actuele 

stand van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer 

daaromtrent.

Met een abonnement op de reeks ontvangt u 

automatisch bij verschijning elke nieuwe titel in de 

reeks tegen een voordelige prijs. Deze prijs is meer 

dan 20% voordeliger dan een éénmalige aankoop. 

Bovendien kan u eerder verschenen titels in de reeks 

aankopen tegen een voordeelprijs.

Bekijk het volledige overzicht van boeken die verschenen zijn in de reeks Recht en Praktijk 

en bestel onmiddellijk: bel 0800 14 500, fax 0800 17 529 of via de  Kluwershop : 

 go.kluwershop.be/R_P
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Administratieve geldboeten 

in het sociaal handhavingsrecht 
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Abonnement: € 42,00 incl. btw
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De onderhandse koop en verkoop van 

een onroerend goed door particulieren

Auteur: R. Timmermans
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Omvang: 200 pagina’s

Jaartal: 2009

Abonnement: € 55,00 incl. btw
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