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DBRC
DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES
Succesvolle inhaaloperatie: achterstand is grotendeels weggewerkt
Situering
Sinds 1 november 2014 is de Dienst van de (Vlaamse) Bestuursrechtscolleges
(DBRC) operationeel.
De DBRC overkoepelt en ondersteunt 3 onafhankelijke Vlaamse
bestuursrechtscolleges: de Raad voor Vergunningsbetwistingen, het
Milieuhandhavingscollege en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.
De
Raad
voor
Vergunningsbetwistingen
beoordeelt
stedenbouwkundige vergunning in Vlaanderen wettig verleend is.
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Het Milieuhandhavingscollege behandelt beroepen over opgelegde bestuurlijke
geldboeten na een milieu-inbreuk of een milieumisdrijf.
De Raad voor Verkiezingsbetwistingen behandelt bezwaren in verband met
verkiezingen van lokale besturen.
Resultaten jaarverslag 2015-2016
Uit het jaarverslag over de periode van 1 september 2015 tot en met 31
augustus 2016 blijkt dat de bestuursrechtscolleges de vooropgestelde
doelstellingen hebben behaald.
Het Milieuhandhavingscollege heeft geen achterstand meer. Alle 134 nog
hangende beroepen zijn ingediend tijdens het voorbije werkjaar zelf en zijn,
omwille van de decretale proceduretermijnen, nog in één of andere fase van
de administratieve procedure: tijdens het volgend werkjaar zal er over elk van
deze dossiers een uitspraak zijn.
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De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft tijdens het zevende werkjaar zo goed als alle (want met
uitzondering van 5 (van de 2.731)) tijdens drie eerste werkjaren (tussen 1 september 2009 en 31 augustus
2012) ingediende dossiers definitief afgesloten.
Op 31 augustus 2016 (bij de afsluiting van het jaarverslag over het zevende werkjaar) waren ook al 94 %
van de dossiers van het (vierde) werkjaar 2012-2013 en 75 % van de dossiers van het (vijfde) werkjaar
2013-2014 definitief afgesloten. Vandaag is dat aantal zelfs gestegen tot 99 %, respectievelijk 87 %.
De Raad voor Vergunningsbetwistingen wil geen nieuwe achterstand creëren. Daarom worden de tussen 1
september 2014 en 31 augustus 2015 ingediende dossiers van het zesde werkjaar (2014-2015) vanaf oktober
2016 opgeroepen om behandeld te worden tijdens een openbare zitting, waarna een uitspraak zal volgen
binnen de decretaal voorziene ordetermijn van 60 dagen.
De huidige te voorziene doorlooptijd van een ‘gewoon’ dossier, namelijk iets langer dan 2 jaar, zal, door
de toepassing van het ‘first in, first out’ – principe, opgevolgd kunnen worden en het is de uitgesproken
ambitie van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges en van de Raad voor Vergunningsbetwistingen
tijdens het huidig werkjaar opnieuw meer einduitspraken te vellen dan er nieuwe dossiers ingediend
worden, en zo de te voorziene doorlooptijd van een ‘gewoon’ dossier, tussen de indiening van een beroep
en de einduitspraak er over, verder te verlagen.
Deze ambitie is realistisch op basis van de resultaten van het voorbije werkjaar, die alleen mogelijk waren
door de uitbreiding, sinds 1 november 2015, van het aantal bestuursrechters bij de Raad voor
Vergunningsbetwistingen zelf, en de terbeschikkingstelling van de bestuursrechters bij het
Milieuhandhavingscollege naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen, de uitbreiding van het aantal
referendarissen (22 vanaf 1 januari 2017) voor inhoudelijke ondersteuning én de dagelijkse inzet van de
griffiemedewerkers.
Tegelijkertijd worden UDN- (behandeling bij uiterst dringende noodzakelijkheid) en gewone
schorsingsdossiers verder prioritair behandeld. In deze dossiers is de Raad voor Vergunningsbetwistingen
er tijdens het voorbije werkjaar telkens in geslaagd op korte termijn de betwistingen te behandelen en te
beoordelen door de uitspraak van arresten.

Contactpersoon
Website

Eddy Storms (Eerste Voorzitter DBRC) 0475 /70 64 23
http://dbrc.be/jaarverslagen
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