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INLEIDING  

 

1. De bestuurlijke lus is een rechtsinstrument dat voorziet in de mogelijkheid voor het bestuur om 

bepaalde herstelbare gebreken in de bestreden beslissing te herstellen tijdens de procedure. Dit 

rechtsinstrument is afkomstig uit Nederland maar kent de laatste maanden een enorme opmars in 

België. De bestuurlijke lus werd reeds in 20121 ingevoerd inzake procedures voor de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen maar werd recent vernietigd door het Grondwettelijk Hof met het arrest 

van 8 mei 2014. Met de wet van 20 januari 2014 houdende hervorming van de bevoegdheid, de 

procedureregeling en de organisatie van de Raad van State2 werd de bestuurlijke lus ingevoerd in 

de procedure voor de Raad van State. Het merendeel van deze nieuwe procedureregels van de 

Raad van State, met inbegrip van de bestuurlijke lus, is in werking getreden op 1 maart 20143. 

Tevens werd de toepassing van de bestuurlijke lus opgenomen in het decreet betreffende de 

organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtcolleges4

Tenslotte werd ook melding gemaakt van de bestuurlijke lus in het decreet betreffende de 

omgevingsvergunning

 .  

5 . Echter, de Raad van State heeft gewezen op een terminologische 

verwarring waardoor in de omgevingsvergunning wordt gesproken over een administratieve lus6

                                                        
1 Decreet van 6 juli 2012 houdende wijziging van diverse bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening, wat de Raad voor Vergunningsbetwistingen betreft, BS 24 augustus 2012.  

 

in plaats van een bestuurlijke lus.   

2  Wet van 20 januari 2014 houdende hervorming van de bevoegdheid, de procedureregeling en de 
organisatie van de Raad van State, BS 3 februari 2014, err. BS 13 februari 2014. 
3 De gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State, BS 21 maart 1973; Het merendeel 
van de artikelen is van kracht sinds 1 maart 2014, maar bepaalde artikelen zullen pas op latere datum in 
werking treden.  
4 Decreet betreffende de organisatie en rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtcolleges, Parl.St. 
Vl.Parl. 2013-14, nr. 2383/1 aangenomen door het Vlaamse Parlement op 26 maart 2014. 
5 Decreet betreffende de omgevingsvergunning, Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2334/1, aangenomen door het 
Vlaams Parlement op 23 april 2014.   
6  Toelichting omtrent de administratieve lus: “Er wordt een administratieve lus ingesteld. Het is de 
vergunningsaanvrager toegestaan om na het openbaar onderzoek of tijdens de administratieve 
beroepsprocedure nog wijzigingen aan de vergunningsaanvraag aan te brengen. Wijzigingen aan de 
vergunningsaanvraag die tegemoet komen aan de opmerkingen van de adviesinstanties of van de 
omwonenden, die niet leiden tot een verminderde bescherming van het leefmilieu en de mens en de rechten 
van derden niet onevenredig benadelen, moeten niet opnieuw aan het openbaar onderzoek worden 
onderworpen. Andere wijzigingen uiteraard wel. In zoverre een nieuw openbaar onderzoek plaatsvindt, 
wordt de beslissingstermijn automatisch verlengd.  
Als de in eerste of laatste administratieve aanleg bevoegde vergunningverlenende overheid vaststelt dat er 
procedurefouten zijn gemaakt, kan zij deze verhelpen, tenzij derde belanghebbenden daardoor onevenredig 
kunnen worden benadeeld” .  
Artikel 11 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning bepaalt: “De bevoegde overheid krijgt, 
zowel in eerste aanleg als in beroep, de mogelijkheid om te verhelpen aan een onregelmatigheid die zich 
tijdens de procedure heeft voorgedaan, bijvoorbeeld in verband met het openbaar onderzoek of de in te 
winnen adviezen of ook nog het gebrek aan project-mer-screeningsnota bij de vergunningsaanvraag.  
Andere voorbeelden van een onregelmatigheid die kan leiden tot een vernietiging van de beslissing zijn een 
niet correcte bekendmaking van de vergunningsaanvraag of het ontbreken van een verplicht advies.  
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2. Het ontstaan van de bestuurlijke lus moet, in het bijzonder wat Nederland betreft, gesitueerd 

worden in een ruimer kader, met name de evolutie naar een snellere en finale geschilbeslechting. 

Zowel in Nederland als in Vlaanderen heerst er een groot ongenoegen bij de rechtzoekende 

omwille van langdurende en kostelijke procedures die vaak leiden tot een pyrrusoverwinning. 

Maar ook en vooral de politieke beleidsverantwoordelijken namen aanstoot aan het 

maatschappelijk onverantwoord optreden van m.n. de Raad van State7. Dit ongenoegen zette de 

wetgever er toe aan om de bestuursrechter beter te wapenen bij de beslechting van de geschillen 

en lag aan de basis van het ontstaan van de bestuurlijke lus8

 

. Hoewel de bestuurlijke lus door 

velen werd uitgeroepen tot het wondermiddel werd ook heel wat kritiek geuit op dit nieuwe 

rechtsinstrument.  

3. Onderhavige scriptie bevat een analyse van de wettelijke bepalingen en een vergelijking van de 

bestuurlijke lus in Nederland en de bestuurlijke lus in België (Vlaanderen) enerzijds bij de Raad 

voor Vergunningsbetwistingen en anderzijds bij de Raad van State. Vervolgens worden een aantal 

pijnpunten van de bestuurlijke lus aangekaart.  

Tijdens de redactie van deze masterproef werd de bestuurlijke lus bij de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen vernietigd door het vernietigingsarrest van 8 mei 2014 9

                                                                                                                                                                     
Zo kan een nieuw openbaar onderzoek worden bevolen naar aanleiding van klachten over het incorrect 
aanplakken, bij een foutieve omschrijving van het voorwerp van de aanvraag of de locatie in het 
bekendmakingsformulier, bij wijzigingen aan het aanvraagdossier inzonderheid de bouwplannen, enz. 

 van het 

Grondwettelijk Hof. De implicaties van dit arrest zullen eveneens worden toegelicht. 

Een advies kan opnieuw worden ingewonnen wanneer de beoordeling berust op een foute aanname van 
gegevens uit de vergunningsaanvraag, essentiële gegevens aan het oordeel van de adviesinstantie waren 
onttrokken, enz.  
Hierdoor kan vermeden worden dat de procedure ab initio moet worden overgedaan zonder inbreuk te 
doen op de procedurele garanties van inspraak en advies.  
Het is de overheid (college, deputatie, Vlaamse Regering of gewestelijke omgevingsambtenaar) die gevat is 
om in het dossier een beslissing over de vergunningsaanvraag en/of het beroep te nemen die de 
onregelmatigheid kan vaststellen en de procedure kan hernemen (vervolledigen dossier, nieuwe 
bekendmaking, adviesinwinning). Gelet op het devolutief karakter van het beroep kan ook de in laatste 
aanleg bevoegde overheid de in eerste aanleg gemaakte procedurefouten herstellen.  
Er zijn geen procedurevoorschriften voorzien voor het vaststellen van de onregelmatigheid. Door deze 
vaststelling wordt de beslissingstermijn van rechtswege verlengd met 60 dagen (gewone 
vergunningsprocedure) of 30 dagen (beroepsprocedure).  
Als de onregelmatigheid niet kan worden hersteld voor het verstrijken van de verlengde beslissingstermijn 
volgt de stilzwijgende beslissing (weigering in eerste aanleg; verwerping beroep en beslissing in laatste 
aanleg). 
Het toepassen van de administratieve lus vindt dus plaats binnen de procedure” .  
7 S. DE CLERCK, “Overheid moet Raad van State terugfluiten”, Knack, 15 augustus 2013.  
8 Naast het invoeren van de bestuurlijke lus heeft de Vlaamse decreetgever ook een Decreet betreffende 
complexe projecten aangenomen dat beoogt dat een administratieve procesaanpak voor complexe projecten 
wordt vastgelegd en waarin ook het belang van de bestuurlijke lus wordt erkend; Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, 
nr. 2417/1, p. 99-100, aangenomen door het Vlaams Parlement op 23 april 2014. 
9 GwH 8 mei 2014, nr. 74/2014.  
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Dit vernietigingsarrest van het Grondwettelijk Hof toont aan dat de kritieken op de uitwerking 

van de bestuurlijke lus bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen gegrond werden bevonden. 

Echter, dit betekent niet dat de instelling van de bestuurlijke lus daarom als volledig nutteloos 

moet worden beschouwd. Het Grondwettelijk Hof verwijst immers uitdrukkelijk naar de 

mogelijkheid voor de Vlaamse decreetgever om de vernietigde bepalingen “te herstellen”. 

Bovendien rijst de vraag of de bestuurlijke lus, zoals ingevoerd in de gecoördineerde wetten op de 

Raad van State van 12 januari 1973 en van toepassing sinds 1 maart 2014, door de overwegingen 

van het vernietigingsarrest van het Grondwettelijk Hof wordt of kan worden geraakt. Of anders 

uitgedrukt: men mag het kind nog niet met het badwater buitengooien.  
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HOOFDSTUK 1: DE BESTUURLIJKE LUS IN HET 
ALGEMEEN  

Afdeling 1 : Inleiding  
 
4. De bestuurlijke lus wordt omschreven als “een instrument dat de mogelijkheid aan het bestuur 

biedt om herstelbare gebreken waarmee de bestreden beslissing is behept – tijdens de procedure 

– te herstellen”10

 

. Wanneer de bestuursrechter bijgevolg vaststelt dat de bestreden beslissing een 

onregelmatigheid bevat die vatbaar is voor herstel, dan kan hij het bestuur de mogelijkheid bieden 

om de onregelmatigheid of het gebrek in de bestreden beslissing te herstellen of te laten 

herstellen.  

5. Met de bestuurlijke lus wil de wetgever vooral komaf maken met vernietigingen van 

beslissingen die als loutere pyrrusoverwinningen 11

 

 moeten beschouwd worden. Dit zijn 

vernietigingen die leiden tot een voldoening voor de rechtzoekende die evenwel slechts van korte 

duur is. Zo kan ter illustratie worden verwezen naar het geval waarin de vernietiging van een 

beslissing geschiedt op grond van een schending van bijvoorbeeld de motiveringsplicht. In zo’n 

geval is het immers duidelijk dat het bestuur, na de vernietiging van de bestreden beslissing, een 

beslissing met dezelfde inhoud zal nemen maar ditmaal zonder het vormgebrek. Dit betekent dat 

het bestuur in voorkomend geval de nieuwe beslissing wel op afdoende wijze zal motiveren, 

waardoor het gebrek is hersteld. Met de toepassing van de bestuurlijke lus beoogt men hetzelfde 

resultaat te bekomen, m.n. een rechtmatige beslissing van het bestuur maar dan met het voordeel 

van de tijdswinst aangezien het herstel van de bestreden beslissing tijdens de procedure kan 

gebeuren in plaats van na afloop van de procedure.  

Tevens is er het voordeel van de kostenbesparing. Door het herstel van het gebrek in de bestreden 

beslissing tijdens de procedure wordt de vernietiging van de bestreden beslissing vermeden. Het 

geschil kan finaal worden beslecht en er is geen beroep meer mogelijk. In het geval van een 

vernietiging van een bestreden beslissing op basis van een vormgebrek neemt het bestuur vaak 

een nieuwe beslissing waartegen opnieuw beroep openstaat. Dit betekent dat andermaal 

proceskosten dienen gemaakt te worden.  

                                                        
10 Art. 38, §1 van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State; Art. 4.8.4, §1 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; Art. 8:15a, lid 1 Algemene wet bestuursrecht; H. BORTELS, “De 
bestuurlijke lus: aanzet naar een meer oplossingsgerichte bestuursrechter?”, TBP 2013, afl. 5, 302-316.  
11 J. BORRET, “Boekbespreking van Opdebeeck, I., Rechtsbescherming tegen het stilzitten van het bestuur”, 
T.Gem. 1993, 88-94. 
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Naast de voordelen van de tijdswinst en de kostenbesparing is er ook het voordeel van de “finale” 

geschilbeslechting. De toepassing van de bestuurlijke lus zal enkel mogelijk zijn indien de 

bestuursrechter alle middelen heeft onderzocht en heeft vastgesteld dat er geen andere 

substantiële gebreken in de bestreden beslissing aanwezig zijn. Dit betekent dat na een correcte 

toepassing van de bestuurlijke lus de bestuursrechter een finaal oordeel kan vellen over het 

geschil ten gronde. Door de definitieve beslechting van het geschil op basis van de bestuurlijke 

lus worden carrousels van procedures vermeden.  

 

Afdeling 2 : Bijzondere aspecten  
 
6. De bestuurlijke lus is opmerkelijk omwille van twee bijzondere aspecten. Enerzijds bestaat er 

de mogelijkheid tot herstel van het gebrek in de bestreden beslissing tijdens de procedure zelf en 

anderzijds wordt een wisselwerking tussen het bestuur en de bestuursrechter tijdens de procedure 

tot stand gebracht.  

 

Vooreerst is er de mogelijkheid tot herstel van het gebrek in de bestreden beslissing tijdens de 

procedure zelf. Vroeger konden procedures bij bijvoorbeeld de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen enkel leiden tot hetzij een schorsing, hetzij een vernietiging van de 

bestreden beslissing. De Raad voor Vergunningsbetwistingen beschikte – op grond van artikel 

4.8.2, derde lid van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening – wel over een injunctierecht om in 

zijn vernietigingsarrest aanbevelingen te doen aan het vergunningverlenend bestuur. Bij het 

nemen van een nieuwe beslissing moet het vergunningverlenend bestuur deze aanbevelingen in 

acht nemen. Met de invoering van de bestuurlijke lus kon de bestuursrechter reeds tijdens de 

procedure het vergunningverlenend bestuur wijzen op gebreken in de bestreden beslissing en 

daarbij aangeven hoe deze gebreken moeten hersteld worden.  

 

Anderzijds is er de wisselwerking tussen de bestuursrechter en het bestuur. De bestuursrechter 

biedt het bestuur de mogelijkheid tot herstel van het gebrek in de bestreden beslissing, waarbij het 

bestuur de mogelijkheid heeft deze herstelmogelijkheid hetzij te gebruiken, hetzij af te wijzen. 

Deze wisselwerking houdt ook risico’s in. Het kan niet de bedoeling zijn dat de bestuursrechter 

het bestuur “een handje gaat helpen” of zich “in de plaats van” het bestuur stelt. Het respecteren 

van de scheiding der machten is een belangrijke voorwaarde bij de toepassing van de bestuurlijke 
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lus zodat de geloofwaardigheid en de onafhankelijkheid van zowel de bestuursrechter als het 

bestuur niet in het gedrang komt12

                                                        
12 H. BORTELS, “De bestuurlijke lus: aanzet naar een meer oplossingsgerichte bestuursrechter?”, TBP 2013, 
afl. 5, 302-316. 

.  
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HOOFDSTUK 2: DE BESTUURLIJKE LUS IN 
NEDERLAND  

Afdeling 1: Inleiding  
 

7. De bestuurlijke lus is een rechtsinstrument dat ontwikkeld werd in Nederland en waarvan de 

invoering kadert in een ruimere evolutie die reeds enkele jaren geleden in Nederland op gang 

werd gebracht. Deze ruimere evolutie, wordt gekenmerkt door drie tendensen die zich hebben 

ontwikkeld in Nederland.  

Een eerste tendens is de subjectivering van het bestuursrecht. Het geschil dat voor de 

bestuursrechter komt, is vaak een tweepartijengeschil waarbij de bestuursrechter op zoek gaat 

naar het onderliggende geschil en waarbij hij probeert een oplossing te bereiken om dit geschil te 

beslechten.  

Een tweede tendens is deze van de finalisering, met name het finaal beslechten van het geschil. 

De taak om een geschil zoveel als mogelijk finaal te beslechten, werd zelfs wettelijk vastgelegd in 

artikel 8:41a van de Algemene wet bestuursrecht13

Tenslotte heeft de laatste tendens betrekking op de snelheid van de afhandeling van geschillen. 

Een snellere afhandeling is beter dan een trage zodat de bestuursrechter bijvoorbeeld moet 

overwegen bemiddeling voor te stellen indien dit tot een snellere en finale geschilbeslechting kan 

leiden dan door de toepassing van de bestuurlijke lus.  

 (hierna de “Awb”).  

 

8. In dit onderdeel zal eerst het Nederlandse bestuursrecht kort worden toegelicht om vervolgens 

de rechtsinstrumenten – waaronder o.m. de bestuurlijke lus – van de Nederlandse bestuursrechter 

onder de loep te nemen. Een uitvoerige analyse van de bestuurlijke lus met een vergelijking van 

de bestuurlijke lus in Nederland en België zal in het volgend hoofdstuk worden uiteengezet. In 

onderhavig hoofdstuk zal wel reeds worden ingegaan op een aantal belangrijke kenmerken van de 

Nederlandse bestuurlijke lus. 

  

                                                        
13 Wet van 4 juni 1992 houdende algemene regels van bestuursrecht (Algemene wet bestuursrecht). 
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Afdeling 2: Het Nederlandse bestuursrecht  

1. Onafgewerkt monisme  

 

9. In tegenstelling tot België – dat gekenmerkt wordt door een jurisdictioneel pluralisme14 – is 

Nederland geëvolueerd van een disparaat jurisdictioneel pluralisme naar een “onafgewerkt” 

jurisdictioneel monisme15. Het jurisdictioneel monisme is een stelsel waarin wordt uitgegaan van 

de eenheid van rechtsmacht en waarbij de beslechting van administratieve en burgerlijke 

geschillen exclusief wordt toegewezen aan eenzelfde staatsmacht, met name de rechterlijke 

macht16

 

.  

Vroeger had men in Nederland – net zoals in België – te maken met een jurisdictioneel 

pluralisme. Dit is een stelsel waarbij er een dubbele rechtsmacht bestaat, met name die van de 

rechterlijke macht en die van de administratieve rechtsprekende organen17. Hiervan is sprake 

wanneer de gewone en de buitengerechtelijke rechtscolleges naast elkaar bestaan18

In de laatste decennia van de vorige eeuw kwam men in Nederland echter tot het besef dat het 

bestuursrecht dringend onderworpen moest worden aan ingrijpende veranderingen. De redenen 

hiertoe waren onder meer de ondoorzichtigheid en ontoegankelijkheid van het bestuursrecht, maar 

ook het gebrek aan rechtseenheid van de bestuursrechtspraak. De wijzigingen brachten met zich 

mee dat de bestuursrechtspraak zou geïntegreerd worden in de burgerlijke en strafrechtspraak. 

Met de Awb – die in werking trad op 1 januari 1994 – werd de evolutie naar een monisme, wat 

betreft de bestuursrechtspraak in eerste aanleg, voltooid

. 

19

 

.  

10. Wat de voorziening in hoger beroep betreft, is de hogere bestuursrechtspraak nog altijd 

versnipperd. Met andere woorden, het hoger beroep werd niet ondergebracht bij één 

beroepsinstantie, vandaar dat men spreekt over een “onafgewerkt” jurisdictioneel monisme20

                                                        
14 D. VERBIEST, “Jurisdictionele rechtsbescherming tegen de overheid: is monisme de remedie?” RW 2003-
04, nr. 32, 1241; J. GOOSSENS en J. MOLLIN, “Vlinderakkoord kondigt hertekening gerechtelijk landschap 
aan via artikel 144 Grondwet”, CDPK 2012, 76; R. ANDERSEN, “Monisme ou dualisme juridictionnels. Un 
vrai ou un faux dilemme?” in W. PINTENS, A. ALEN, E. DIRIX en P. SENAEVE (eds.), Vigilantibus ius 
scriptum, Feestbundel voor Hugo Vandenberghe, Brugge, die Keure, 2007, (15) 21.  

.   

15 TH.G.M. SIMONS, Ontwikkelingen in de beslechting van bestuursrechtelijke geschillen in Nederland, 
Preadvies VVSRBN, Zwolle, Tjeenk Willink, 1990, 47.  
16 J.B.J.M. TEN BERGE, Rechtsbescherming tegen de overheid, Zwolle, Tjeenk Willink, 1993, 17.  
17 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administratief 
recht, Antwerpen, Kluwer, 1999, 694.  
18 P. VAN ORSHOVEN, “Spanning tussen norm en doel. Een voorbeeld uit het administratief contentieux”, in 
X., De norm achter de regel. Wet, doel en algemene rechtsbeginselen, Gent, Story Scientia, 1995, 43.  
19 A.P. KLAP en A.J.C. DE MOOR-VAN VUGT, “Bestuursrechtspraak in Nederland: over dogma’s, principiële 
uitgangspunten en praktische oplossing”, TBP 2009, afl. 5, 304-319.  
20 J. GOOSSENS EN J. MOLLIN, “Vlinderakkoord kondigt hertekening gerechtelijk landschap aan via artikel 
144 Grondwet”, CDPK 2012, 76-105. 
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2. Evolutie naar een recours subjectif  

 
11. In Nederland had men te maken met een “besluitgecentreerd” procesrecht. Dit betekent dat 

tegen een besluit een beroep kon ingesteld worden bij de bestuursrechter, die vervolgens de taak 

had dit besluit te toetsen op zijn legaliteit. Met andere woorden, de taak van de bestuursrechter 

bestond – in principe – uit het uitoefenen van een marginaal toezicht op de legaliteit van het 

handelen van bestuursorganen, op grond van hun discretionaire bevoegdheden. Dit wordt ook wel 

het “recours objectif”21 genoemd. De bestuursrechtspraak diende primair de recht-matigheid van 

het bestuursoptreden te verzekeren. Indien de bestuursrechter vaststelde dat het bestuur – bij het 

nemen van besluiten – bepaalde rechtsnormen had geschonden, moest de bestuursrechter 

overgaan tot de vernietiging van het desbetreffende besluit22. Het recours objectif gaat uit van een 

bestuursrechter met een toetsingsperspectief waarbij de bestuursrechter het besluit aan het 

objectieve recht toetst en waarbij iedere fout of gebrek het besluit vernietigbaar maakt23

 

.  

Met de inwerkingtreding van de Awb op 1 januari 1994 werd een evolutie op gang gebracht naar 

een actievere rechter, die op zoek gaat naar de materiële waarheden achter het geschil. Het 

zwaartepunt dat voordien lag op de toetsing van de rechtmatigheid van het overheidsoptreden – 

m.n. het recours objectif – verplaatste zich naar de bescherming van de subjectieve rechten van de 

rechtzoekende – m.n. het recours subjectif. De bestuursrechter krijgt bijgevolg een rol als 

geschilbeslechter. Het is vooral van belang dat het geschil tussen het bestuur en de burger door de 

bestuursrechter op een finale en definitieve wijze wordt beslecht. Daardoor krijgt men een 

bestuursrechter met een geschilbeslechtingsperspectief in plaats van een toetsingsperspectief24

Het primaat van de rechtsbeschermingsfunctie heeft ertoe geleid dat de vraag naar de effectiviteit 

van de geboden rechtsbescherming nadrukkelijker op de voorgrond is komen te staan

.  

25

                                                        
21 Deze term is afkomstig uit het Franse recht. Het betekent dat de rechterlijke controle gericht is op de 
handhaving van het objectieve recht. De termen “recours objectif”  en “ recours subjectif”  hebben wel niet 
dezelfde betekenis als het bij ons gekende “objectieve en subjectieve contentieux”  waarmee wordt 
verwezen naar de bevoegdheidsverdeling tussen de gewone hoven en rechtbanken van de rechterlijke macht 
en de Raad van State.  

. Vandaag 

de dag heeft men in Nederland een quasi 100% recours subjectif waardoor de strikte 

22 J.C.A. DE POORTER en DE K.J. DE GRAAF, “Doel en functie van de bestuursrechtspraak: een blik op de 
toekomst”, Den Haag, Raad van State, september 2011.  
23 B.J. SCHUELER, J.K. DREWES, F.T. GROENEWEGEN, W.G.A. HAZEWINDUS, A.P. KLAP, V.M.Y. VAN ’T 
LAM, B.K. OLIVIER en E.M. VOGELEZANG-ZOUTE, “Definitieve geschilbeslechting door de 
bestuursrechter”, in Derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht, Den Haag, Boom Juridische 
uitgevers, 2007, 33.  
24 B.J. SCHUELER, J.K. DREWES, F.T. GROENEWEGEN, W.G.A. HAZEWINDUS, A.P. KLAP, V.M.Y. VAN ’T 
LAM, B.K. OLIVIER en E.M. VOGELEZANG-ZOUTE, “Definitieve geschilbeslechting door de 
bestuursrechter”, in Derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht, Den Haag, Boom Juridische 
uitgevers, 2007, 34.  
25 Kamerstukken II 2004/05, 29279, nr. 16, p. 1. 
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besluitcontrole plaats heeft gemaakt voor de finale geschilbeslechting van de geschillen tussen het 

bestuur en de burger.  

 

3. Finale en snellere geschilbeslechting  

 
12. De finale en snellere afhandeling van het geschil zijn twee tendensen in de ruimere evolutie 

die zich in het Nederlandse bestuursrecht hebben afgespeeld. Onder “finaliteit” wordt verstaan 

dat de bestuursrechter een definitieve oplossing voor het geschil moet bereiken. In de memorie 

van toelichting bij de wet van 20 december 2012 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht 

en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het 

bestuursprocesrecht (hierna de “Wet aanpassing bestuursprocesrecht”) 26

 

 wordt de finaliteit 

uitgedrukt in drie taken voor de bestuursrechter. De bestuursrechter (i) moet zoveel mogelijk het 

geschil finaal beslechten, (ii)  mag niet meer ingrijpen in de bestuursbevoegdheid dan nodig is (cf. 

proportionaliteitsbeginsel) en (iii) moet eerder opteren voor een snellere beslechting van het 

geschil dan voor een tragere afhandeling.  

Hoe ver de bestuursrechter precies moet gaan in deze “definitieve geschilbeslechting” is een 

vraag die uitvoerig werd bediscussieerd. Later werd dit onderwerp opgenomen door de politieke 

en rechterlijke macht. Het was de bestuursrechter zelf die de grenzen ging opzoeken, waarna deze 

werden vastgelegd in de wet, m.n. in artikel 8:41a27

Een “definitieve geschilbeslechting” betekent dat de uitspraak van de bestuursrechter 

daadwerkelijk een einduitspraak moet zijn waarin de rechtspositie van zowel het bestuur als de 

burger definitief wordt vastgelegd

 van de Awb. Dit artikel bevat de nieuwe 

taakopvatting van de bestuursrechter.  

28

 

. 

Artikel 8:41a van de Awb lijkt op het eerste zicht een beginselverklaring zonder enige praktische 

betekenis. Toch is dit niet correct. Het veruitwendigt het principe dat de definitieve 

geschilbeslechting moet worden opgevat als een inspanningsverbintenis. Een echte schok was de 

invoering van dit artikel niet aangezien de rechtspraak al gedurende lange tijd zelf een grote 

waarde ging hechten aan de definitieve afhandeling van het geschil. De wetgever heeft met de 

                                                        
26 Kamerstukken II 2010/11, 32450, nr. 8H, p. 59-61; Wet van 20 december 2012 tot wijziging van de 
Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en 
vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht). 
27  Art. 8:41a bepaalt: “De bestuursrechter beslecht het hem voorgelegde geschil zoveel mogelijk 
definitief.”.  
28 Kamerstukken II 2009/10, 32450, nr. 3, p. 10.  
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invoering van artikel 8:41a van de Awb gewoon aangetoond dat hij deze ontwikkeling goedkeurt 

en zelfs wil stimuleren29

 

.  

13. De tendens naar een snellere en definitieve beslechting van het geschil werd extra 

aangemoedigd in het licht van artikel 6 van het Europees Verdrag van de Rechten voor de Mens 

(hierna het “EVRM”). Artikel 6 van het EVRM bepaalt immers “…heeft een ieder recht op een 

eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn …” [eigen 

onderlijning]. Het is bijgevolg van belang dat een geschil binnen een zo spoedig mogelijke 

termijn wordt beslecht. De invoering van artikel 8:41a van de Awb kan beschouwd worden als 

een nationale maatregel in Nederland ter uitvoering van het EVRM. 

 

14. De finale en snellere afhandeling van het geschil wordt mogelijk gemaakt door de “nieuwe 

zaaksbehandeling” die sinds eind 2011 wordt gebruikt in het Nederlandse bestuursrecht. 

Voorheen werd, nadat een beroep ingesteld werd door de verzoekende partij, een zittingsdag 

bepaald. Enkele weken vóór de zitting nam de bestuursrechter kennis van het dossier en stelde hij 

vast dat verschillende zaken of noodzakelijke informatie niet in het dossier aanwezig waren. Op 

dat moment was het te laat om aan de partijen te vragen aanvullende stukken in te dienen 

waardoor de bestuursrechter op de zitting moest oordelen dat bepaalde zaken onvoldoende 

bewezen waren en hij daarom het beroep bijvoorbeeld diende te verwerpen. Het resultaat hiervan 

was dat de verzoekende partij verontwaardigd achterbleef aangezien hij die bijkomende 

informatie eventueel wel had om bepaalde zaken voldoende te bewijzen, maar hij gewoon niet 

wist dat de bijkomende stukken noodzakelijk waren en hij geen kans had gekregen ze alsnog in te 

dienen.  

 

De “nieuwe zaaksbehandeling” voorziet in een nieuw aanpak. Indien een beroep wordt ingesteld, 

zal eerst een “regiezitting” georganiseerd worden. Op de regiezitting wordt door de 

bestuursrechter onderzocht wat de kern van de zaak is. Indien de bestuursrechter vaststelt dat hij 

nog bijkomende informatie nodig heeft om het geschil finaal te beslechten, kan hij de partijen 

opdragen om bijvoorbeeld bijkomend bewijs te leveren of een deskundigenonderzoek te 

organiseren. Op die manier heeft de bestuursrechter voldoende informatie om op de tweede 

zitting het geschil finaal te beslechten en een eindarrest te vellen waarmee aan het geschil een 

definitief einde wordt gesteld30

 
.  

                                                        
29 N. VERHEIJ, “Van grensrechter naar geschilbeslechter. Een evolutie in de Nederlandse 
bestuursrechtspraak”, in Preadviezen 2013: Vereniging voor de vergelijkende studie van recht van België 
en Nederland, Den Haag, Boom uitgevers Den Haag, 2013, 98. 
30  B.J. VAN ETTEKOVEN en D.A. VERBURG, “Nieuwe zaaksbehandeling bij de bestuursrechter”, 
Pionierskrant 2011, 12-14. 
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3.1.   Rechtsinstrumenten  

 

15. De Awb biedt aan de bestuursrechter heel wat rechtsinstrumenten die hij kan aanwenden om 

het geschil finaal te beslechten. In de rechtspraak heeft men een volgorde uitgewerkt die de 

bestuursrechter moet respecteren31. Het eerste rechtsinstrument betreft het laten passeren van 

(vorm)gebreken 32 . Vervolgens is er het in stand laten van de rechtsgevolgen 33 . Een derde 

rechtsinstrument omvat de mogelijkheid van de bestuursrechter om zelf in de zaak te voorzien34

 

. 

Sinds 1 januari 2010 werd de bestuurlijke lus als vierde rechtsinstrument toegevoegd aan het 

instrumentarium van de Nederlandse bestuursrechter. Indien de vernietiging van de bestreden 

beslissing echt kan worden vermeden en geen van de andere instrumenten een finale oplossing 

van het geschil kan bieden, geldt als laatste en vijfde mogelijkheid de “aangeklede” vernietiging.  

3.1.1. Het laten passeren van (vorm)gebreken 

 
16. De bestuursrechter kan beslissen om een besluit, dat behept is met een (vorm)gebrek, toch in 

stand te laten. Om tot deze beslissing te komen, dient evenwel aan twee voorwaarden te worden 

voldaan. Een eerste voorwaarde houdt in dat het gebrek een schending van een geschreven of een 

ongeschreven rechtsregel 35  of een algemeen rechtsbeginsel moet betreffen. Een tweede 

voorwaarde houdt in dat het niet “aannemelijk” mag zijn dat de belanghebbenden door de 

schending van het voorschrift worden benadeeld 36. Doordat quasi iedere schending van een 

rechtsnorm ertoe leidt dat aan de eerste voorwaarde is voldaan, moet de bestuursrechter alleen 

nog beoordelen of het “aannemelijk” is dat een belanghebbende zou worden benadeeld37

Ter illustratie kan verwezen worden naar een geval waarin een persoon in eerste aanleg niet was 

gehoord, maar in beroep wel. In dergelijk geval was er sprake van een gebrek, maar de belangen 

van de persoon werden niet benadeeld omdat hij uiteindelijk toch werd gehoord.  

.  

 

                                                        
31 Bijvoorbeeld: CRvB 3 november 2010, LJN BO3646. 
32 Art. 6:22 Awb.  
33 Art. 8:72, lid 3, sub a Awb. 
34 Art. 8:72, lid 3, sub b Awb. 
35 Vóór de inwerkingtreding van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (hierna “Wab”) op 1 januari 2013 
kon alleen een gebrek dat een ‘vormvoorschrift’ betrof, gepasseerd worden. Deze vereiste van vormgebrek 
leidde ertoe dat de bestuursrechter afgeleid werd van de kern van het probleem. Het is immers niet bepalend 
voor het laten passeren van gebreken of het gebrek een schending van een  vorm- of materieel voorschrift 
betreft. Vanaf 1 januari 2013 werd ‘voorschrift’ vervangen door ‘geschreven of ongeschreven rechtsregel of 
algemeen rechtsbeginsel’ waardoor nu iedere schending van een rechtsnorm zonder gevolgen kan blijven, 
op voorwaarde dat dit geen nadeel meebrengt voor de belanghebbenden.  
36 A.T. MARSEILLE, Effectiviteit van bestuursrechtspraak. Een onderzoek naar het verloop en de uitkomst 
van bestuursrechtelijke beroepsprocedures, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2004, 186 p.  
37 T. BARKHUYSEN en M. CLAESSENS, “Naar een ‘slagvaardiger’ bestuursrecht met de Wet aanpassing 
bestuursprocesrecht?”, AA 2012, 83-93.  
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17. Artikel 6:22 van de Awb vermeldt dat “een besluit waartegen bezwaar is gemaakt of beroep 

is ingesteld kan, (…) in stand gelaten worden” [eigen onderlijning]. Er bestaat dus een 

mogelijkheid – en geen verplichting – voor de bestuursrechter om de vastgestelde gebreken in het 

bestreden besluit te laten passeren. Zo moet de bestuursrechter het vastgestelde (vorm)gebrek in 

het bestreden besluit niet laten passeren indien het de schending van een essentiële of 

fundamentele norm betreft38

 

. De bestuursrechter zal er wel steeds over waken dat hij het geschil 

definitief moet proberen te beslechten. Deze verplichting is immers in artikel 8:41a van de Awb 

opgenomen.  

Het voordeel van het laten passeren van (vorm)gebreken in het bestreden besluit is dat de 

vernietiging van het bestreden besluit wordt vermeden. In een overgroot deel van de gevallen 

betreft het besluiten die behept zijn met een gebrek dat de materiële inhoud van het bestreden 

besluit niet raakt. In dergelijk geval zou het bestuur na de vernietiging van het bestreden besluit 

een inhoudelijke identieke nieuwe beslissing nemen. Het laten passeren van het gebrek levert dus 

een groot tijdsvoordeel op en is tevens kostenbesparend. 

 

Het laten passeren van (vorm)gebreken in het bestreden besluit heeft anderzijds wel als nadeel 

dat, indien het gebrek gepasseerd is – en het besluit dus vrij van gebreken is –, het beroep, dat 

ingesteld werd om redenen van een vormgebrek, ongegrond moet verklaard worden. Dit heeft als 

gevolg dat de bestuursrechter niet verplicht is om een uitspraak te doen over de griffierechten 

noch over de proceskosten. Evenmin bestaat er dan een recht op schadevergoeding39

 

, wat zeker 

niet tot het voordeel van de rechtzoekende strekt.  

3.1.2. Het in stand laten van de rechtsgevolgen  

 
18. Het in stand laten van de rechtsgevolgen – ook wel gekend als de “gedekt-verklaring” – is 

een rechtsinstrument dat de bestuursrechter combineert met de vernietiging van het bestreden 

besluit. Op die manier krijgen we een vernietiging van het bestreden besluit zonder dat daar 

rechtsgevolgen uit ressorteren. Dit rechtsinstrument is voorzien enerzijds omwille van 

proceseconomische redenen en anderzijds omwille van de (onomkeerbare) feitelijke gevolgen die 

zich hebben voorgedaan vooraleer het bestreden besluit werd vernietigd.40

De bestuursrechter moet ex nunc oordelen en moet dus rekening houden met de feiten en 

regelgeving die op dat moment van toepassing zijn. Ter illustratie kan verwezen worden naar een 

  

                                                        
38 Kamerstukken II 2009/10, 32450, nr. 3, p.15.  
39 S. POLLEUNIS en D.W.M. WENDERS, “Artikel 6:22 Awb en artikel 8:72, derde lid Awb vergeleken: één 
pot nat of twee bevoegdheden met zelfstandig bestaansrecht?”, JBplus 2011, 202-228.  
40 Kamerstukken II 1991/92, 22495, nr. 3, p. 144.  
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bouwvergunning die was verleend in strijd met een bestemmingsplan. Ten tijde van de 

vernietigingsprocedure is het bestemmingsplan gewijzigd waardoor er wel mag gebouwd worden. 

In dergelijk geval zal de bestuursrechter overgaan tot de vernietiging van het bestreden besluit 

maar de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit in stand laten.  

 

In de Awb wordt niet aangegeven wat de voorwaarden zijn voor het in stand laten van de 

rechtsgevolgen. Dit betekent dat de bestuursrechter een grote vrijheid geniet bij het toepassen van 

dit rechtsinstrument. Toch wordt de bevoegdheid van de bestuursrechter enigszins afgebakend 

door het beginsel van machtenscheiding tussen de bestuursrechter en het bestuur. De 

bestuursrechter zal vaak opteren voor het in stand laten van de rechtsgevolgen indien hij – 

omwille van de gebreken waarmee het bestreden besluit is behept – het bestreden besluit moet 

vernietigen maar het duidelijk is dat het bestuur inhoudelijk weer hetzelfde besluit zal nemen41

 

. 

Ter illustratie kan hier worden verwezen naar het geval waarin een ambtenaar zonder het vereiste 

mandaat het bestreden besluit heeft genomen. In dergelijk geval treft het gebrek niet de inhoud 

van het besluit. Hierdoor wordt vaak een nieuw besluit genomen met dezelfde inhoud, maar 

ditmaal door de bevoegde ambtenaar.  

19. Het in stand laten van de rechtsgevolgen heeft als voordeel dat de bestuursrechter het geschil 

definitief beslecht en een oplossing aanreikt waarmee iedereen in de toekomst gebaat is. Men 

tracht tijdens de behandeling steeds het onderliggende geschil aan te pakken. Indien duidelijk is 

dat het bestreden besluit behept is met een gebrek dat niet gepasseerd kan worden, hoewel 

vaststaat dat de inhoud van het bestreden besluit wel correct is, laat de bestuursrechter de 

rechtsgevolgen in stand. Later neemt het bestuur dan opnieuw een beslissing met dezelfde inhoud, 

maar zonder (vorm)gebreken. Op deze manier vermijdt men dat de gevolgen retroactief ongedaan 

moeten worden gedaan.  

 

In tegenstelling tot het laten passeren van (vorm)gebreken op grond van artikel 6:22 van de Awb 

wordt het beroep nu gegrond verklaard. Dit betekent dat de bestuursrechter verplicht is de 

vergoeding van de griffierechten en de proceskosten ten laste te leggen van het bestuur. 

Daarenboven is het ook mogelijk het bestuur te veroordelen tot de betaling van een 

schadevergoeding aan de rechtzoekende42

Er is geen probleem wat betreft een eventuele schending van het beginsel van machtenscheiding 

aangezien de bestuursrechter de inhoud van het bestreden besluit niet wijzigt. De bestuursrechter 

.  

                                                        
41 Bijvoorbeeld: CRvB 4 november 2003, LJN AO1447.  
42 Art. 8:88, lid 1 Awb.  
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laat enkel de rechtsgevolgen in stand van een beslissing die werd genomen door het bestuur43. Het 

in stand laten van de rechtsgevolgen is een rechtsinstrument dat ook kan worden aangewend bij 

een niet-gebonden of discretionaire bevoegdheid44 van het bestuur45

 

.  

20. Het in stand laten van de rechtsgevolgen is een nuttig rechtsinstrument om de negatieve 

gevolgen van de vernietiging te ondervangen en tevens het geschil finaal te beslechten. Toch heeft 

de bestuursrechter de plicht eerst te toetsen of een toepassing van artikel 6:22 van de Awb (“het 

laten passeren van vormgebreken”) niet mogelijk is. Dit rechtsinstrument is immers minder 

ingrijpend aangezien door het laten passeren van (vorm)gebreken de vernietiging van het 

bestreden besluit kan vermeden worden. 

  

                                                        
43 B.J. SCHUELER, “De grote verandering. Finaliteit in een nieuw bestuursprocesrecht” , JBplus 2012, 101-
116.  
44 Discretionaire bevoegdheden zijn bevoegdheden waarbij de wet aan de overheid de vrijheid laat om te 
bepalen of er gehandeld wordt en, zo ja, op welke wijze wordt gehandeld om het algemeen belang te 
dienen; A. VAN MENSEL, Het beginsel van behoorlijk bestuur, Gent, Mys en Breesch, 1997, 11-17.  
45 B.J. SCHUELER, J.K. DREWES, F.T. GROENEWEGEN, W.G.A. HAZEWINDUS, A.P. KLAP, V.M.Y. VAN ’T 
LAM, B.K. OLIVIER en E.M. VOGELEZANG-ZOUTE, “Definitieve geschilbeslechting door de 
bestuursrechter”, in Derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht, Den Haag, Boom Juridische 
uitgevers, 2007, 60-61.  
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3.1.3. Het zelf in de zaak voorzien  

 

21. Dit rechtsinstrument wordt – net zoals het in stand laten van de rechtsgevolgen – 

gecombineerd met de vernietiging van het bestreden besluit. De bestuursrechter zal proberen om, 

ondanks de vernietiging van het bestreden besluit, de zaak toch finaal te beslechten door zijn 

uitspraak in de plaats te laten treden van het – geheel of deels – vernietigde besluit 46 . In 

tegenstelling tot het in stand laten van de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit is het dictum 

– indien de bestuursrechter zelf in de zaak voorziet – niet correct. De bestuursrechter zal het 

dictum van de bestreden beslissing bijstellen en zelf oordelen. Aangezien dit een vrij ingrijpende 

maatregel is, wordt in de memorie van toelichting bij de Awb duidelijk aangegeven wat de 

grenzen en voorwaarden zijn die de bestuursrechter moet respecteren. De bestuursrechter zal 

namelijk enkel zelf in de zaak kunnen voorzien indien na de vernietiging van het bestreden besluit 

maar één besluit kan worden genomen47

 

.  

Bij het aanwenden van dit rechtsinstrument bestaat – veel meer dan bij het in stand laten van de 

rechtsgevolgen – het gevaar dat de bestuursrechter zich in de plaats stelt van het bestuur 

aangezien de bestuursrechter een besluit neemt “in de plaats van” het bestuur. Dit staat duidelijk 

op gespannen voet met het beginsel van machtenscheiding. Daarom gold vroeger de strenge 

voorwaarde dat de bestuursrechter enkel en alleen zelf in de zaak mag voorzien indien het bestuur 

– de facto en de iure – geen beoordelings-48 of beleidsvrijheid49 meer heeft. In Nederland worden 

beide termen gevat onder het concept “bestuurlijke keuzevrijheid”50

 

. Indien het bestuur nog over 

een bestuurlijke keuzevrijheid beschikt, betekent dit dat het bestuur na de vernietiging van het 

bestreden besluit nog de ruimte heeft om verschillende beslissingen te nemen.  

Indien het bestuur geen bestuurlijke keuzevrijheid meer heeft – dit is het geval waarin het bestuur 

een gebonden bevoegdheid heeft – kan de bestuursrechter de discretionaire beslissingsmacht van 

het bestuur niet schenden51

                                                        
46 H. BORTELS, “De bestuurlijke lus: aanzet naar een meer oplossingsgerichte bestuursrechter?”, TBP 2013, 
afl. 5, 304. 

. Tegenwoordig gaat de Nederlandse bestuurs-rechter veel flexibeler 

om met dit rechtsinstrument. De bestuursrechter acht het ook mogelijk om in gevallen van een 

47 Kamerstukken II 2009/10, 32450, nr. 3, p. 56.  
48  Beoordelingsvrijheid betekent dat het bestuur vrij is te oordelen of aan de voorwaarden voor de 
bevoegdheidsuitoefening is voldaan.  
49 Beleidsvrijheid betekent dat het bestuur vrij kan bepalen of al dan niet van een bevoegdheid gebruik zal 
worden gemaakt.  
50 B.J. SCHUELER, J.K. DREWES, F.T. GROENEWEGEN, W.G.A. HAZEWINDUS, A.P. KLAP, V.M.Y. VAN ’T 
LAM, B.K. OLIVIER en E.M. VOGELEZANG-ZOUTE, “Definitieve geschilbeslechting door de 
bestuursrechter”, in Derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht, Den Haag, Boom Juridische 
uitgevers, 2007, 50-60. 
51 B.J. SCHUELER, “Vernietigen of geschillen beslechten?”, JBplus 2007, 168-181.  
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niet-gebonden bevoegdheid zelf in de zaak te voorzien. De bestuursrechter zal, in het geval van 

een niet-gebonden bevoegdheid, zelf in de zaak voorzien indien tijdens het proces duidelijk is 

geworden hoe het bestuur deze vrijheid zou invullen. Het blijft wel van belang dat de 

bestuursrechter de bevoegdheid van het bestuur niet doorkruist52

 

.  

Het is ook mogelijk dat de partijen de bestuursrechter verzoeken om zelf in de zaak te voorzien. 

In dat geval zal het bestuur zijn keuzevrijheid vrijwillig afstaan aan de bestuursrechter door de 

beslissingsmacht aan de bestuursrechter over te dragen. Dit zal het geval zijn wanneer de partijen 

het geschil zo snel mogelijk willen afronden53

 

.  

22. Het zelf in de zaak voorzien is een nuttig rechtsinstrument – zowel vanuit  proceseconomisch 

als tijdbesparend oogpunt – wanneer het bestreden besluit behept is met een gebrek waardoor het 

bestreden besluit niet in stand kan blijven, maar waarbij het duidelijk is wat de correcte inhoud 

van het besluit moet zijn. 

 

3.1.4. De bestuurlijke lus  

 
23. Niettegenstaande het bestaan van voormelde rechtsinstrumenten werd de bestuursrechter toch 

vaak geconfronteerd met belemmeringen, zoals het gebrek aan deskundigheid, belangen van 

derden, maar vooral de beleids- en beoordelingsvrijheid van het bestuur dat door de 

bestuursrechter moet gerespecteerd worden. De bestuursrechter mag in geen geval keuzes maken 

die het bestuur op basis van zijn eigen verantwoordelijkheid geacht wordt te maken54. Uit de 

evaluatie van de Awb in 2007 werd ook besloten dat de bestuursrechter relatief weinig gebruik 

maakte van de eerder besproken rechtsinstrumenten55. Er werd vastgesteld dat de bestuursrechter 

oordeelde dat wanneer het bestuur nog over enige relevante beleids- of beoordelingsvrijheid 

beschikte, hij het geschil niet finaal niet kon beslechten. Hierdoor moest de bestuursrechter in 

vele gevallen toch overgaan tot een vernietiging van het bestreden besluit56

                                                        
52 Bijvoorbeeld: ABRvS 21 april 1995, LJN JB1995.  

.  

53 Kamerstukken II 2009/10, 32450, nr. 3, p. 56. 
54 B.J. SCHUELER, J.K. DREWES, F.T. GROENEWEGEN, W.G.A. HAZEWINDUS, A.P. KLAP, V.M.Y. VAN ’T 
LAM, B.K. OLIVIER en E.M. VOGELEZANG-ZOUTE, “Definitieve geschilbeslechting door de 
bestuursrechter”, in Derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht, Den Haag, Boom Juridische 
uitgevers, 2007, 54.  
55 B.J. SCHUELER, J.K. DREWES, F.T. GROENEWEGEN, W.G.A. HAZEWINDUS, A.P. KLAP, V.M.Y. VAN ’T 
LAM, B.K. OLIVIER en E.M. VOGELEZANG-ZOUTE, “Definitieve geschilbeslechting door de 
bestuursrechter”, in Derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht, Den Haag, Boom Juridische 
uitgevers, 2007, 87-92; Kamerstukken II 2007/08, 31352, nr. 3, p. 3.  
56 Dit is een vernietiging waarbij de bestuursrechter aangeeft dat er iets mis is met het besluit zonder het 
bestuursorgaan de nodige aanwijzingen te geven die hij moet in acht nemen bij het nemen van een nieuw 
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In veel gevallen vernietigde de bestuursrechter het bestreden besluit zonder dat hij aanwijzingen 

kon geven die het bestuur moest naleven bij het nemen van een nieuw besluit. Dit wordt ook wel 

de “kale vernietiging” genoemd.  

Het gevolg van deze kale vernietiging is dat het bestuur een nieuw besluit moet nemen, maar zich 

daarbij opnieuw schuldig kan maken aan schendingen van wettelijke voorschriften. Op die manier 

kan een besluit verscheidene keren worden teruggekaatst van de bestuursrechter naar het 

bestuur57

 

. Deze kale vernietigingen komen nu niet veel meer voor aangezien de bestuursrechter 

veelal zijn vernietiging laat gepaard gaan met een “aangeklede” opdracht (cf. infra randnummer. 

28). 

De talloze vernietigingen vanwege de bestuursrechter leidden er vaak toe dat kleine of grote 

infrastructuurwerken o.a. gericht op het vergroten van de mobiliteit of het verbeteren van de 

leefkwaliteit, zeer stroef verliepen en een lang verloop kenden alvorens de realisatie ervan kon 

plaatsvinden. Doordat die vernietigingen vaak gebaseerd waren op procedure- en/of rekenfouten 

bracht een vernietiging in zo een geval heel wat tijdverlies en kosten met zich mee. Daarenboven 

kunnen de herstelde besluiten na de vernietiging opnieuw tot geschillen aanleiding geven omdat 

de bestuursrechter in zijn uitspraak onvoldoende kon aantonen hoe een vernietigd besluit kan 

geremedieerd worden.  

 

Ter illustratie wordt in de memorie van toelichting 58  bij de wet van 14 december 2009 tot 

aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling voor herstel van gebreken in een 

besluit hangende beroep bij de bestuursrechter (hierna de “Wet bestuurlijke lus”)59 verwezen naar 

het arrest van 25 juli 2007 van de Raad van State60. Daarin werd een besluit tot verbreding van 

een weg vernietigd wegens onvolkomenheden in het onderzoek omtrent de luchtkwaliteit. Door 

deze vernietiging moest het volledige onderzoek – en niet enkel het onderzoek naar de 

luchtkwaliteit – opnieuw worden overgedaan. Er was dus nood aan een regeling die het bestuur in 

de gelegenheid kon stellen de gebreken tijdens de procedure te herstellen61

 

.  

                                                                                                                                                                     
besluit. Op die manier is het mogelijk dat het bestuursorgaan opnieuw een besluit neemt dat behept is met 
gebreken.  
57 Dit fenomeen is in Nederland ook wel gekend als ‘bestuurlijk pingpongen’.  
58 Kamerstukken II 2007/08, 31352, nr. 3, p. 1. 
59 Wet van 14 december 2009 tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling voor 
herstel van gebreken in een besluit hangende beroep bij de bestuursrechter, Stb. 2009, 570. (integrale tekst: 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0026955/geldigheidsdatum_10-04-2011/informatie ). 
60 ABRvS 25 juli 2007, LJN BR0867.  
61 Kamerstukken II 2007/08, 31352, nr. 3, p. 1.  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0026955/geldigheidsdatum_10-04-2011/informatie
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24. De idee van de bestuurlijke lus werd in 1994 bedacht door hoogleraar bestuursrecht 

SCHUELER. Volgens SCHUELER leidt het stelsel van “vernietigingen en opnieuw voorzien” tot een 

retrospectieve benadering van geschillen door de bestuursrechter. Door deze benadering kan het 

juridische geschil immers voortleven na de vernietiging. Het risico van de steeds terugkerende 

geschillen kan enkel worden tegengegaan door aan de bestuursrechter de mogelijkheid te geven 

het proces prospectief in te richten62. Een prospectieve benadering betekent dat de bestuursrechter 

via een op de toekomst gerichte argumentatie aanwijzingen moet geven voor het verder verloop 

van de procedure63

 

.  

Dit idee van de bestuurlijke lus werd later uitgewerkt door anderen, zoals onder meer door de 

werkgroep Van Kemenade in hun rapport “bestuur in geding”. In dit rapport werd de bestuurlijke 

lus geïntroduceerd. Onder de bestuurlijke lus werd verstaan “een tussenuitspraak van de rechter, 

waarmee wordt vastgesteld welke gebreken de rechter ten aanzien van een besluit ziet, op basis 

waarvan het bestuur de gelegenheid krijgt gebreken te herstellen voordat de (eind)uitspraak 

wordt gedaan”64. Nadien werd de techniek van de tussenuitspraak nog bediscussieerd door onder 

meer J.E.M. Polak65 en B.J. Van Ettekoven66. De techniek van de bestuurlijke lus werd dus reeds 

gedurende enkele jaren naar voren geschoven als een rechtsinstrument dat zou moeten worden 

toegevoegd aan het instrumentarium van de bestuursrechter67

 

. 

25. De eerste wettelijke regeling van de bestuurlijke lus werd ingevoerd bij wet van 13 juni 1979 

houdende regelen met betrekking tot een aantal algemene onderwerpen op het gebied van de 

milieuhygiëne68 (hierna de “Wet Milieubeheer”), in het kader van de implementatie van de EG-

richtlijn betreffende handel in broeikasgasemissierechten69

                                                        
62 B.J. SCHUELER, Vernietigen en opnieuw voorzien: over het vernietigen van besluiten en beslechten van 
geschillen, Deventer, Kluwer, 1994, 250-252.  

. De implementatiewetgeving voorzag 

in een nieuw artikel 20.5a van de Wet Milieubeheer. Dit artikel verplichtte de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State– bij de Afdeling Bestuursrechtspraak stond immers 

beroep open tegen het nationaal toewijzingsbesluit – om bij een tegen het toewijzingsbesluit 

63 B.J. VAN ETTEKOVEN en A.P. KLAP, “De bestuurlijke lus als rechterlijke (k)lus”, in De tenuitvoerlegging 
van arresten van de Raad van State, Brugge, die Keure, 2012, 445-464.  
64 WERKGROEP INZAKE TERUGDRINGING VAN DE JURIDISERING VAN HET OPENBAAR BESTUUR, Bestuur in 
geding, Haarlem, Provinciehuis Noord-Holland, 1997, 14.  
65 J.E.M. POLAK, Effectieve bestuursrechtspraak, Deventer, Kluwer, 2000, 43-60. 
66 B.J. VAN ETTEKOVEN in B.J. VAN ETTEKOVEN, M.A. PACH en I.C. VAN DER VLIES, Alternatieven van en 
voor de bestuursrechter, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2001, 216 p.  
67 Kamerstukken II 2007/08, 31352, nr. 3, p. 4. 
68 Wet van 13 juni 1979 houdende regelen met betrekking tot een aantal algemene onderwerpen op het 
gebied van de milieuhygiëne.  
69 Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 oktober 2003 
tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en 
tot wijziging van de Richtlijn 96/61/EG van de Raad, PbEu 2003, L 275.  
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gegrond bevonden beroep een bestuurlijke lus toe te passen. Bij het eerste toewijzingsbesluit werd 

succesvol toepassing gemaakt van de bestuurlijke lus70

 

.  

26.  De bestuurlijke lus werd eerst ingevoerd in verscheidene afzonderlijke regelingen zoals de 

Wet Milieubeheer. Na verloop van tijd kwam men echter tot het besef dat het beter was een 

uniforme en algemene regeling voor het gehele bestuursrecht in te voeren in de Awb. Deze 

uniforme en algemene regeling kwam er door de Wet bestuurlijke lus die sinds 1 januari 201071

 

 

van kracht is.  

27. De bestuurlijke lus werd als vierde rechtsinstrument toegevoegd. Dit betekent dat de 

bestuursrechter, vóór hij toepassing kan maken van de bestuurlijke lus, eerst dient na te gaan of 

het niet mogelijk is de (vorm)gebreken in het bestreden besluit te laten passeren. Vervolgens dient 

de bestuursrechter na te gaan of het in stand laten van de rechtsgevolgen al dan niet mogelijk is. 

En als laatste dient de bestuursrechter te onderzoeken of het niet mogelijk is om zelf in de zaak te 

voorzien. Pas indien geen van deze rechtsinstrumenten tot een definitieve beslechting van het 

geschil kan leiden, kan de bestuursrechter nagaan of de toepassing van de bestuurlijke lus het 

geschil definitief kan beslechten. Dit kan enigszins een vreemde rangorde lijken aangezien het 

logischer zou zijn om de bestuurlijke lus op een hogere plaats in de rangorde te plaatsen.  

 

Desalniettemin is de voorgeschreven rangorde volstrekt logisch. De eerste drie rechtsinstrumenten 

bieden de bestuursrechter de mogelijkheid om het geschil zélf finaal te beslechten. Bij de 

toepassing van de bestuurlijke lus zal de bestuursrechter beroep moeten doen op het bestuur. De 

redenering van de bestuursrechter luidt “indien we het geschil zelf kunnen oplossen, dan doen we 

het”. Zoals reeds eerder gesteld, heeft het bestuur in vele gevallen nog enige vorm van 

beleidsvrijheid bij het nemen van een nieuwe beslissing en die vrijheid moet gerespecteerd 

worden door de bestuursrechter. Het is dan voor de bestuursrechter vaak niet mogelijk om, door al 

dan niet gebruik te maken van de eerste drie rechtsinstrumenten, het geschil finaal te beslechten.  

Bovendien zal de toepassing van de bestuurlijke lus gepaard gaan met een vernietiging van het 

bestreden besluit waarbij de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit in stand worden gelaten72

 

.  

3.1.5. De aangeklede vernietiging  

 
                                                        
70 Tussenuitspraak van 8 april 2005, LJN JB 2005/129 en ABRvS 9 september 2005 LJN JB 2005/129.  
71 Wet van 14 december 2009 tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling voor 
herstel van gebreken in een besluit hangende beroep bij de bestuursrechter, Stb. 2009, 570 (integrale tekst: 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0026955/geldigheidsdatum_10-04-2011/informatie ). 
72 Dit is een verschil met de bestuurlijke lus in België (Vlaanderen) waar de bestuurlijke lus wordt toegepast 
om de vernietiging van de bestreden beslissing te vermijden.  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0026955/geldigheidsdatum_10-04-2011/informatie
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28. Indien het gebruik van de bestuurlijke lus via een tussenuitspraak geen oplossing kan bieden, 

is de vernietiging van het bestreden besluit de enige resterende mogelijkheid voor de 

bestuursrechter. Vroeger kreeg men dan veelal te maken met “kale” vernietigingen waaruit het 

bestuur niets kon leren van de door haar gemaakte fouten c.q. gebreken. De bestuursrechter kon 

zijn inzicht op de zaak niet overbrengen aan het bestuur, waardoor deze laatste bij het nemen van 

een nieuw besluit zich vaak opnieuw schuldig maakte aan dezelfde gebreken73

 

.  

Het stiefkindje van de finale geschilbeslechting is de door de bestuursrechter gegeven 

“aangeklede” opdracht aan het bestuur om een nieuw besluit te nemen. In tegenstelling tot de 

“kale” vernietigingen gaan de vernietigingen van bestreden besluiten nu doorgaans gepaard met 

een “aangeklede” opdracht van de bestuursrechter aan het bestuur om binnen een bepaalde 

termijn een nieuw besluit te nemen74

 

.  

De meest voor de hand liggende vorm van het gebruik van de aangeklede opdracht houdt in dat de 

bestuursrechter aan het bestuur duidelijk maakt hoe het nieuw besluit – procedureel en 

inhoudelijk – moet worden genomen. Dit is ook gekend als de “opdracht binnen de 

vernietigingsgrondslag”. De aanwijzingen hebben alleen betrekking op de redenen van de 

vernietiging en kunnen zich niet uitstrekken tot de niet-beoordeelde beroepsgronden.  

Een andere vorm betreft het geval waarin de overige beroepsgronden ook worden besproken 

nadat al tot gegrondverklaring op basis van één middel was besloten. Deze bespreking heeft 

belangrijke aanwijzingen voor het nemen van een nieuw besluit na de vernietiging. Dit wordt 

door VERBURG opgevat als een zuivere “aangeklede” vernietiging75

 

.  

29. Met de aangeklede vernietiging zal de bestuursrechter proberen aan het bestuur meer 

duidelijkheid en inzicht met betrekking tot de vernietiging te verschaffen. De mate waarin de 

bestuursrechter na een vernietiging geneigd is aanwijzingen te verschaffen aan het bestuur is een 

afspiegeling van zijn verantwoordelijkheid om het bestuur en de burger te helpen bij het finaal 

beslechten van hun geschil. Er zijn weliswaar wel grenzen aan de bevoegdheid van de 

bestuursrechter om aanwijzingen te verschaffen. Zo mogen de aanwijzingen de vrijheid van het 

bestuur in geen geval aantasten en zijn de aanwijzingen enkel gebaseerd op de relevante feiten die 

in de procedure werden vastgesteld76

                                                        
73 B.J. VAN ETTEKOVEN en A.P. KLAP, “De bestuurlijke lus als rechterlijke (k)lus”, in De tenuitvoerlegging 
van arresten van de Raad van State, Brugge, die Keure, 2012, 445-464. 

.  

74 D.A. VERBURG, “Finale geschilbeslechting en haar stiefkind, de ‘aangeklede’ opdracht om een nieuw 
besluit te nemen”, JBPlus 2000, 153-178; Kamerstukken II 2009/10, 32450, nr. 2, p. 17. 
75 J.C.A. DE POORTER en DE K.J. DE GRAAF, “Doel en functie van de bestuursrechtspraak: een blik op de 
toekomst”, Den Haag, Raad van State, september 2011, 149.  
76 J.C.A. DE POORTER en DE K.J. DE GRAAF, “Doel en functie van de bestuursrechtspraak: een blik op de 
toekomst”, Den Haag, Raad van State september 2011, 149-150.  
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Afdeling 3: De Nederlandse bestuurlijke lus  
 

1. De informele bestuurlijke lus  

 
30. Reeds vóór de inwerkingtreding van de Wet bestuurlijke lus op 1 januari 2010 werd door de 

bestuursrechter een informele vorm van de bestuurlijke lus gehanteerd. Het was een informele 

vorm van finale geschilbeslechting aangezien geen echte wettelijke grondslag voor handen was. 

De bestuursrechter baseert zich voor het gebruik van de informele bestuurlijke lus op de 

onderzoeksbevoegdheden die hij bezit op grond van de artikelen 8:45 en 8:68 van de Awb.  

 

De bestuursrechter maakt via een griffiersbrief77 tijdens het vooronderzoek of in een latere fase 

via een gemotiveerde beslissing met betrekking tot het schorsen of heropenen van het onderzoek, 

ter zitting78 aan het bestuur kenbaar dat het bestreden besluit behept is met een (vorm)gebrek. 

Vervolgens kan het bestuur dit gebrek herstellen79. Ter illustratie kan worden verwezen naar de 

uitspraak van 14 oktober 2010 van de Centrale Raad van Beroep 80 (hierna de “CRvB”). In 

voormelde uitspraak werd door de CRvB het onderzoek heropend en kreeg het bestuur de 

mogelijkheid om bijkomend onderzoek te verrichten.  Slechts een vermoeden van een gebrek in 

het bestreden besluit kan volstaan om toepassing te maken van de informele bestuurlijke lus. 

Hieromtrent kan worden verwezen naar de uitspraak van 13 september 2012 van het College van 

Beroep voor het bedrijfsleven 81

 

 (hierna het  “CBb”). In het bestreden besluit had de 

bestuursrechter nog geen gebrek vastgesteld maar had hij onvoldoende informatie om een finaal 

oordeel te kunnen vellen over het geschil. Door middel van een griffiersbrief werd aan het bestuur 

gevraagd om bijkomende informatie te leveren.  

De informele bestuurlijke lus is een vrij eenvoudig en soepel rechtsinstrument. De bestuursrechter 

is immers niet gebonden door wat geschreven staat in de griffiersbrief wegens het niet formele 

karakter ervan, waardoor het mogelijk is om later op een afspraak terug te komen. Anderzijds zijn 

de partijen er evenmin door gebonden.  

 

                                                        
77 Art. 8:64 Awb; Een griffiersbrief is een document waarin de rechter allerlei procesbeslissingen kenbaar 
kan maken; L.M. KOENRAAD, “De toekomst van de bestuurlijke lus”, AA 2010, 240.  
78 Art. 8:68 Awb.  
79 B.J. SCHUELER, “De grote verandering. Finaliteit in een nieuw bestuursprocesrecht”, JBplus 2012, 101-
116.  
80 CRvB 14 oktober 2010, LJN BO2744. 
81 CBb 13 september 2012, LJN BX6991. 
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31. Hoewel de informele bestuurlijke lus een nuttig rechtsinstrument is – en het voor velen niet 

nodig was om er een wettelijke grondslag voor te voorzien – zijn er toch een aantal gegronde 

redenen voor een wettelijke (formele) regeling, waarin de mogelijkheid tot toepassing van de 

bestuurlijke lus uitdrukkelijk is neergeschreven82

 

.  

Een eerste reden betreft het probleem van de openbaarheid of kenbaarheid en controleerbaarheid 

van de griffiersbrief. Een griffiersbrief wordt immers niet openbaar gemaakt waardoor het voor 

derden onmogelijk is om inzicht te krijgen in de motieven van de bestuursrechter om toepassing 

te maken van de informele bestuurlijke lus83

Een tweede reden betreft het probleem van gebrek aan bindende kracht van de griffiersbrief. De 

partijen noch de bestuursrechter zijn gebonden door de inhoud van de griffiersbrief. Een 

tussenarrest daarentegen zorgt voor een betere naleving en handhaving van de termijnen en 

afspraken tussen de partijen

. Dit voedt de idee dat de bestuursrechter samenspant 

met het bestuur, wat heel ongunstige gevolgen kan hebben voor de onafhankelijkheid en 

onpartijdigheid van de bestuursrechter.  

84

 

.  

32. Kortom, de informele bestuurlijke lus is een zeer eenvoudige en snelle manier om 

vastgestelde gebreken of onvolledigheden in het bestreden besluit recht te zetten doch er zijn een 

aantal problemen wat betreft de openbaarheid, de oncontroleerbaarheid van de inhoud van de 

griffiersbrief en de handhaafbaarheid van de termijnen en afspraken tussen de partijen. Dit alles 

leidde er toe dat de voorkeur uitging naar een formele bestuurlijke lus door middel van een 

tussenarrest dat openbaar wordt gemaakt en bindend is voor alle partijen. Deze zienswijze heeft 

geleid tot de Wet bestuurlijke lus die in werking is getreden op 1 januari 2010. Echter, er moet 

gewezen worden op het feit dat door de inwerkingtreding van de formele bestuurlijke lus, de 

informele bestuurlijk lus niet is verdwenen. Het blijft dus nog steeds mogelijk om – indien de 

toepassing van de formele bestuurlijke lus uitgesloten is – gebruik te maken van de informele 

bestuurlijke lus. 

 

 

 

 

 

                                                        
82 Kamerstukken II 2007/08, 31352, nr. 3, p. 5. 
83B.J. VAN ETTEKOVEN en A.P. KLAP, “De bestuurlijke lus als rechterlijke (k)lus”, in De tenuitvoerlegging 
van arresten van de Raad van State, Brugge, die Keure, 2012, 445-464; Kamerstukken II 2007/08, 31352, 
nr. 3, p. 5. 
84Kamerstukken II 2007/08, 31352, nr. 3, p. 5. 
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2. De formele bestuurlijke lus  

 
33. De bestuurlijke lus werd opgenomen in de Wet aanpassing bestuursrecht. Aangezien de 

indiening van dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer te lang op zich liet wachten, namen de 

kamerleden VERHEIJ, KOOPMANS en NEPPÉRUS van de Tweede Kamer een initiatief dat heeft 

geleid tot de Wet bestuurlijke lus, die in werking trad op 1 januari 2010. Sindsdien is er voor het 

volledige Nederlandse bestuursprocesrecht een bestuurlijke lus die de vorm aanneemt van een 

tussenuitspraak vanwege de bestuursrechter85

 

.   

2.1. Wettelijke grondslag  

 

34. De wettelijke grondslag van de bestuurlijke lus is neergeschreven in drie artikelen onder 

Afdeling 8.2.2.a van de Awb. De bestuursrechter kan het bestuur in de gelegenheid stellen een 

gebrek in het bestreden besluit te (laten) herstellen. De toepassing van de bestuurlijke lus mag wel 

de rechten van andere belanghebbenden – die geen partij zijn in het geding – niet onevenredig 

benadelen (artikel 8:51a, lid 1 van de Awb). Het herstel moet gebeuren binnen een door de 

bestuursrechter vastgestelde termijn die kan verlengd worden (artikel 8:51a lid 2 van de Awb).  

 

De bestuursrechter “kan” het bestuur dus de mogelijkheid geven om het vastgestelde gebrek in 

het bestreden besluit te herstellen, maar is daartoe – in principe – niet verplicht. Toch moet dit 

enigszins genuanceerd worden in het licht van artikel 8:41a van de Awb. Dit artikel spoort de 

bestuursrechter aan om gebruik te maken van de bestuurlijke lus indien dit het geschil definitief 

zou kunnen beslechten. De bestuursrechter kan dus niet zomaar voor de vernietiging opteren 

indien de toepassing van de bestuurlijke lus het geschil finaal kan beslechten86

 

.  

35. De bestuursrechter kan de toepassing van de bestuurlijke lus voorstellen op ieder moment 

tijdens de procedure. Toch wordt het wenselijk geacht dat de gebreken in een zo vroeg mogelijk 

stadium van de procedure worden vastgesteld. Dit vereist uiteraard dat de bestuursrechter een 

grondig vooronderzoek uitvoert. De bestuursrechter moet dus in staat zijn om in een zo vroeg 

mogelijk stadium van de procedure de gebreken in het bestreden besluit vast te stellen en het 

bestuur daarvan op de hoogte te stellen87

                                                        
85B.J. VAN ETTEKOVEN en A.P. KLAP, “De bestuurlijke lus als rechterlijke (k)lus”, in De tenuitvoerlegging 
van arresten van de Raad van State, Brugge, die Keure, 2012, 445-464. 

.  

86 N. VERHEIJ, “Van grensrechter naar geschilbeslechter. Een evolutie in de Nederlandse 
bestuursrechtspraak”, in Preadviezen 2013: Vereniging voor de vergelijkende studie van recht van België 
en Nederland, Den Haag, Boom uitgevers Den Haag, 2013, 86. 
87 Kamerstukken II 2007/08, 31352, nr. 6, p. 7.  



 25 

 

Indien de bestuursrechter reeds in het vooronderzoek de gebreken in het bestreden besluit heeft 

vastgesteld, wordt meteen duidelijk of de toepassing van de bestuurlijke lus kan worden 

voorgesteld. Op de zitting – dit wordt ook de “regiezitting” genoemd – kan vervolgens worden 

overlegd met de partijen over de eventuele toepassing van de bestuurlijke lus. Het is duidelijk dat 

van de bestuursrechter vereist wordt dat hij zich actief opstelt.  

 

36. Indien het bestuur effectief wil gebruik maken van de toepassing van de bestuurlijke lus moet 

het bestuur dit zo spoedig mogelijk meedelen aan de bestuursrechter (artikel 8:51b, lid 1 van de 

Awb). Na het herstel van het vastgestelde gebrek moet het bestuur meedelen op welke wijze het 

gebrek is hersteld (artikel 8:51b, lid 2 van de Awb). Vervolgens krijgen de andere partijen een 

termijn van vier weken waarbinnen ze hun opmerkingen kunnen meedelen over de wijze van 

herstel (artikel 8:51b, lid 3 van de Awb). De bestuursrechter zal naderhand binnen een termijn van 

vier weken meedelen hoe het beroep verder moet worden afgehandeld (artikel 8:51c van de Awb). 

Er is geen verplichting voor de bestuursrechter om na de toepassing van de bestuurlijke lus op een 

tweede zitting nog nader onderzoek uit te voeren. Hij kan van een tweede zitting afzien en dit 

zonder toestemming van de partijen (artikel 8:57, lid 2 van de Awb).  

 

2.2. Tussenuitspraak  

 
37. De bestuurlijke lus wordt toegepast via een tussenuitspraak, zoals vermeld onder Afdeling 

8.2.7. van de Awb. Opmerkelijk is dat de figuur van de tussenuitspraak vóór de formele regeling 

van de bestuurlijke lus niet in de wet was geregeld88

Artikel 8:80a, lid 1 van de Awb bepaalt dat, indien de bestuursrechter het bestuur de gelegenheid 

biedt tot herstel van het bestreden besluit, dit dient te gebeuren via een tussenuitspraak. Deze 

tussenuitspraak moet zoveel mogelijk vermelden op welke wijze het gebrek in het bestreden 

besluit dient te worden hersteld (artikel 8:80a, lid 2 van de Awb).  

.  

 

De bestuursrechter heeft hierbij verschillende uiteenlopende opties: van vrij vage en algemene 

termen tot het zeer gedetailleerd voorschrijven van hoe het herstel van het vastgestelde gebrek 

dient te gebeuren. Toch was de formulering van deze (inhoudelijke) instructies het voorwerp van 

discussie bij de totstandkoming van de bestuurlijke lus. Hoewel de opstellers van de Wet 

bestuurlijk lus de mening waren toebedeeld dat de bestuursrechter aanwijzingen mag geven over 

                                                        
88 N. VERHEIJ, “Van grensrechter naar geschilbeslechter. Een evolutie in de Nederlandse 
bestuursrechtspraak”, in Preadviezen 2013: Vereniging voor de vergelijkende studie van recht van België 
en Nederland, Den Haag, Boom uitgevers Den Haag, 2013, 87. 
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de aspecten die bijvoorbeeld nader onderzoek vereisen, is de Raad van State van oordeel dat een 

terughoudendheid in acht moet genomen worden bij het geven van inhoudelijke instructies in de 

tussenuitspraak89

 

.  

38. In artikel 8:80a, lid 3 van de Awb wordt verwezen naar artikel 8:72, lid 4 van de Awb waarin 

wordt bepaald dat de bestuursrechter – indien hij het bestuur opdraagt een nieuw besluit te nemen 

– kan bepalen dat de wettelijke voorschriften met betrekking tot de voorbereiding van het nieuwe 

besluit geheel of gedeeltelijk buiten toepassing blijven. Dit betekent dat de bestuursrechter het 

bestuur kan vrijstellen van de naleving van de regels betreffende de openbare 

voorbereidingsprocedure van Afdeling 3.4 van de Awb bij het nemen van een nieuw besluit (na 

een vernietiging) of bij het nemen van een herstelbesluit (na een tussenuitspraak)90

 

.  

De bestuursrechter kan een tussenuitspraak doen tijdens het vooronderzoek of na de (regie)zitting 

(artikel 8:80b, lid 1 van de Awb). Hij kan dit op schriftelijke of mondelinge (tijdens de 

regiezitting) wijze doen (artikel 8:80b, lid 2 van de Awb).  

 

39. Door middel van de tussenuitspraak biedt de bestuursrechter aan het bestuur de 

“gelegenheid” of de “mogelijkheid” over te gaan tot herstel van het vastgestelde gebrek in het 

bestreden besluit. Het bestuur is volledig vrij om daar al dan niet op in te gaan. Hierop bestaat één 

uitzondering, met name in het geval dat de bestuursrechter in hoogste aanleg uitspraak doet. In 

dergelijk geval kan de bestuursrechter het bestuur immers “opdragen” een gebrek in het 

bestreden besluit te herstellen (artikel 8:51d van de Awb). Dit betekent dat het bestuur verplicht is 

het gebrek te herstellen. Het voorzien in een verplichting tot herstel van het gebrek kan worden 

verantwoord enerzijds door het feit dat deze bestuursrechters oordelen als eindrechters en er geen 

beroep meer openstaat tegen hun einduitspraak en anderzijds omdat de wetgever wou vermijden 

dat het gezag van de hoogste bestuursrechters en hun uitspraken zouden worden aangetast indien 

de wet enkel de “gelegenheid” zou bieden om het gebrek in het bestreden besluit te herstellen91

Door de Afdeling Wetgeving van de Raad van State werden enkele bedenkingen geformuleerd bij 

het “opdragen” van het herstel door het gebruik van de bestuurlijke lus omdat “bestuursorganen 

om legitieme redenen een voorkeur kunnen hebben voor een nieuwe besluitvormingsprocedure in 

de plaats van het nemen van een herstelbesluit ter uitvoering van de bestuurlijke lus”

.  

92

 

.  

                                                        
89Kamerstukken II 2007/08, 32352, nr. 4, p. 4.  
90Bijvoorbeeld: ABRvS 4 mei 2010, LJN BM3257.  
91E. DANS, “Bestuurlijke lus: wondermiddel tegen lange procedures?”, Kennisbank Bestuursrecht 2011, 4. 
92Kamerstukken II 2007/08, 31352, nr. 4, p. 9-10; F. EGGERMONT, “Schending van vormvereisten in het 
kader van een oplossingsgerichte rechtspraak: de bestuurlijke lus bekeken vanuit een rechtsvergelijkend 
perspectief”, in Preadviezen 2013: Vereniging voor de vergelijkende studie van recht van België en 
Nederland, Den Haag, Boom uitgevers Den Haag, 2013, 26. 
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40. Tegen de tussenuitspraak gedaan door een rechter in eerste aanleg staat geen afzonderlijk 

hoger beroep open. Indien men hoger beroep wenst aan te tekenen tegen een tussenuitspraak zal 

moeten gewacht worden op de einduitspraak. Vervolgens kan dan beroep worden ingesteld tegen 

beide uitspraken samen93

 

. 

2.3. Herstelbaar gebrek  

 
41. De toepassing van de bestuurlijke lus kan enkel bijdragen tot de finale beslechting van het 

geschil indien het mogelijk is om het vastgestelde gebrek in het bestreden besluit te herstellen. Er 

wordt in de Awb geen definitie gegeven van welke gebreken vatbaar zijn voor een herstel door 

middel van de bestuurlijke lus. Het is vooral in de rechtspraak dat men daaromtrent enkele 

voorwaarden heeft ontwikkeld.  

 

Alle gebreken worden geacht vatbaar te zijn voor herstel door middel van de bestuurlijke lus. Het 

betreft dus niet enkel vormgebreken. Op grond van de rechtspraak van de Raad van State wordt 

een gebrek geacht herstelbaar te zijn indien het herstel van het vastgestelde gebrek kan 

geschieden binnen een hersteltermijn van 3 à 4 maanden. Deze termijn wordt wel met enige 

soepelheid gehanteerd. Het is vooral van belang dat de hersteltermijn beheersbaar blijft aangezien 

de toepassing van de bestuurlijke lus veronderstelt dat de doorlooptijden van de dossiers 

toenemen en dit gepaard gaat met een hogere werklast om alle dossiers aan te houden. Een 

termijn van 3 à 4 maanden lijkt een relatief korte termijn, maar deze hersteltermijn moet worden 

gecombineerd met de mogelijke vrijstelling die kan worden verleend met betrekking tot de 

verplichte naleving van proceduretermijnen in openbare voorbereidingsprocedures (artikel 8:72, 

lid 4 van de Awb). Toch zijn er wel nog steeds gevallen waarin het niet mogelijk zal zijn om het 

gebrek binnen een beheersbare termijn te herstellen. Ter illustratie kan verwezen worden naar het 

geval waarin het bestuur geen milieueffectenrapport had opgemaakt (schending van de MER-

plicht). Het herstel van dit gebrek duurt logischerwijze langer dan 3 à 4 maanden waardoor de 

bestuurlijke lus niet kan worden aangewend voor het herstel van het vastgestelde gebrek in het 

bestreden besluit.  

 

42. In de rechtsleer werd door HOFMAN geconcludeerd dat uit de rechtspraak en rechtsleer 

omtrent de toepassing van de bestuurlijke lus drie vereisten kunnen worden afgeleid. Als eerste 

vereiste moet het geschil zich lenen tot de toepassing van de bestuurlijke lus. Een tweede vereiste 

houdt in dat het herstel van het vastgestelde gebrek in het bestreden besluit binnen een redelijke 

                                                        
93Art. 8:104, lid 3, aanhef, a Awb.  



 28 

en beheersbare termijn moet kunnen geschieden. Een derde vereiste bepaalt in dat de 

bestuursrechter vooraf moet onderzoeken of er bij de partijen enige bereidheid bestaat om mee te 

werken aan de toepassing van de bestuurlijke lus94

 

. 

2.4. Methode van herstel  

 

43. In de tussenuitspraak wordt bepaald hoe het bestuur het gebrek in het bestreden besluit moet 

herstellen. Echter, over de methode van herstel worden geen concrete bepalingen opgenomen in 

de Awb. Men neemt aan dat het vastgestelde gebrek op twee manieren kan worden hersteld. 

Enerzijds kan het herstel van het vastgestelde gebrek door het bestuur geschieden via het indienen 

van een nader stuk, zoals bijvoorbeeld een aanvullende motivering en anderzijds is er voor het 

bestuur de mogelijkheid om door het nemen van een nieuw besluit, het herstel van het 

vastgestelde gebrek te bekomen95

 

.  

Als eerste mogelijkheid is er het herstel van het vastgestelde gebrek door middel van het indienen 

van een nader stuk. In voorkomend geval wordt het bestreden besluit hersteld door een bijkomend 

stuk in te dienen en wordt de inhoud van het besluit niet gewijzigd. Indien de bestuursrechter van 

oordeel is dat het gebrek op voldoende wijze is hersteld en het besluit de rechterlijke toets kan 

doorstaan, zal de bestuursrechter doorgaans het bestreden besluit vernietigen maar de gevolgen 

ervan, met toepassing van artikel 8:72, lid 3 van de Awb, in stand laten96

 

. Doordat het beroep 

gegrond wordt verklaard, worden de griffierechten en de proceskosten ten laste van het bestuur 

gelegd.  

Als tweede mogelijkheid is er het herstel van het vastgestelde gebrek door middel van het nemen 

van een nieuw besluit. In Nederland bestaat onenigheid over het feit of de inhoud van het 

bestreden besluit alsdan mag gewijzigd worden. De letterlijke tekst van artikel 8:51 a, lid 1 van de 

Awb bepaalt: “ … een gebrek in het bestreden besluit te herstellen of laten herstellen. …” [eigen 

onderlijning]. Daaruit zou men kunnen afleiden dat het bestreden besluit moet gehandhaafd 

blijven. Echter, aangezien in de Awb niet uitdrukkelijk is voorgeschreven dat het bestreden 

besluit moet gehandhaafd worden, bestaat de mogelijkheid dat door het bestuur een nieuw besluit 

– met een gewijzigde inhoud – kan genomen worden. In Vlaanderen daarentegen wordt 

                                                        
94A.H.J. HOFMAN, “Het huwelijk tussen de finaliteit en een efficiënte procedure”, PB 2011, 9-15.  
95Kamerstukken II 2007/08, 32352, nr. 6, p. 9; B.J. VAN ETTEKOVEN en A.P. KLAP, “De bestuurlijke lus als 
rechterlijke (k)lus”, in De tenuitvoerlegging van arresten van de Raad van State, Brugge, die Keure, 2012, 
445-464; H. BORTELS, “De bestuurlijke lus: aanzet naar een meer oplossingsgerichte bestuursrechter?”, 
TBP 2013, afl. 5, 304. 
96B.J. VAN ETTEKOVEN en A.P. KLAP, “De bestuurlijke lus als rechterlijke (k)lus”, in De tenuitvoerlegging 
van arresten van de Raad van State, Brugge, die Keure, 2012, 445-464. 
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uitdrukkelijk voorgeschreven dat de inhoud van het bestreden besluit niet mag wijzigen door de 

toepassing van de bestuurlijke lus. Dit vormt reeds een eerste verschil tussen de Nederlandse en 

de Vlaamse bestuurlijke lussen. 

 

Het nemen van een nieuw besluit met een andere inhoud dan het bestreden besluit brengt een 

aantal implicaties met zich mee. Zo zal het bestuur het nieuwe besluit moeten voorbereiden, 

nemen en bekendmaken met inachtneming van alle wettelijke vereisten die zijn voorgeschreven 

in de Awb (tenzij vrijstelling werd verleend op grond van artikel 8:72, lid 4 van de Awb). Vooral 

de bekendmaking van dit nieuwe besluit is van belang met het oog op de bescherming van de 

rechten van derde-belanghebbenden die niet in het geding waren betrokken. Het is immers 

voorgeschreven dat de toepassing van de bestuurlijke lus geen onevenredige benadeling van 

andere belanghebbende partijen tot gevolg mag hebben (artikel 8:51a, lid 1 van de Awb).  

 

44. Hoewel in artikel 8:80a, lid 2 van de Awb wordt voorgeschreven dat de bestuursrechter zoveel 

mogelijk moet aangeven op welke wijze het gebrek in het bestreden besluit kan worden hersteld, 

bestaat er grote eensgezindheid over het feit dat de bestuursrechter het bestuur vrij moet laten in 

de methode van herstel97. De aanwijzingen die door de bestuursrechter in de tussenuitspraak 

worden opgenomen, hebben bijgevolg veelal betrekking op de feitenvaststelling (zoals o.m. welke 

adviezen nog moeten worden ingewonnen, …)98. In een aantal gevallen heeft de bestuursrechter 

het bestuur voorgeschreven welke methode moet gehanteerd worden om het gebrek in het 

bestreden besluit te herstellen99

 

, maar in de meeste gevallen heeft het bestuur een vrije keuze. 

  

                                                        
97B.J. VAN ETTEKOVEN en A.P. KLAP, “De bestuurlijke lus als rechterlijke (k)lus”, in De tenuitvoerlegging 
van arresten van de Raad van State, Brugge, die Keure, 2012, 445-464. 
98H. BORTELS, “De bestuurlijke lus: aanzet naar een meer oplossingsgerichte bestuursrechter?”, TBP 2013, 
afl. 5, 304. 
99Bijvoorbeeld: ABRvS 3 augustus 2011, LJN BR3989. 
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2.5. Einduitspraken  

 

45. Het moet worden benadrukt dat de toepassing van de bestuurlijke lus niet impliceert – in 

tegenstelling tot andere rechtsinstrumenten waarover de bestuursrechter beschikt – dat de 

bestuursrechter het geschil daarmee reeds finaal beslecht. De bestuursrechter doet eerst een 

tussenuitspraak op grond van artikel 8:80a en b van de Awb om nadien – indien de toepassing van 

de bestuurlijke lus succesvol is geweest – het geschil definitief te beslechten. Hieruit blijkt 

onmiskenbaar dat de bestuurlijke lus een rechtsinstrument is om de finale geschilbeslechting te 

bevorderen.  

 

Na de tussenuitspraak moet de bestuursrechter dus nog een tweede uitspraak vellen, m.n. de 

einduitspraak. De bestuursrechter is op grond van het gezag van gewijsde van de tussenuitspraak 

bij zijn einduitspraak gebonden aan de inhoud van de tussenuitspraak100

Indien een bestuursrechter bijvoorbeeld in een tussenuitspraak besluit tot de ongegrondheid van 

de middelen A en C en enkel voor middel B een herstel door middel van de bestuurlijk lus 

voorstelt, is het voor de bestuursrechter vervolgens niet meer mogelijk in zijn einduitspraak te 

oordelen dat het bestreden besluit moet vernietigd worden omwille van middel A

. Indien de bestuursrechter 

in zijn tussenuitspraak over een bepaalde beroepsgrond geen voorbehoud heeft geformuleerd dan 

kan hierop in de einduitspraak niet worden teruggekomen. Dit vloeit voort uit het beginsel van de 

rechtszekerheid.  

101

 

.   

46. Bij de toepassing van de bestuurlijke lus kan de bestuursrechter geconfronteerd worden met 

vier verschillende hypothesen. De einduitspraak verschilt naargelang de hypothese die zich 

voordoet.  

 

2.5.1. Hypothese 1: het bestuur heeft geen gebruik gemaakt van de bestuurlijke lus  

 

47. In een eerste geval stelt de Nederlandse bestuursrechter vast dat het bestuur geen gebruik 

heeft gemaakt van de mogelijkheid om het vastgestelde gebrek in het bestreden besluit te 

herstellen, hetzij doordat het bestuur zo spoedig mogelijk aan de bestuursrechter heeft 

meegedeeld dat het geen gebruik wenst te maken van de toepassing van de bestuurlijke lus, hetzij 

doordat het bestuur de hersteltermijn liet verstrijken zonder enige herstelactie te ondernemen102

                                                        
100Art. 8:80a, lid 3 j° 8:119 Awb.   

. 

101 N. VERHEIJ, “Van grensrechter naar geschilbeslechter. Een evolutie in de Nederlandse 
bestuursrechtspraak”, in Preadviezen 2013: Vereniging voor de vergelijkende studie van recht van België 
en Nederland, Den Haag, Boom uitgevers Den Haag, 2013, 88. 
102Rb. Den Haag, 24 maart 2010, LJN BL8632.  
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Het gevolg is dat de bestuursrechter het beroep – op grond van het in de tussenuitspraak 

vastgestelde gebrek – gegrond moeten verklaren waardoor het bestreden besluit – dat niet werd 

hersteld – wordt vernietigd. 

 

De bestuursrechter moet wel oordelen of er nog een zitting moet georganiseerd worden voordat 

hij zijn einduitspraak velt.  Deze zitting kan aan het bestuur de gelegenheid bieden om uit te 

leggen waarom het geen toepassing heeft gemaakt van de bestuurlijke lus103

Indien de bestuursrechter met deze hypothese wordt geconfronteerd, heeft hij geen andere 

mogelijkheid dan het geschil definitief te beslechten en over te gaan tot de vernietiging van het 

bestreden besluit

.  

104

 

. Toch kan de bestuursrechter de vernietiging laten gepaard gaan met de 

uitdrukkelijke opdracht om een nieuw besluit te nemen.  

2.5.2. Hypothese 2: een mislukte herstelpoging  

 
48. Een tweede mogelijkheid is de situatie waarbij het bestuur geprobeerd heeft het door de 

bestuursrechter in het tussenarrest vastgestelde gebrek te herstellen, maar het herstel niet 

succesvol was omdat het vastgestelde gebrek in het bestreden besluit niet afdoende werd hersteld. 

In dat geval zal de bestuursrechter het beroep alsnog gegrond verklaren en overgaan tot de 

vernietiging van het bestreden besluit en, in voorkomend geval, ook van het nieuwe besluit dat 

werd genomen in uitvoering van het tussenarrest.105

 

  

Toch hoeft de bestuursrechter niet te besluiten tot een “kale” vernietiging. De bestuursrechter 

heeft de mogelijkheid het bestuur te bevelen om een nieuw besluit te nemen waarbij het bestuur – 

bij het nemen van dit nieuwe besluit – rekening moet houden met het dictum van het 

vernietigingsarrest. De bestuursrechter kan gebruik maken van artikel 6:22 van de Awb en de 

(vorm)gebreken laten passeren, de rechtsgevolgen van het bestreden besluit in stand laten of zelf 

in de zaak voorzien door te oordelen dat het eindarrest in de plaats treedt van het vernietigde 

besluit.  

Tenslotte is er ook de mogelijkheid om een tweede bestuurlijke lus toe te passen. Ter illustratie 

kan worden verwezen naar het arrest van 20 januari 2012 van de CRvB106

                                                        
103ABRvS, 2 februari 2011, LJN BP2840.  

 waarin de bestuurs-

rechter van oordeel was dat na de toepassing van de bestuurlijke lus het bestreden besluit toch nog 

steeds onvoldoende gemotiveerd was. De bestuursrechter was van oordeel dat alleen het bestuur 

104J.E.M. POLAK, “Effectieve geschillenbeslechting: bestuurlijke lus en andere instrumenten”, NTB 2011, 3. 
105R.J.N. SCHLÖSSELS, noot bij ABRvS 17 maart 2010, LJN JB 2010/109. 
106CRvB 20 januari 2012, LJN BV1942. 
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dit gebrek in het bestreden besluit kon rechtzetten en droeg daarom het bestuur nogmaals op het 

gebrek te herstellen.  

Hoewel een tweede bestuurlijke lus in bepaalde gevallen tot een finale beslechting van het geschil 

kan leiden, riep de Nederlandse regering in de wetsgeschiedenis wel op om terughoudend te zijn 

met het gebruik van een dubbele bestuurlijke lus.107

 

 

2.5.3. Hypothese 3: herstel door het nemen van een nieuwe beslissing 

 
49. In een derde hypothese stelt de bestuursrechter vast dat het bestuur ervoor heeft gekozen het 

gebrek in het bestreden besluit te herstellen door het nemen van een nieuw besluit. Het nieuw 

besluit – maar ook de intrekkingsbeslissing van het oude besluit – vormt van rechtswege het 

voorwerp van het geding (artikel 6:19, lid 1 van de Awb).108 Een belangrijke kanttekening is wel 

dat het nieuwe besluit binnen de grondslag en reikwijdte van het bestreden besluit moet vallen.109

 

  

De bestuursrechter moet in dit geval een dubbele einduitspraak vellen. Enerzijds zal de 

bestuursrechter het beroep tegen het nieuwe herstelde besluit verwerpen als ongegrond en 

anderzijds zal het beroep tegen het oude oorspronkelijke besluit gegrond verklaard worden,110 

waardoor het oorspronkelijke besluit wordt vernietigd. De ratio om het beroep tegen het 

oorspronkelijke besluit gegrond te verklaren, is het kostenaspect van de zaak, met name het 

mogelijk maken van een vordering tot schadevergoeding, de veroordeling van het bestuur tot de 

proceskosten en tot de vergoeding van de griffierechten111

  

. 

                                                        
107Kamerstukken II 2008/09, 31352, nr. 8, p. 14.  
108Kamerstukken II 2007/08, 31352, nr. 3, p. 8.  
109R.M. VAN MALE, “Meenemen en lussen: is een extra opknapbeurt nodig?”, NTB 2011, 27.  
110 Kamerstukken II 2007/08, 31352, 3; B.J. VAN ETTEKOVEN en A.P. KLAP, “De bestuurlijke lus als 
rechterlijke (k)lus”, in De tenuitvoerlegging van arresten van de Raad van State, Brugge, die Keure, 2012, 
445-464.  
111 ABRvS 30 juni 2010, LJN BM9687. 



 33 

2.5.4. Hypothese 4: herstel van het gebrek door aanvullende akte  

 

50. De vierde en laatste hypothese betreft het geval waarin het bestuur het vastgestelde gebrek in 

het bestreden besluit heeft hersteld door het indienen van een aanvullende akte, zoals bijvoorbeeld 

een bijkomende motivering. In dergelijk geval is de overheersende praktijk dat de rechter bij zijn 

einduitspraak het bestreden besluit vernietigt maar toch de rechtsgevolgen in stand laat112

  

.  Er 

worden dus twee rechtsinstrumenten gecombineerd, met name enerzijds het herstel van het 

vastgestelde gebrek door middel van de bestuurlijke lus en anderzijds het in stand laten van de 

rechtsgevolgen van een vernietigd besluit. Het herstel van het vastgestelde gebrek wordt mee in 

overweging genomen om de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit in stand te laten. Dit 

brengt met zich mee dat het toepassingsgebied van het rechtsinstrument “het in stand laten van de 

rechtsgevolgen” wordt verruimd. 

                                                        
112J.E.M. POLAK, “Effectieve geschillenbeslechting; bestuurlijke lus en andere instrumenten”, NTB 2011, 4-
5.  
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2.6. “Bestuurtje helpen?” 

 

51. De term “bestuurlijke lus” wekt de indruk dat de bestuursrechter het bestuur een handje helpt 

om een bestreden besluit “judgeproof” te maken. Daarom is VAN ETTEKOVEN van oordeel dat 

men beter had gekozen voor de term “bestuursrechterlijke lus” aangezien deze term de lading 

beter dekt113

 

.  

Één van de belangrijkste kritieken op de bestuurlijke lus is het feit dat de procedure voor de 

burger steeds strikter wordt (aangezien de rechtzoekende gebonden is aan zeer strenge 

vervaltermijnen om gronden en middelen aan te voeren114

 

) terwijl de procedure voor het bestuur 

versoepeld wordt (aangezien het bestuur nog de mogelijkheid krijgt om gebreken in zijn besluit 

tijdens de procedure te herstellen). Op deze manier zou het bestuur aangespoord kunnen worden 

tot laksheid en onzorgvuldigheid bij het nemen van besluiten.  

Vaak werden bedenkingen geopperd bij de verhouding tussen de bestuursrechter en/of het bestuur 

en de gewone burger. De toepassing van de bestuurlijke lus kan immers de indruk wekken dat de 

bestuursrechter zich té bestuursvriendelijk opstelt indien de bestuursrechter bijvoorbeeld in het 

tussenarrest verregaande inhoudelijke aanwijzingen zou geven aan het bestuur115

 

. Aangezien de 

belangen van derde-belanghebbenden worden gewaarborgd door de wettelijke regeling lijkt het 

procesevenwicht tussen het bestuur en de burger hierdoor geenszins verstoord.  

52. Ook de verhouding tussen het bestuur en de bestuursrechter met respect voor het principe van 

de machtenscheiding moet gewaarborgd blijven. Dit raakt voornamelijk de onafhankelijkheid en 

onpartijdigheid van de bestuursrechter voor beide beide partijen. Het kan niet de bedoeling zijn 

dat, door de toepassing van de bestuurlijke lus, de bestuursrechter zich in de plaats gaat stellen 

van het bestuur door zich op zodanige wijze te moeien met de inhoud van het besluit. Hieromtrent 

wordt in de memorie van toelichting 116

                                                        
113B.J. VAN ETTEKOVEN en A.P. KLAP, “De bestuurlijke lus als rechterlijke (k)lus”, in De tenuitvoerlegging 
van arresten van de Raad van State, Brugge, die Keure, 2012, 445-464. 

 aan de Eerste Kamer uitdrukkelijk gesteld dat de 

bestuurlijke lus geen wijzigingen met zich meebrengt aan de staatsrechtelijke verhouding tussen 

het bestuur en de bestuursrechter. Uit de praktijk blijkt dat de bestuursrechter de beoordelings- en 

beleidsvrijheid van het bestuur respecteert en, met het oog op de definitieve beslechting van het 

geschil, steeds handelt zonder de grenzen van zijn bevoegdheid te overschrijden.  

114Door de Crisis- en herstelwet die in werking trad op 31 maart 2010 werd het “pro forma beroep” 
afgeschaft. Voorheen was het mogelijk om een beroep in te dienen en nadien de beroepsgronden te 
formuleren.  
115Kamerstukken II 2007/08, 31352, nr. 4, p. 5.  
116Kamerstukken II 2008/09, 31352, nr. C, p.2.  
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53. Een kanttekening moet toch worden gemaakt bij de uitspraak van 16 april 2013 van de 

CRvB117

 

 waarin geoordeeld werd dat de rechtbank in eerste aanleg zich schuldig had gemaakt aan 

de schending van artikel 6 van het EVRM door de manier waarop gebruik werd gemaakt van de 

informele bestuurlijke lus. De rechtbank had zijn verzoek tot herstel aan het bestuur té 

gedetailleerd omschreven waardoor de schijn van partijdigheid van de bestuursrechter was 

gewekt. Dit arrest geeft aan dat de bestuursrechter bij de toepassing van de informele bestuurlijke 

lus moet steeds oppassen. Zoals reeds eerder besproken, kunnen bij de toepassing van de 

informele bestuurlijke lus problemen van kenbaarheid en controleerbaarheid van de griffiersbrief 

rijzen waardoor een vermoeden van partijdigheid kan ontstaan. 

 

  

                                                        
117ABRvS 16 april 2013 LJN BZ7385.  
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Afdeling 4: De Nederlandse judiciële lus  
 
54. De judiciële lus is een rechtsinstrument dat voor de hogerberoepsrechter de mogelijkheid 

voorziet om te bepalen dat tegen een nieuw besluit – dat als gevolg van zijn 

(vernietigings)uitspraak genomen moet worden – uitsluitend bij hem beroep openstaat. De 

judiciële lus werd bedacht door hoogleraar SCHUELER118. Voordat de judiciële lus in 2013 werd 

ingevoerd door de Wet aanpassing bestuursrecht had men de situatie waarbij tegen een nieuw 

door het bestuur genomen besluit opnieuw beroep openstond bij de rechtbank. Tegen deze nieuwe 

uitspraak van de rechtbank was er vervolgens opnieuw de mogelijkheid om hoger beroep aan te 

tekenen bij een hoger bestuursrechtscollege. Veel hogerberoepsrechters vonden het wenselijk de 

procesgang via de rechtbank over te slaan en te bepalen dat het beroep tegen het nieuw besluit 

direct bij hen, als hogerberoepsrechters, moest worden ingesteld119

 

.  

De Wet aanpassing bestuursrecht heeft artikel 8:113, lid 2 van de Awb ingevoerd als wettelijke 

grondslag voor de judiciële lus. Dit artikel bepaalt dat “indien de uitspraak van de hoger-

beroepsrechter ertoe strekt dat het bestuursorgaan een nieuw besluit neemt, kan de uitspraak 

tevens inhouden dat beroep tegen dat besluit slechts kan worden ingesteld bij de 

hogerberoepsrechter”. Dit rechtsinstrument kan maar worden aangewend indien noch het in 

stand laten van de rechtsgevolgen, noch het zelf in de zaak voorzien en noch de toepassing van de 

bestuurlijke lus mogelijk zijn. Het betreft de situatie waarin de hogerberoepsrechter het bestuur 

opdraagt een nieuw besluit te nemen. De toepassing van de judiciële lus heeft als gevolg dat 

slechts een beroep bij één instantie openstaat. Er wordt dus met andere woorden een 

beroepsinstantie overgeslagen. Vandaar dat dit instrument ook het “sprongberoep” wordt 

genoemd120

 

.  

55. De judiciële lus is in sterke mate verwant met de toepassing van artikel 6:19 van de Awb. 

Zoals eerder werd uiteengezet, heeft de toepassing van artikel 6:19 van de Awb tot gevolg dat, 

indien een nieuw besluit wordt genomen tijdens de procedure, het voorwerp van het beroep wordt 

                                                        
118 N. VERHEIJ, “Van grensrechter naar geschilbeslechter. Een evolutie in de Nederlandse 
bestuursrechtspraak”, in Preadviezen 2013: Vereniging voor de vergelijkende studie van recht van België 
en Nederland, Den Haag, Boom uitgevers Den Haag, 2013, 99. 
119B.J. SCHUELER, J.K. DREWES, F.T. GROENEWEGEN, W.G.A. HAZEWINDUS, A.P. KLAP, V.M.Y. VAN ’T 
LAM, B.K. OLIVIER en E.M. VOGELEZANG-ZOUTE, “Definitieve geschilbeslechting door de 
bestuursrechter”, in Derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht, Den Haag, Boom Juridische 
uitgevers, 2007, 136.  
120 N. VERHEIJ, “Van grensrechter naar geschilbeslechter. Een evolutie in de Nederlandse 
bestuursrechtspraak”, in Preadviezen 2013: Vereniging voor de vergelijkende studie van recht van België 
en Nederland, Den Haag, Boom uitgevers Den Haag, 2013, 100; R. BENHADI, “Wet aanpassing 
bestuursrecht (2)”, Tijdschrift voor praktisch bestuursrecht 2010, nr. 8, 4-7. 
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uitgebreid tot dit nieuw besluit. Dit nieuw besluit vormt met andere woorden niet het voorwerp 

van een nieuwe procedure, waarbij voorzien wordt in twee instanties waarbij beroep kan worden 

ingesteld121

 

. 

  

                                                        
121 N. VERHEIJ, “Van grensrechter naar geschilbeslechter. Een evolutie in de Nederlandse 
bestuursrechtspraak”, in Preadviezen 2013: Vereniging voor de vergelijkende studie van recht van België 
en Nederland, Den Haag, Boom uitgevers Den Haag, 2013, 100. 
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Afdeling 5: Conclusie  
 
56. Het hoeft geen betoog dat het Nederlandse bestuursrecht met de invoering van de 

verschillende rechtsinstrumenten, waaronder de bestuurlijke lus, een bocht van 180 graden heeft 

gemaakt in het voordeel van de rechtsbescherming van de rechtzoekende. Waar vroeger de 

bestuursrechter de door het bestuur genomen besluiten enkel kon toetsen op hun legaliteit, krijgt 

hij vandaag de dag eerder de opdracht om het geschil tussen de burger en het bestuur finaal te 

beslechten. Ingevolge de evolutie naar een finale of definitieve geschilbeslechting kreeg de 

Nederlandse bestuursrechter heel wat instrumenten ter beschikking die hem in staat moeten 

stellen een geschil finaal en definitief te beslechten. Zo kan de bestuursrechter (vorm)gebreken 

laten passeren, de rechtsgevolgen van een vernietigd besluit in stand laten of zelf in de zaak 

voorzien. Ook kan hij gebruik maken van de bestuurlijke lus, de judiciële lus en de aangeklede 

vernietiging. Daarenboven werd wettelijk voorzien in een inspanningsverbintenis die bepaalt dat 

de bestuursrechter het geschil op een definitieve wijze dient te beslechten (artikel 8:41a van de 

Awb).  

 

57. In Nederland is de bestuurlijke lus inmiddels goed ingeburgerd in de bestuursrechtspraak. Het 

succes van dit systeem is toe te schrijven aan tal van factoren. Als eerste is er de finale en 

definitieve geschilbeslechting. De bestuursrechter onderzoekt wat het onderliggende geschil is en 

tracht dit op te lossen. De bestuursrechter zal nagaan in welke oplossing beide partijen zich 

kunnen vinden en deze oplossing proberen te bereiken door middel van de rechtsinstrumenten 

waarover hij beschikt.  

 

Ten tweede is er de procedurele logica die veruitwendigd wordt in artikel 6:19 van de Awb. 

Indien een bestreden besluit wordt ingetrokken, wordt deze intrekkingsbeslissing mede het 

voorwerp van het geding, alsook de nieuwe beslissing, die wordt genomen na de toepassing van 

de bestuurlijke lus. Deze visie rond het voorwerp van het beroep vormt hét grote verschil tussen 

de Nederlandse procedurelogica en de Vlaamse procedurelogica.  

 

Als laatste factor is er de vlotte wisselwerking tussen het bestuur en de bestuursrechter met 

respect voor het principe van de machtenscheiding. De bestuursrechter geeft in zijn 

tussenuitspraak op een concrete wijze aan wat het gebrek in het bestreden besluit is en hoe dit kan 

hersteld worden. Hierbij wordt de autonome beslissingsbevoegdheid van het bestuur 
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geëerbiedigd. Problemen van afhankelijkheid of partijdigheid van de bestuursrechter lijken zich in 

de praktijk niet voor te doen122

 

.  

58. Op de vraag of de bestuurlijke lus echt een wondermiddel is dat enerzijds tot snellere 

procedures leidt en anderzijds de finale geschilbeslechting stimuleert, moet genuanceerd 

geantwoord worden.  

 

De toepassing van de bestuurlijke lus leidt niet automatisch en niet in alle gevallen tot een finale 

beslechting van het geschil want de bestuurlijke lus is absoluut geen garantie op succes. Het blijft 

mogelijk dat, zelfs na de toepassing van de bestuurlijke lus, het vastgestelde gebrek in het 

bestreden besluit niet op afdoende wijze is hersteld. Toch betekent een eerste mislukte 

bestuurlijke lus geenszins dat een finale beslechting van het geschil niet meer mogelijk zou zijn, 

want, zoals hiervoor reeds werd uiteengezet, zijn er tal van andere mogelijkheden waarover de 

bestuursrechter nog beschikt, ook na een mislukte herstelpoging. Hierbij kan worden gedacht aan 

een tweede bestuurlijke lus, het laten passeren van (vorm)gebreken, het in stand laten van de 

rechtsgevolgen van het vernietigde besluit of het zelf in de zaak voorzien.  

In de gevallen waar de toepassing van de bestuurlijke lus niet tot de finale beslechting van het 

geschil leidt, kan de bestuurlijke lus toch bijdragen tot het bereiken van een finale 

geschilbeslechting. Er kan dus vastgesteld worden dat de bestuurlijke lus een rechtsinstrument is 

dat de finale geschilbeslechting minstens stimuleert in de gevallen waar de toepassing ervan op 

zichzelf niet leidt tot een finale geschilbeslechting.  

 

59. Daarnaast zou de bestuurlijke lus moeten leiden tot een snellere afhandeling van de procedure. 

Echter, logischerwijze zullen de doorlooptijden van het beroepsdossier toenemen aangezien door 

de toepassing van de bestuurlijke lus de procedure verlengd wordt met de termijn van herstel. 

Deze hersteltermijn situeert zich bij een vernietiging na afloop van de procedure. Daarnaast moet 

de bestuursrechter ook twee uitspraken vellen wat de werklast toch enigszins verhoogt.  

 

Toch wordt deze vorm van kritiek weerlegd aangezien “de maatschappelijke relevante 

doorlooptijd, die loopt tot definitieve afdoening van het geschil, eerder zal afnemen” omdat een 

nieuwe besluitvormingsprocedure ten gevolge van een vernietiging en een daarop volgende 

tweede beroepsprocedure in dezelfde zaak wordt vermeden123

Het gebruik van de bestuurlijke lus zal, op micro-niveau, niet leiden tot een snellere afhandeling 

van het geschil, integendeel zelfs. De doorlooptijd zal toenemen door de toepassing van de 

. 

                                                        
122H. BORTELS, “De bestuurlijke lus: aanzet naar een meer oplossingsgerichte bestuursrechter?”, TBP 2013, 
afl. 5, 302-316. 
123Kamerstukken II 2008/09, 31352, nr. C, p. 10.  
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bestuurlijke lus. Indien daarentegen wordt gekeken op macro-niveau, is een duidelijke versnelling 

in de afhandeling van het geschil merkbaar aangezien binnen enkele maanden na de toepassing 

van de bestuurlijke lus een einduitspraak zal tussenkomen.  

 

60. Tenslotte is er ook nog de situatie waarin de toepassing van de bestuurlijke lus mislukt, dit wil 

zeggen dat het gebrek in het bestreden besluit niet op afdoende wijze wordt hersteld. In zo’n geval 

lijkt de toepassing van de bestuurlijke lus alleen maar tot onnodige en vruchteloze vertragingen te 

hebben geleid omdat de procedure verlengd werd met een hersteltermijn maar dit geenszins heeft 

geleid tot het verhoopte resultaat.  
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HOOFDSTUK 3: DE BESTUURLIJKE LUS IN BELGIË 
(VLAANDEREN)  

Afdeling 1: Inleiding  
 
61. De inspiratie voor de Belgische (Vlaamse) bestuurlijke lus heeft men gevonden in Nederland. 

Toch is men in Vlaanderen veel minder ver gegaan en werd een soort nieuwe “bestuurlijke lus” 

ingevoerd. De essentie, m.n. een instrument die aan het bestuur de mogelijkheid biedt om 

herstelbare gebreken waarmee de bestreden beslissing is behept – tijdens de procedure – te 

herstellen, is dezelfde gebleven maar de uitwerking ervan wijkt af van de Nederlandse 

regelgeving.  

 

62. In België waren er tot voor kort twee bestuurlijke lussen van toepassing, m.n. een bestuurlijke 

lus bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen in Vlaanderen en een bestuurlijke lus bij de Raad 

van State op het federale niveau. In tegenstelling tot Nederland was er hiervoor in Vlaanderen 

geen algemene regelgeving van toepassing. De bestuurlijke lus bij de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen was opgenomen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening124 (hierna 

de “VCRO”). Op 8 mei 2014 werd de decretale bepaling van de bestuurlijke lus bij de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen zoals opgenomen in artikel 4.8.4 van de VCRO vernietigd door het 

Grondwettelijk Hof125

De tweede bestuurlijke lus, m.n. de bestuurlijke lus bij de Raad van State is opgenomen in de 

gecoördineerde wetten

. 

126

 

 op de Raad van State (hierna de “RvS-wet”).  

In dit hoofdstuk wordt eerst kort het Belgische bestuursrecht toegelicht om daarna de wettelijke 

uitwerking van beide bestuurlijke lussen onder de loep te nemen, waarbij een vergelijking zal 

worden gemaakt met de bepalingen van de Awb betreffende de Nederlandse bestuurlijke lus. 

Doorheen de navolgende uiteenzetting zal herhaaldelijk verwezen worden naar de relevante 

overwegingen van het arrest van 8 mei 2014 van het Grondwettelijk Hof op grond waarvan het 

Hof tot de vernietiging van artikel 4.8.4 en artikel 4.8.28, §2 van de VCRO heeft beslist.  

 

63. Volledigheidshalve moet hierbij worden vermeld dat de vernietigde decretale bepaling met 

betrekking tot de bestuurlijke lus in de VCRO in de nabije toekomst zal vervangen worden door 

artikel 96 van het decreet betreffende de organisatie en de rechtspleging voor sommige Vlaamse 
                                                        
124Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, BS 20 augustus 2009, err. BS 27 juni 2012.  
125GwH 8 mei 2014, nr. 74/2014.  
126De gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State, BS 21 maart 1973.  
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bestuursrechtcolleges127

 

. Het decreet betreffende de organisatie en de rechtspleging voor sommige 

Vlaamse bestuursrechtcolleges zal pas in werking treden op een door de Vlaamse regering nader 

te bepalen datum maar in ieder geval uiterlijk op 1 januari 2015. Echter, aangezien deze bepaling 

identiek is aan de door het Grondwettelijk Hof vernietigde bepaling lijkt vast te staan dat ook 

deze bepaling de toets aan de Grondwet niet zal doorstaan. Artikel 96 van het decreet betreffende 

de organisatie en de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtcolleges zal door de 

decreetgever dus ook noodzakelijkerwijze moeten gewijzigd worden. Het zou immers 

onverenigbaar zijn met de beginselen van behoorlijk bestuur om een bepaling die reeds door het 

Grondwettelijk Hof ongrondwettelijk is bevonden nog in werking te laten treden, laat staat toe te 

passen bij een geschillenbeslechting.  

  

                                                        
127 Decreet betreffende de organisatie en rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtcolleges, 
Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2383/1, aangenomen door het Vlaamse Parlement op 26 maart 2014.  
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Afdeling 2: Het Belgische bestuursrecht  
 

1. Juridisdictioneel pluralisme  

 
64. Zoals in randnummer 9 reeds kort werd aangestipt, wordt het Belgische bestuursrecht 

gekenmerkt door een jurisdictioneel pluralisme. Dit is een stelsel waarbij er een dubbele 

rechtsmacht bestaat, met name de rechterlijke macht en de administratieve rechtsprekende 

organen128

 

. Een gedeelte van de bestuursgeschillen werd onttrokken aan de gewone rechter en 

toevertrouwd aan de administratieve (buitengerechtelijke) rechtscolleges, zoals de Raad van State 

en de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De bevoegdheidsverdeling tussen de gewone 

rechtbanken van de rechterlijke macht en de administratieve rechtscolleges wordt aangeduid door 

de termen “subjectief” en “objectief” contentieux.  

Onder randnummer 9 werd reeds toegelicht dat in Nederland een evolutie werd op gang gebracht 

naar een – tot nu toe onafgewerkt – monisme waarbij de bestuursrechtspraak wordt geïntegreerd 

in de burgerlijke en strafrechtspraak. Dergelijke evolutie is er in België – ondanks de vele 

kritieken op het pluralistisch stelsel129

 

 – nog niet gekomen.  

2. Objectief beroep  

 
65. Wanneer de rechter aan “subjectieve” rechtspraak doet, dan beslecht hij de geschillen over 

het bestaan, de omvang of de gevolgen van een subjectief recht. Dit is wat de hoven en 

rechtbanken van de rechterlijke macht doen. De administratieve rechtscolleges spreken zich niet 

uit over het bestaan of de draagwijdte van een subjectief recht maar controleren enkel of het 

objectieve recht werd geschonden, waarna ze – ingeval van een schending – overgaan tot 

vernietiging van de bestreden administratieve rechtshandeling. Dit staat gekend onder de 

benaming “objectieve” rechtspraak, waarbij de aanspraken van de partijen losstaan van hun 

                                                        
128 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME EN J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 
administratief recht, Antwerpen, Kluwer, 1999, 694.  
129C. BERX, Afbakening van de administratieve en de jurisdictionele rechtshandeling. Een analyse van de 
administratieve rechtspraak in België (proefschrift voorgelegd tot het behalen van de graad van doctor in de 
rechten), Antwerpen, 1997, 711 p.; A. COPPENS, “Voor wanneer administratieve rechtbanken in België?” 
TBP 1992, (89); M. CROMHEECKE en J. VANDE LANOTTE, “Een overzicht van administratieve 
rechtscolleges”, TBP 1995, 556. 
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subjectieve rechten. Het vernietigingsberoep bij de Raad van State en de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen is een vorm van “objectieve” rechtspraak.130

 

  

De leer van de “objectieve” rechtspraak is afkomstig uit Frankrijk. Aan de hand van de term 

“objectieve” rechtspraak wilde men in Frankrijk aantonen dat er naast het klassieke jurisdictionele 

beroep ook een andere soort rechtspraak bestond die sterk leek op wat een administratieve 

overheid deed in het kader van haar toezichtsbevoegdheden op ondergeschikte besturen. De 

Belgische wetgever nam dit Franse model van het vernietigingsberoep over in het Belgische 

administratieve procesrecht, waar dit beroep een “objectief” beroep (“recours objectif”) werd 

genoemd.131

 

  

66. De theorie van het “objectief beroep” heeft een belangrijke invloed gehad op de ontwikkeling 

van de rechtspraak betreffende de verdeling van de rechtsmacht tussen de Raad van State als 

administratief rechtscollege en de gewone rechtscolleges. De Raad van State heeft in principe 

alleen rechtsmacht verkregen om geschillen over het objectief recht te beslechten en heeft 

bijgevolg geen enkele rechtsmacht tot “subjectief” rechtsherstel. Dit betekent dat de bevoegdheid 

van de Raad van State in het kader van het vernietigingscontentieux beperkt is tot een 

legaliteitscontrole in abstracto van de bestreden administratieve rechtshandeling en de Raad van 

State met de rechten van de rechtzoekende geen rekening mag houden.132

 

 

Toch is het duidelijk dat het onderscheid tussen het objectief en het subjectief beroep vrij 

artificieel is. Want enkel in het geval dat de bestuursrechter zich beperkt tot het oordelen over een 

overheidshandeling en het onderzoeken of deze al dan niet onwettig is, is de bestuursrechter 

louter objectief bezig. In de praktijk zal de bestuursrechter gevolgen verbinden aan zijn 

vaststellingen en de onwettigheden sanctioneren, waardoor men automatisch in het subjectief 

contentieux terecht komt. Immers, het objectieve en het subjectieve recht zijn beide keerzijden 

van dezelfde medaille133

 

.  

                                                        
130L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, II, Parijs, Ancienne librairie Fontemoing et cie, 1923, 342-
396.  
131 S. LUST, Raad van State Afdeling Administratie: 6. Rechtsherstel door de Raad van State, in 
Administratieve rechtsbibliotheek, die Keure, 2000, 370. 
132 S. LUST, Raad van State Afdeling Administratie: 6. Rechtsherstel door de Raad van State, in 
Administratieve rechtsbibliotheek, die Keure, 2000, 372; RvS 25 mei 1992, nr. 39.447; RvS 31 augustus 
1993, nr. 43.882.  
133 S. LUST, Raad van State Afdeling Administratie: 6. Rechtsherstel door de Raad van State, in 
Administratieve rechtsbibliotheek, die Keure, 2000, 381.  
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67.Als gevolg van de invoering van de bestuurlijke lus en de mogelijkheid voor de Raad van State 

om een schadevergoeding toe te kennen134

 

, vervaagt de artificiële scheiding tussen de objectieve 

en de subjectieve rechtspraak. Toch blijft het vernietigingscontentieux zowel van de Raad van 

State als van de Raad voor Vergunningsbetwistingen nog steeds gericht op een legaliteitstoezicht, 

waarbij een bestreden administratieve rechtshandeling wordt gecontroleerd op de rechtmatigheid 

met het objectieve recht.  

Er hebben zich (tot nu toe) geen gelijkaardige tendensen zoals in het Nederlandse bestuursrecht – 

van subjectivering en finalisering – voorgedaan in België. Dit geeft reeds aan dat de bestuurlijke 

lus in België kadert tegen een totaal verschillende achtergrond. Terecht kan dan ook de vraag 

gesteld worden of het – gelet op het ontbreken van de essentiële context waarbinnen de 

Nederlandse bestuurlijke lus zich situeert – überhaupt mogelijk is om de bestuurlijke lus op 

dezelfde effectieve wijze toe te passen in België.  

 

  

                                                        
134Art. 144 van de Grondwet.  
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Afdeling 3: De bestuurlijke lus bij de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen  
 
68. Hoewel de bestuurlijke lus in werking trad op 1 september 2012 was het gedurende ruim twee 

jaar bijzonder stil rond de toepassing ervan. De Raad voor Vergunningsbetwistingen kampte met 

een gerechtelijke achterstand en kwam er niet toe de beroepen, die vanaf 1 september 2012 

werden ingesteld, tijdig te behandelen. Een eerste toepassing van de bestuurlijke lus liet dan ook 

op zich wachten. Echter, eind januari 2014 werd deze stilte doorbroken met twee tussenarresten 

waarin door de Raad voor Vergunningsbetwistingen de toepassing van de bestuurlijke lus werd 

voorgesteld.  

 

69. In dit hoofdstuk zal gepoogd worden een kritische analyse te voeren betreffende de 

bestuurlijke lus. Veel zaken zijn immers niet geregeld in de VCRO, noch in het besluit van de 

Vlaamse regering van 13 juli 2012 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen135 (hierna het “Besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2012”), 

waardoor veel vragen rijzen omtrent de werking, de toepassing en de afhandeling van de 

bestuurlijke lus in Vlaanderen. Gelet op de tussenkomst van het vernietigingsarrest van 8 mei 

2014 van het Grondwettelijk Hof zal deze kritische analyse getoetst worden aan de overwegingen 

van het Grondwettelijk Hof in voornoemd vernietigingsarrest136

 

.  

Alvorens de bestuurlijke lus als rechtsinstrument te analyseren, zal eerst kort worden ingegaan op 

de Raad voor Vergunningsbetwistingen als administratief rechtscollege, meer bepaald wat betreft 

het ontstaan, de werking, de bevoegdheden en de wijzigingen inzake de uitspraakmogelijkheden 

van de Raad voor Vergunningsbetwistingen ingevolge het decreet van 6 juli 2012 houdende 

wijzigingen van diverse bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wat de Raad 

voor Vergunningsbetwistingen betreft137

  

 (hierna het “Decreet van 6 juli 2012”). 

                                                        
135Besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2012 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen, BS 8 augustus 2012, inwerkingtreding 1 september 2012.  
136GwH 8 mei 2014, nr. 74/2014.  
137 Decreet van 6 juli 2012 houdende wijzigingen van diverse bepalingen van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening wat de Raad voor Vergunningsbetwistingen betreft, BS 24 augustus 2012, 
inwerkingtreding op 1 september 2012. 
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1. De Raad voor Vergunningsbetwistingen  

 

1.1. Ontstaan  

 

70. De Raad voor Vergunningsbetwistingen is een Vlaams administratief rechtscollege dat, 

krachtens het decreet van 27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijk 

plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid138 (hierna het “Decreet van 27 maart 2009”), met 

ingang van 1 september 2009 werd opgericht139. Met de oprichting van dit Vlaams administratief 

rechtscollege beoogde de Vlaamse decreetgever te komen tot een gespecialiseerd rechtscollege 

dat op een snelle manier kwalitatieve uitspraken doet om langdurige verstoringen van de 

eigendomsordening en van de markt en gronden te vermijden 140 . De Raad voor 

Vergunningsbetwistingen kreeg de taak om – in de plaats van de Raad van State – uitspraak te 

doen over beroepen tot vernietiging van vergunningsbeslissingen 141. Op deze manier zou de 

werklast bij de Raad van State dalen, waardoor deze laatste in staat zou zijn de gerechtelijke 

achterstand weg te werken142

 

.  

71. De procedureregels voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen werden deels geregeld in de 

VCRO (artikelen 4.8.11 t.e.m. 4.8.27) en deels door het besluit van de Vlaamse regering van 29 

mei 2009 tot regeling van sommige aspecten van de organisatie en werking van de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen143 (hierna het “Besluit van de Vlaamse regering van 29 mei 2009”). Het 

Besluit van de Vlaamse regering van 29 mei 2009 was echter onvolledig en is verscheidene malen 

het voorwerp geweest van wijzigingen144

 

. De procedure werd uiteindelijk grondig gewijzigd door 

het Decreet van 6 juli 2012 en het daarmee samenhangende Besluit van de Vlaamse regering van 

13 juli 2012.  

                                                        
138Decreet van 27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijk plannings-, vergunningen- en 
handhavingsbeleid, BS 15 mei 2009.  
139 F. VAN ACKER, “Hoofdstuk 3: De Raad voor Vergunningsbetwistingen”, IN I. LEENDERS, F. VAN 
ACKERE, V. TOLLENAERE, P. VAN ASSCHE, J. VERKEST, K. VANHERCK, J. VAN DEN BERGHE, G. DE WOLF, 
P. VANSANT, Zakboekje Ruimtelijke Ordening 2013, Mechelen, Kluwer, 2013, 916 p.  
140Memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijk 
plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid, Parl.St Vl.Parl. 2008-09, nr. 2011/1, p. 204.  
141 A. MAES, Raad voor Vergunningsbetwistingen. Leidraad bij de procedure en overzicht van de 
rechtspraak, Brugge, Vanden Broele, 2013, 244 p.  
142 T. VANDROMME, “Nieuwe Raad voor Vergunningsbetwistingen kan gevecht met de achterstand 
aangaan”, Juristenkrant oktober 2012, nr. 255. 
143Besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 tot regeling van sommige aspecten van de organisatie 
en werking van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, BS 26 augustus 2009.  
144Dit besluit van de Vlaamse regering van 29 mei 2009 werd opgeheven door het besluit van de Vlaamse 
regering van 19 april 2013, BS 26 april 2013.  
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1.2. Rechtsmacht  

 

72. Op grond van artikel 4.8.2 van de VCRO doet de Raad voor Vergunningsbetwistingen – als 

een onafhankelijk Vlaams administratief rechtscollege – uitspraak over beroepen die worden 

ingesteld tegen vergunningsbeslissingen, valideringsbeslissingen en registratiebeslissingen. De 

Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelt over vergunningsdossiers in laatste aanleg. Dit 

betekent dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen doorgaans beroepen behandelt die worden 

ingesteld tegen eindbeslissingen van deputaties of tegen beslissingen van gewestelijk 

stedenbouwkundige ambtenaren145. De valideringsbeslissingen van as-built attesten146

 

 zijn tevens 

een bevoegdheid van de Raad voor Vergunningsbetwistingen maar deze bevoegdheid is tot op 

heden nog niet operationeel.  

De Raad voor Vergunningsbetwistingen kan hetzij een bestreden beslissing vernietigen indien 

deze onrechtmatig is147, hetzij de tenuitvoerlegging van de voor vernietiging vatbare beslissing 

schorsen 148 . Een beslissing wordt geacht onregelmatig te zijn indien zij in strijd is met de 

regelgeving, de stedenbouwkundige voorschriften of de beginselen van behoorlijk bestuur149

 

.  

73. Tegen de arresten van de Raad voor Vergunningsbetwistingen kan een cassatieberoep bij de 

Raad van State worden ingesteld op grond van artikel 14, §2 van de RvS-wet150

 

.  

1.2.1. Vernietigingsbevoegdheid 

 
74. Indien de Raad voor Vergunningsbetwistingen vaststelt dat de bestreden vergunnings-, 

validerings- of registratiebeslissing onregelmatig is, gaat hij over tot vernietiging van deze 

beslissing. Hierdoor verdwijnt de beslissing ex tunc (retroactief) en erga omnes uit de 

rechtsorde151

                                                        
145G. VAN HOORICK, Handboek Ruimtelijk bestuursrecht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 247-248.  

. De taak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen betreft de toetsing van de 

bestreden administratieve beslissingen op hun legaliteit. Artikel 4.8.2 van de VCRO vermeldt 

uitdrukkelijk de vernietigingsgronden waarop een administratieve beslissing van het 

146Een as-builtattest is een attest waarin wordt verklaard dat handelingen betreffende een constructie of een 
gebouwencomplex niet of slechts marginaal afwijken van de plannen die het voorwerp uitmaken van de 
stedenbouwkundige vergunning of melding (artikel 99, eerste lid van het decreet van 27 maart 2009 tot 
aanpassing en aanvulling van het ruimtelijk plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid, BS 15 mei 
2009).  
147Art. 4.8.2, eerste lid VCRO.  
148Art. 4.8.3 VCRO.  
149Art. 4.8.2, tweede lid VCRO.  
150Zie ook: Koninklijk besluit van 30 november 2006 tot vaststelling van de cassatieprocedure bij de Raad 
van State.  
151Jaarverslag 2011-2012, Raad voor Vergunningsbetwistingen, 13.  
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vergunningverlenend bestuur kan vernietigd worden. In tegenstelling tot de Raad van State – die 

slechts een marginale toetsing kan uitoefenen op de discretionaire opportuniteitsbeoordeling van 

de betrokken administratieve overheid – werd door de Vlaamse decreetgever erkend dat voor de 

Raad voor Vergunningsbetwistingen de kennelijke onredelijkheid of onzorgvuldigheid van de 

toetsing door de overheid aan de goede ruimtelijke ordening steeds als een middel van openbare 

orde moet worden beschouwd152. Tevens is het voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen 

mogelijk om middelen, die de openbare orde aanbelangen, ambtshalve in te roepen indien deze 

niet in het verzoekschrift werden opgeworpen153

 

.  

75. Tenslotte kan de Raad voor Vergunningsbetwistingen in haar vernietigingsarrest instructies 

geven aan het vergunningverlenend bestuur, dewelke in acht moeten genomen worden wanneer 

het vergunningverlenend bestuur een nieuwe beslissing neemt. Dit is het injunctierecht waarover 

de Raad voor Vergunningsbetwistingen beschikt op grond van artikel 4.8.2, derde lid van de 

VCRO. Op die manier kan de Raad voor Vergunningsbetwistingen haar inzicht met betrekking tot 

de grond van de zaak aan het vergunningverlenend bestuur overmaken en krijgt het 

vergunningverlenend bestuur aanwijzingen om de volgende beslissing judgeproof te maken, wat 

op termijn moet leiden tot een effectief rechtsherstel154

 

.  

Ter illustratie kan worden verwezen naar het vernietigingsarrest van 2 juli 2013155 waarin de Raad 

voor Vergunningsbetwistingen aan het vergunningverlenend bestuur de opdracht gaf om het 

openbaar onderzoek correct te laten verlopen. Een ander vernietigingsarrest waar de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen een injunctie oplegde in verband met de procedureaspecten die moeten 

worden nageleefd, is het arrest van 4 juni 2013 156

 

 waarin bepaald werd dat het 

vergunningverlenend bestuur een tegensprekelijk plaatsbezoek moest organiseren.  

1.2.2. Schorsingsbevoegdheid  

 
76. De Raad voor Vergunningsbetwistingen kan de tenuitvoerlegging van een beslissing schorsen 

indien die beslissing vatbaar is voor vernietiging. De schorsing moet wel expliciet verzocht 

                                                        
152Art. 4.8.9, tweede lid VCRO; A. MAES, Raad voor Vergunningsbetwistingen. Leidraad bij de procedure 
en overzicht van de rechtspraak, Brugge, Vanden Broele, 2013, 6; Jaarverslag 2011-2012, Raad voor 
Vergunningsbetwistingen, 19; T. DE WAELE, “Deel II: Vergunningen”, in P. FLAMEY en G. VERHELST, 
Ruimtelijke ordening herbekeken: analyse van de Vlaamse Codex R.O. en het Decreet Grond- en 
Pandenbeleid, Brugge, Vanden Broele, 2010, 187-198. 
153Art. 4.8.9, eerste lid VCRO.  
154 Jaarverslag 2011-2012, Raad voor Vergunningsbetwistingen, 19; B. ROELANDTS en P-J. DEFOORT, 
“Ruimtelijke ordening anno 2009 : nieuwe regels, nieuwe vragen”, TROS juni 2009, nr. 54. 
155RvVb 2 juli 2013, nr. A/2013/0362.  
156RvVb 4 juni 2013, nr. A/2013/0290. 



 50 

worden door de partijen. Dit betekent enerzijds dat het voor de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen niet mogelijk is om ambtshalve een schorsing te bevelen en anderzijds 

dat het indienen van een vernietigingsberoep niet automatisch de uitvoerbaarheid van de 

bestreden beslissing schorst157

 

.  

De schorsing van een bestreden beslissing kan door de Raad voor Vergunningsbetwistingen 

alleen maar bevolen worden indien de verzoekende partij kan aantonen dat zij een moeilijk te 

herstellen ernstig nadeel158 (hierna een “MTHEN”) lijdt. Daarenboven moet de verzoekende partij 

tevens ernstige middelen aanvoeren die de vernietiging van de bestreden beslissing kunnen 

verantwoorden159. Het is duidelijk dat de bewijslast om een schorsing te bekomen, rust op de 

verzoekende partij160

 

.  

77. In tegenstelling tot de procedure ten gronde, waar de Raad voor Vergunningsbetwistingen de 

gegrondheid van de middelen onderzoekt, wordt in de schorsingsprocedure de ernst van de 

middelen onderzocht. Aangezien bijgevolg de Raad voor Vergunningsbetwistingen enkel de ernst 

– en niet de gegrondheid – van de middelen onderzoekt, is de toepassing van de bestuurlijke lus 

uitgesloten in de schorsingsprocedure. 

 

78. Ter vervollediging kan hier nog worden vermeld dat de vereiste van een MTHEN sinds 1 

maart 2014 niet langer is voorgeschreven in de schorsingsprocedure voor de Raad van State. Een 

MTHEN werd in de schorsingsprocedure bij de Raad van State vervangen door het aantonen van 

de “spoedeisendheid” 161

 

. Echter, de Raad van State zal bij de beoordeling over een 

cassatieberoep, dat kan worden ingesteld tegen de arresten van de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen, wel nog steeds het criterium van het MTHEN moeten hanteren 

aangezien dit  voorgeschreven blijft in de VCRO.  

  

                                                        
157 A. MAES, Raad voor Vergunningsbetwistingen. Leidraad bij de procedure en overzicht van de 
rechtspraak, Brugge, Vanden Broele, 2013, 244 p.; E. CLYBOUW, De Raad voor Vergunningsbetwistingen. 
Een praktische gids, Brugge, die Keure, 2013, 14. 
158De vereiste van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel (hierna “MTHEN”) werd ook voorgeschreven in 
de schorsingsprocedure voor de Raad van State. Echter, door de wetswijziging die van kracht is sinds 1 
maart 2014 is de vereiste van het MTHEN geschrapt uit de wet en vereist men nu enkel dat de verzoekende 
partij “spoedeisendheid” aantoont.  
159Art. 4.8.18, § 2, eerste lid VCRO.  
160 A. MAES, Raad voor Vergunningsbetwistingen. Leidraad bij de procedure en overzicht van de 
rechtspraak, Brugge, Vanden Broele, 2013, 244 p.; E. CLYBOUW, De Raad voor Vergunningsbetwistingen. 
Een praktische gids, Brugge, die Keure, 2013, 109. 
161Art. 17 RvS-wet.  



 51 

2. De bestuurlijke lus  

 

2.1. Inleiding  

 

79. De doelstelling van de oprichting van de Raad voor Vergunningsbetwistingen was om te 

komen tot “een gespecialiseerd rechtscollege dat op een snelle manier kwalitatieve uitspraken 

doet om langdurige verstoringen van de eigendomsordening en van de markt van gronden en 

panden te vermijden” [eigen onderlijning]162

 

. Aangezien de Raad van State met een gerechtelijke 

achterstand te kampen had, konden de ingestelde beroepen niet binnen een redelijke termijn 

worden behandeld. Om dit probleem aan te pakken, werd de Raad voor Vergunningsbetwistingen 

opgericht zodat ingestelde beroepen tegen beslissingen van vergunningverlenende besturen 

sneller zouden kunnen behandeld worden.  

Echter, de werkelijke instroom van de beroepsdossiers bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen 

lag aanzienlijk hoger dan de geschatte verwachte instroom. Aangezien men deze grote instroom 

van beroepsdossiers niet had verwacht, was de Raad voor Vergunningsbetwistingen bij zijn 

opstart structureel niet in staat om al deze beroepen binnen een redelijke termijn te behandelen. 

De lange doorlooptijd van de beroepsdossiers is absoluut ongunstig voor de rechtsbescherming en 

–zekerheid. Immers zolang de procedure loopt, bestaat er onzekerheid voor bijvoorbeeld de 

vergunninghouder die zijn reeds verleende vergunning aangevochten ziet.163

 

  

De lange behandelingstermijn van de beroepsdossiers bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen 

was ook te wijten aan het gebrek aan een duidelijke procedureregeling. De regeling die was 

opgenomen in de VCRO was te summier en onvoldoende uitgewerkt waardoor het voor de Raad 

voor Vergunningsbetwistingen niet mogelijk was om voor de procespartijen een efficiënte en 

kwaliteitsvolle rechtspleging te verzekeren 164

 

.  

80. Zoals reeds vermeld, bestaat de rechtsmacht van de Raad voor Vergunningsbetwistingen uit 

een schorsings- en een vernietigingsbevoegdheid. Als de Raad voor Vergunningsbetwistingen had 

vastgesteld dat de bestreden beslissing behept was met een gebrek of met een onregelmatigheid, 

kon de Raad voor Vergunningsbetwistingen alleen maar overgaan tot de vernietiging van de 

bestreden beslissing, ongeacht de aard van het gebrek.  

                                                        
162Memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijk 
plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid, Parl.St Vl.Parl. 2008-09, nr. 2011/1, p. 204-205. 
163Parl.St. Vl.Parl. 2011-12, nr. 1509/1, p. 2.  
164Parl.St. Vl.Parl. 2011-12, nr. 1509/1, p. 2. 
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De vernietiging kan daarenboven geschieden op grond van één middel. Dit betekent dat, indien 

nog andere middelen worden aangevoerd, de Raad voor Vergunningsbetwistingen niet verplicht is 

deze middelen nader te onderzoeken. Dit brengt met zich mee dat, indien het 

vergunningverlenend bestuur na de vernietiging van de bestreden beslissing opnieuw een 

beslissing neemt, deze nieuwe beslissing kan behept zijn met dezelfde gebreken als de vernietigde 

beslissing aangezien deze gebreken in het vernietigingsarrest niet werden vastgesteld door de 

Raad voor Vergunningsbetwistingen. Het vergunningverlenend bestuur moet immers alleen de 

door de Raad voor Vergunningsbetwistingen vastgestelde onwettigheid herstellen. Dit vloeit voort 

uit het gezag van gewijsde van het arrest165

 

. Aangezien tegen de nieuwe beslissing opnieuw een 

beroep openstaat, kunnen carrousels van beroepen en vernietigingen op gang gebracht worden.  

81. Net zoals in Nederland brachten de carrousels van procedures veel tijdverlies, hoge 

proceskosten en vooral frustratie met zich mee waardoor onder meer grote infrastructuurwerken 

aanzienlijke vertraging opliepen. Ook was er het verslag van de Commissie - Berx166: “Naar een 

snellere en betere besluitvorming over complexe projecten”. In dit verslag werden voorstellen 

geformuleerd om de uitspraakbevoegdheden van de Raad voor Vergunningsbetwistingen te 

verruimen teneinde te komen tot een actieve(re) rechter 167

 

. Vanuit deze doelstelling wou de 

Vlaamse decreetgever de Raad voor Vergunningsbetwistingen voorzien van nieuwe instrumenten, 

die ertoe kunnen bijdragen dat het geschil op een definitieve manier wordt beslecht. Een eerste 

stap naar een actievere rechter was de injunctiebevoegdheid die wordt voorgeschreven door 

artikel 4.8.2, derde lid van de VCRO. Het injunctierecht volstaat echter niet om het geschil finaal 

te beslechten aangezien dit pas na de vernietiging van de bestreden beslissing kan worden 

aangewend. Het vergunningverlenend bestuur moet hoe dan ook een nieuwe beslissing nemen 

waartegen opnieuw een beroep open staat. Het geschil zal met andere woorden nog niet definitief 

beslecht zijn.  

Om die reden heeft de Vlaamse decreetgever aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen de 

mogelijkheid gegeven om via een tussenarrest het vergunningverlenend bestuur in de gelegenheid 

te stellen de rechtmatigheid tijdens de procedure te (laten) herstellen. Kortom, de Vlaamse 

decreetgever wou de bestuurlijke lus introduceren in procedures voor de Raad voor 

                                                        
165Parl.St. Vl.Parl. 2011-12, nr. 1509/1, p. 3-4. 
166 Naar een snellere en betere besluitvorming over complexe projecten, verslag van de Commissie 
Investeringsprojecten (Commissie Berx) iov de Vlaamse regering 
(http://www.provincieantwerpen.be/bestuur/beleid/gouverneur_cathy_ber/bevoegdheden_missie/co_rdinati
e_en_onder/dossiers/commissie_investerin/).  
167Het verslag van de Commissie-Berx vormt ook de grondslag voor het decreet betreffende complexe 
projecten (Parl.St. Vl.Parl. 2013-2014, nr. 2417) aangenomen door het Vlaams Parlement op 23 april 2014.  

http://www.provincieantwerpen.be/bestuur/beleid/gouverneur_cathy_ber/bevoegdheden_missie/co_rdinatie_en_onder/dossiers/commissie_investerin/
http://www.provincieantwerpen.be/bestuur/beleid/gouverneur_cathy_ber/bevoegdheden_missie/co_rdinatie_en_onder/dossiers/commissie_investerin/
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Vergunningsbetwistingen168 en kwam hiermee tegemoet aan één van de aanbevelingen die waren 

geformuleerd door de Commissie - Berx. De bestuurlijke lus beoogt immers “onnodige nieuwe 

procedures te voorkomen, tijdswinst te boeken en meer en snellere rechtszekerheid te bieden”169

 

. 

Er werd dus verwacht dat de toepassing van de bestuurlijke lus de procedure gevoelig zou 

verkorten. Echter, zoals zal blijken uit de uiteenzetting en het procedureverloop van de 

bestuurlijke lus bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen is het duidelijk dat de toepassing van 

de bestuurlijke lus een onmiskenbare verlenging van de doorlooptijd van de procedure met zich 

mee bracht.  

Ter illustratie wordt in de memorie van toelichting bij het Decreet van 6 juli 2012170 verwezen 

naar het arrest van de Raad van State van 28 april 2011171 betreffende de vernietiging van de 

stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van de tramlijn Deurne-Wijnegem omdat de 

motivering voor de ontheffing van het opstellen van een door de bestaande regelgeving opgelegd 

project-milieueffectenrapport (MER) niet afdoende was. De decreetgever is van oordeel dat in 

dergelijke gevallen de bestuurlijke lus een oplossing kan bieden aangezien – door een herstel van 

het gebrek in de bestreden beslissing tijdens de procedure – de vernietiging van de vergunning 

kan worden vermeden172

 

.  

82. Hoewel in de memorie van toelichting bij het Decreet van 6 juli 2012173

 

 werd gewezen op het 

belang van de finale en definitieve geschilbeslechting was het duidelijk dat men door de 

toepassing van de bestuurlijke lus vooral de vernietiging van de bestreden beslissing wou 

vermijden. Hierin ligt al een verschilpunt met de Nederlandse bestuurlijke lus waar, na de 

toepassing van de bestuurlijke lus, het bestreden (hersteld) besluit alsnog kan worden vernietigd 

maar waar de rechtsgevolgen in stand worden gelaten. Dit laatste rechtsinstrument, m.n. het in 

stand laten van de rechtsgevolgen, is iets waarover de Raad voor Vergunningsbetwistingen niet 

beschikt. Een vernietiging met instandhouding van de rechtsgevolgen is in Vlaanderen voor de 

Raad voor Vergunningsbetwistingen dus niet mogelijk. 

83. Dat de invoering van de bestuurlijke lus tot geanimeerde juridische én maatschappelijke 

debatten zou leiden, werd al snel duidelijk. Door onder meer de Antwerpse verenigingen zonder 

winstoogmerk Straatego en Ademloos werd door middel van de verzoekschriften van 22 en 25 

                                                        
168Parl.St. Vl.Parl. 2011-12, nr. 1509/1, p. 4. 
169Parl.St. Vl.Parl. 2011-12, nr. 1509/1, p. 9.  
170Parl.St. Vl.Parl. 2011-12, nr. 1509/1, p. 9. 
171RvS 28 april 2011, nr. 212.825. 
172Parl.St. Vl.Parl. 2011-12, nr. 1509/1, p. 9.  
173Parl.St. Vl.Parl. 2011-12, nr. 1509/1, p. 9. 
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februari 2013 bij het Grondwettelijk Hof een beroep tot vernietiging174

 

 van de artikelen 4.8.4 en 

4.8.28, §2 van de VCRO met betrekking tot de bestuurlijke lus ingesteld.  

De vernietiging van voormelde artikelen van de VCRO werd gevorderd op grond van onder meer 

de schending van het Verdrag van Aarhus, van de Richtlijn 2011/92/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende de milieueffectenbeoordeling van 

bepaalde openbare en particuliere projecten, maar ook op grond van de schending van de 

beginselen van het recht van verdediging, tegenspraak, onafhankelijkheid en onpartijdigheid van 

de rechter, de wapengelijkheid en de formele motiveringsplicht175

 

.  

Op grond van de artikelen 3 en 6 van het Verdrag van Aarhus betwisten de verzoekende partijen 

het feit dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen – die zich moet uitspreken over de wettigheid 

van een beslissing met een milieurechtelijke impact – opportuniteitsoverwegingen kan aanhalen 

om het vastgestelde gebrek in de bestreden beslissing via de toepassing van de bestuurlijke lus te 

(laten) herstellen in plaats van over te gaan tot het vernietigen van de bestreden beslissing. 

Daarenboven zijn de verzoekende partijen van mening dat een schending van artikel 9 van het 

Verdrag van Aarhus voorligt aangezien de eventuele herstelbeslissing niet wordt bekendgemaakt. 

Het zijn enkel de partijen in het geding die in kennis worden gesteld van deze herstelbeslissing. 

Het kan namelijk voorkomen dat de bijkomende motivering – die wordt verschaft via de 

toepassing van de bestuurlijke lus – de belanghebbenden wel raakt waardoor ze een 

vernietigingsberoep wensen in te stellen tegen de herstelbeslissing. Tenslotte voeren de 

verzoekende partijen aan dat de bestuurlijke lus manifest indruist tegen het principe van de 

onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de bestuursrechter176

 

.  

84. Op 8 mei 2014 deed het Grondwettelijk Hof uitspraak in deze zaak en vernietigde het artikel 

4.8.4 en artikel 4.8.28, §2, derde lid van de VCRO. Hierna volgt een kritische analyse van de 

bestuurlijke lus op grond van de – door het Grondwettelijk Hof vernietigde – decretale bepaling. 

In deze analyse zal worden verwezen naar de overwegingen die werden geformuleerd door het 

Grondwettelijk Hof.  

                                                        
174De zaken waren ingeschreven onder de nummers 5591 en 5597 van de rol van het Hof en werden 
samengevoegd. Intussen heeft het Grondwettelijk Hof reeds uitspraak gedaan in deze zaak met het arrest 
van 8 mei 2014, nr. 74/2014.  
175F. EGGERMONT, “Schending van vormvereisten in het kader van een oplossingsgerichte rechtspraak: de 
bestuurlijke lus bekeken vanuit een rechtsvergelijkend perspectief”, in Preadviezen 2013: Vereniging voor 
de vergelijkende studie van recht van België en Nederland, Den Haag, Boom uitgevers Den Haag, 2013, 
22-23.  
176F. EGGERMONT, “Schending van vormvereisten in het kader van een oplossingsgerichte rechtspraak: de 
bestuurlijke lus bekeken vanuit een rechtsvergelijkend perspectief”, in Preadviezen 2013: Vereniging voor 
de vergelijkende studie van recht van België en Nederland, Den Haag, Boom uitgevers Den Haag, 2013, 
29-30. 
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2.2. Analyse op grond van de (vernietigde) decretale bepaling  

 

85. Het Decreet van 6 juli 2012 heeft het hoofdstuk van de VCRO betreffende de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen, m.n. hoofdstuk 8, volledig herschreven. Er wordt onder meer voorzien 

in een wettelijke regeling van de bestuurlijke lus in artikel 4.8.4 van de VCRO. Voormeld Decreet 

van 6 juli 2012 moet worden samen gelezen met de artikelen 38 en 39 van het Besluit van de 

Vlaamse regering van 13 juli 2012.  

 

Deze analyse werd opgesteld vóór de tussenkomst van het vernietigingsarrest van 8 mei 2014 van 

het Grondwettelijk Hof maar verliest haar relevantie niet gelet op enerzijds artikel 96 van het 

decreet betreffende de organisatie en rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtcolleges 

dat een identieke bepaling als artikel 4.8.4 van de VCRO bevat en anderzijds het feit dat het 

Grondwettelijk Hof in haar vernietigingsarrest van 8 mei 2014 heeft aangeven dat een herstel van 

de bepaling van artikel 4.8.4 van de VCRO mogelijk kan zijn.  

 

2.2.1. Dubbel facultatief systeem  

 
86. De Raad voor Vergunningsbetwistingen kan met een tussenuitspraak en in elke stand van het 

geding aan het vergunningverlenend bestuur de mogelijkheid bieden binnen een bepaalde termijn 

een onregelmatigheid in de bestreden beslissing te (laten) herstellen tenzij belanghebbenden, 

vermeld in artikel 4.8.11 van de VCRO, daardoor onevenredig kunnen worden benadeeld (artikel 

4.8.4, §1 van de VCRO). De eerste paragraaf van artikel 4.8.4 van de VCRO is quasi identiek aan 

het Nederlandse artikel 8:15a, eerste lid van de Awb. Het is ook de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen die autonoom beslist over de toepassing van de bestuurlijke lus. De 

partijen kunnen om de toepassing van de bestuurlijke lus verzoeken maar het is de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen die uiteindelijk de beslissing neemt om dit rechtsinstrument al dan niet 

te gebruiken. Dit is logisch want niet ieder gebrek is herstelbaar. Daarnaast moeten ook de 

omstandigheden, eigen aan de zaak, in acht genomen worden bij de beoordeling of een 

bestuurlijke lus al dan niet kan worden toegepast.  

 

In tegenstelling tot Nederland is er geen Belgische of Vlaamse variant van artikel 8:41a van de 

Awb. Er rust bijgevolg op de Raad voor Vergunningsbetwistingen geen inspanningsverbintenis 

om het geschil finaal te beslechten. Toch lijkt het logisch dat de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen motiveert waarom hij – nadat één van de partijen om de toepassing van 

de bestuurlijke lus verzocht heeft – de bestuurlijke lus toch niet wenst toe te passen.  

 



 56 

De bestuurlijke lus blijft een “mogelijkheid” die aan het vergunningverlenend bestuur wordt 

geboden. Dit betekent dat het vergunningverlenend bestuur niet verplicht is om van deze 

mogelijkheid gebruik te maken. Het vergunningverlenend bestuur moet wel binnen een – door de 

Raad voor Vergunningsbetwistingen bepaalde – termijn meedelen of het van de 

herstelmogelijkheid wenst gebruik te maken (artikel 4.8.4, §2 van de VCRO). Er bestaat voor de 

Raad voor Vergunningsbetwistingen geen mogelijkheid om het bestuur “op te dragen” het gebrek 

in de bestreden beslissing te herstellen, zoals de Nederlandse hoogste bestuursrechters dit kunnen 

op grond van artikel 8:51d van de Awb.  

 

2.2.2. Herstellen of laten herstellen  

 
87. Net zoals in Nederland kan het vergunningverlenend bestuur in Vlaanderen de gelegenheid 

krijgen het gebrek dat door de Raad voor Vergunningsbetwistingen in de bestreden beslissing 

werd vastgesteld te herstellen of te laten herstellen. Met andere woorden, de omstandigheid dat 

het vergunningverlenend bestuur zelf niet bij machte is om het gebrek in de bestreden beslissing 

te herstellen, verhindert de toepassing van de bestuurlijke lus niet.  

In de memorie van toelichting bij het Decreet van 6 juli 2012 wordt verwezen naar een geval 

waarbij het openbaar onderzoek in de bijzondere procedure door het college van burgemeester en 

schepenen wordt georganiseerd maar waarbij de Raad voor Vergunningsbetwistingen het bevel 

tot herstel richt aan het vergunningverlenend bestuur dat verwerende partij is in de procedure177

 

.  

Anders dan in Nederland is het minder duidelijk of het in Vlaanderen op grond van de bepaling 

van artikel 4.8.4, §1 van de VCRO mogelijk is om bevoegdheidsgebreken te laten herstellen. In 

de kamerstukken van de Nederlandse Tweede Kamer werden drie soorten bevoegdheidsgebreken 

vastgesteld: (i) het besluit is genomen namens een op zichzelf bevoegd bestuur, maar zonder 

toereikende grondslag omdat een mandaatbesluit ontbreekt of ontoereikend is, (ii) het besluit is 

genomen door een onbevoegd bestuur maar het bevoegde bestuur is een onderdeel van dezelfde 

rechtspersoon (daarbij denken we aan het geval waarin een vergunningsbeslissing werd genomen 

door de burgemeester terwijl dit door het college van burgemeester en schepenen had moeten 

gebeurd zijn) en (iii) het besluit is genomen door een onbevoegd bestuur maar het bevoegde 

bestuur is een onderdeel van een andere rechtspersoon. In Nederland is het duidelijk dat voor het 

herstel van de eerste twee gebreken de bestuurlijke lus kan gehanteerd worden178

                                                        
177Parl.St. Vl.Parl. 2011-12, nr. 1509/1, p. 9.  

. 

178Kamerstukken II 2008/09, 31352, nr. 8, p. 23-24; F. EGGERMONT, “Schending van vormvereisten in het 
kader van een oplossingsgerichte rechtspraak: de bestuurlijke lus bekeken vanuit een rechtsvergelijkend 
perspectief”, in Preadviezen 2013: Vereniging voor de vergelijkende studie van recht van België en 
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Aangezien men in Vlaanderen dezelfde terminologie, met name “laten herstellen”, hanteert en 

daarenboven – in tegenstelling tot de bestuurlijke lus bij de Raad van State179

 

 – de toepassing van 

de bestuurlijke lus niet uitdrukkelijk uitsluit in de gevallen waarin het vergunningverlenend 

bestuur zelf niet bij machte is het gebrek te herstellen, lijkt het mogelijk om bij een 

bevoegdheidsgebrek de bestuurlijke lus toe te passen. 

2.2.3. Onderzoek naar alle middelen  

 
88. De Raad voor Vergunningsbetwistingen zal, alvorens de bestuurlijke lus kan worden 

toegepast, alle aangevoerde middelen moeten onderzoeken. De toepassing van de bestuurlijke lus 

zal immers enkel zijn nut hebben als de bestreden beslissing niet door andere onherstelbare 

onregelmatigheden is aangetast. Zoniet moet de bestreden beslissing hoe dan ook worden 

vernietigd. De toepassing van de bestuurlijke lus zou in zo een geval enkel tijdverlies met zich 

meebrengen.180

 
 

2.2.4. Herstelbaar gebrek  

 
89. De bestuurlijke lus kan alleen maar worden toegepast indien het gebrek in de bestreden 

beslissing een gebrek of een onregelmatigheid betreft die herstelbaar is zodat de bestreden 

beslissing nadien niet meer onregelmatig is en de bestreden beslissing gehandhaafd kan blijven 

(artikel 4.8.4, § 1, tweede lid van de VCRO).  

  

                                                                                                                                                                     
Nederland, Den Haag, Boom uitgevers Den Haag, 2013, 48-49; H. BORTELS, “De bestuurlijke lus: aanzet 
naar een meer oplossingsgerichte bestuursrechter?”, TBP 2013, afl. 5, 302-316.  
179Art. 38, § 2, 2° RvS-wet.  
180Parl.St. Vl.Parl., 2011-12, nr. 1509/1, p. 9 
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(i) De toepassing van de bestuurlijke lus moet leiden tot herstel van de bestreden 

beslissing  
 

90. Vooreerst kan de Raad voor Vergunningsbetwistingen enkel maar beslissen om de 

bestuurlijke lus toe te passen indien na de toepassing ervan de bestreden beslissing niet meer 

onregelmatig is. Met andere woorden, voordat de bestuurlijke lus kan worden toegepast, moet 

eerst een onderzoek gevoerd worden naar alle middelen die werden opgeworpen. Immers, de 

bestuurlijke lus toepassen voor één bepaalde onregelmatigheid, om nadien vast te stellen dat de 

beslissing nog behept is met andere onherstelbare gebreken, is pure tijdverspilling aangezien de 

toepassing van de bestuurlijke lus in dergelijk geval er niet toe leidt dat de bestreden beslissing 

hersteld is. Het is dus van cruciaal belang dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen eerst alle 

opgeworpen middelen onderzoekt en nagaat of één of meer onregelmatigheden, die werden 

vastgesteld in de bestreden beslissing, door de toepassing van de bestuurlijke lus hersteld kunnen 

worden. Op die manier leidt de toepassing van de bestuurlijke lus ertoe dat de bestreden 

beslissing niet langer onregelmatig is.  

Stelt de Raad voor Vergunningsbetwistingen vast dat er meerdere gebreken zijn waarvan één of 

meerdere niet voor herstel vatbaar zijn, dan moet de Raad voor Vergunningsbetwistingen 

overgaan tot de vernietiging van de bestreden beslissing181

 

. 

(ii) Handhaving van de bestreden beslissing  

 
91. Daarnaast is er vereist dat de bestreden beslissing “gehandhaafd blijft”. Dit betekent dat de 

toepassing van de bestuurlijke lus niet als gevolg mag hebben dat de inhoud van de bestreden 

beslissing gewijzigd wordt. Het klassieke voorbeeld betreft het geval waarin een persoon de 

vergunning van zijn buurman (d.i. de vergunninghouder) aanvecht wegens een schending van de 

motiveringsplicht. In voorkomend geval is het niet mogelijk dat door toepassing van de 

bestuurlijke lus de vergunninghouder plots geconfronteerd wordt met een weigeringsbeslissing.182

Voor een uitvoerige analyse omtrent de voorwaarde van de handhaafbaarheid van de bestreden 

beslissing wordt verwezen naar Afdeling 5 van deze masterproef. Daar zal tevens worden 

verwezen naar de overwegingen van het Grondwettelijk Hof die relevant zijn omtrent de 

voorwaarde van de handhaafbaarheid van de bestreden beslissing.  

  

 

Indien na de toepassing van de bestuurlijke lus door het vergunningverlenend bestuur de 

bestreden beslissing gehandhaafd blijft, maar aan de bestreden beslissing andere voorwaarden 

                                                        
181Parl.St. Vl.Parl. 2011-12, nr. 1509/1, p. 9.  
182Parl.St. Vl.Parl. 2011-12, nr. 1509/3, p. 4; Parl.St. Vl.Parl. 2011-12, nr. 1509/4, p. 9.  
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worden gekoppeld, dan hebben we te maken met een gewijzigde nieuwe beslissing. Deze 

beslissing moet bijgevolg worden behandeld als een volledig nieuwe beslissing. 

 

(iii) Herstelbaar gebrek  

 
92. Tenslotte moet het vastgestelde gebrek in de bestreden beslissing “herstelbaar” zijn. Er werd 

gekozen voor een zeer algemene omschrijving om te vermijden dat de regeling te strikt zou 

worden en daardoor slechts een geringe meerwaarde zou hebben. Toch is het duidelijk dat – 

rekening houdend met de voorwaarde dat de bestreden beslissing gehandhaafd moet blijven – de 

gebreken die voor herstel in aanmerking komen voornamelijk herstelbare “vormgebreken” zullen 

(moeten?) zijn.  

 

93. In Nederland blijkt de toepassing van de bestuurlijke lus voornamelijk voorzien voor vier 

hoofdcategorieën van gebreken, namelijk (i) een onvolledig of onzorgvuldig feitenonderzoek, (ii) 

een ontoereikende motivering, (iii) procedurefouten en (iv) een onjuiste uitleg van wettelijke 

voorschriften183. Bij de voorbereiding van het Decreet van 6 juli 2012 werden in de memorie van 

toelichting drie mogelijkheden vermeld waarvoor de bestuurlijke lus zou kunnen worden 

toegepast184

 

.  

Een eerste mogelijkheid betreft de schending van de formele motiveringsplicht. Een bij de Raad 

voor Vergunningsbetwistingen bestreden vergunningsbeslissing kan formeel onvoldoende 

geformuleerd zijn, maar dit wil nog niet zeggen dat er materieel geen goede motieven bestaan 

voor die beslissing. De toepassing van de bestuurlijke lus vermijdt dat de beslissing onmiddellijk 

wegens dat vormgebrek wordt vernietigd, maar biedt het vergunningverlenend bestuur de 

gelegenheid om de materiële motieven te expliciteren185

                                                        
183Kamerstukken II 2008/09, 31352, nr. C, p. 2; H. BORTELS, “De bestuurlijke lus: aanzet naar een meer 
oplossingsgerichte bestuursrechter?”, TBP 2013, afl. 5, 308; F. EGGERMONT, “Schending van vormvereisten 
in het kader van een oplossingsgerichte rechtspraak: de bestuurlijke lus bekeken vanuit een 
rechtsvergelijkend perspectief”, in Preadviezen 2013: Vereniging voor de vergelijkende studie van recht 
van België en Nederland, Den Haag, Boom uitgevers Den Haag, 2013, 43. 

 Ter illustratie wordt hierbij verwezen 

naar het geval waarin de motivering voor de ontheffing van het opstellen van een door de 

bestaande regelgeving opgelegd project-milieueffectenrapport (project-MER) niet afdoende is. 

Het is wel van belang te onderstrepen dat er een onderscheid bestaat tussen het geval waarin de 

ontheffing terecht werd verleend, maar niet afdoende werd gemotiveerd en het geval waar er 

simpelweg geen ontheffing verleend had mogen worden. In dit laatste geval is er logischerwijze 

184Parl.St. Vl.Parl. 2011-12, nr.1509/1, p. 1-9. 
185Parl.St. Vl.Parl. 2011-12, nr. 1509/3, p. 3. 
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geen sprake van een “herstelbaar” gebrek waarvoor de bestuurlijke lus zou kunnen worden 

toegepast.  

 

Een tweede mogelijkheid is de situatie waarin een advies ontbreekt. Dit moet beschouwd worden 

als een herstelbaar gebrek maar het is mogelijk dat een bindend advies – dat tijdens de 

bestuurlijke lus wordt ingewonnen – afwijkt van de eerder genomen beslissing waardoor de 

bestreden beslissing door de toepassing van de bestuurlijke lus niet meer kan worden hersteld. 

Indien het niet-bindend advies afwijkt van de bestreden beslissing, moet door het 

vergunningverlenend bestuur een nieuwe beoordeling worden opgemaakt die bevestigt dat het 

niet-bindend advies niet noodzakelijk moet leiden tot een andere beslissing. Toch moet de 

mogelijkheid van het inwinnen van vergeten adviezen via de toepassing van de bestuurlijke lus 

kritisch bekeken worden (cf. infra randnummer. 180 e.v.).  

 

Een derde mogelijkheid slaat op het openbaar onderzoek. Hierbij moet worden verduidelijkt dat 

het niet gaat om het ontbreken van een openbaar onderzoek maar enkel om vormgebreken – 

bijvoorbeeld in het proces-verbaal –  bij de afhandeling van het openbaar onderzoek.  

 

94. Door mr. MATTHIAS E. STORME werd in de memorie van antwoord in de procedure voor het 

Grondwettelijk Hof186

 

 tegen de bepalingen van de bestuurlijke lus in de VCRO verduidelijkt dat 

het antwoord op de vraag of een gebrek “herstelbaar” is, niet kan worden geregeld in een 

procedureregel, zoals de bepaling van artikel 4.8.4 van de VCRO houdende de organisatie van de 

bestuurlijke lus. Het antwoord op die vraag moet volgens MATTHIAS E. STORME worden 

gevonden in de geschonden rechtsregel zélf. Bij wijze van voorbeeld wordt verwezen naar de 

rechtsregel die voorschrijft dat het opstellen van het milieueffectenrapport moet plaatsvinden 

wanneer alle opties nog open zijn. Indien een beslissing is genomen zonder milieueffectenrapport, 

volgt uit de rechtsregel zelf dat de bestuurlijke lus niet kan worden toegepast.  

95. Door de algemene en ruime omschrijving van de aard van de herstelbare gebreken kan de 

Raad voor Vergunningsbetwistingen het toepassingsgebied van de bestuurlijke lus uitbreiden. 

Zodra de Raad voor Vergunningsbetwistingen van oordeel is dat het gebrek “kan” hersteld 

worden, zou hij de toepassing van de bestuurlijke lus kunnen voorstellen. Toch lijkt het – gelet op 

de voorwaarde van handhaafbaarheid van de bestreden beslissing – de bevoegdheid van de Raad 

voor Vergunningsbetwistingen om, alvorens de toepassing van de bestuurlijke lus wordt 

                                                        
186Dit werd verduidelijk in de memorie van antwoord opgesteld door mr. Matthias E. Storme als raadsman 
voor de Vlaamse Regering op verzoek van de heer Philippe Muyters in het kader van de 
vernietigingsprocedure voor het Grondwettelijk Hof (samengevoegde zaken nr. 5591 en 5597), onuitg. Op 
8 mei 2014 heeft het Grondwettelijk Hof uitspraak gedaan in deze zaak.  
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voorgesteld, na te gaan of dit herstel van een vastgesteld gebrek in de bestreden beslissing een 

invloed kan hebben op de inhoud van de bestreden beslissing.  

 

2.2.5. Geen onevenredige benadeling van belanghebbenden  

 
96. De toepassing van de bestuurlijke lus is uitgesloten indien belanghebbenden, vermeld in 

artikel 4.8.11 van de VCRO, daardoor onevenredig kunnen worden benadeeld (artikel 4.8.4, §1 

van de VCRO). Dit zijn niet uitsluitend belanghebbenden die nog geen partij zijn in het geding. 

De betekenis van “onevenredige benadeling” wordt door de wetgever overgelaten aan de 

interpretatie van de Raad voor Vergunningsbetwistingen zelf187

 

.  

Deze voorwaarde werd in het leven geroepen omdat in de voorbereidende werkzaamheden van 

het Decreet van 6 juli 2012 werd gesproken over een herstelprocedure, waarna de bestreden 

beslissing kan wijzigen van inhoud (bijvoorbeeld een vergunning wordt een weigering of 

omgekeerd). In het uiteindelijke Decreet van 6 juli 2012 werd bepaald dat de inhoud van de 

bestreden beslissing door de herstelactie niet mag wijzigen. Hoewel men zich bijgevolg de vraag 

kan stellen of het opnemen van deze voorwaarde in de VCRO eigenlijk zin had188

 

, lijkt deze 

bepaling in het licht van de rechtsbescherming een goede zaak.  

2.2.6. In elke stand van het geding  

 
97. De eerste zinsnede van artikel 4.8.4, §1 van de VCRO bepaalt: “… kan de Raad het 

vergunningverlenend bestuursorgaan in elke stand van het geding …” [eigen onderlijning]. In de 

memorie van toelichting bij het Decreet van 6 juli 2012 wordt verduidelijkt dat dit betekent dat de 

toepassing van de bestuurlijke lus zowel vóór de zitting als tijdens het beraad kan worden 

voorgesteld189. Ook BORTELS190

                                                        
187“De vraag is wanneer de Raad het mogelijk onevenredig nadeel voor deze belanghebbenden aanwezig 
acht. Een ruime interpretatie kan ertoe leiden dat de Raad weinig gebruik maakt van de bestuurlijke lus, 
waardoor tijdswinsten verloren kunnen gaan. Aan de andere kant kan een enge interpretatie op gespannen 
voet staan met de rechtsbescherming van belanghebbenden. Het antwoord moet worden overgelaten aan de 
rechtspraak van de Raad.” Parl.St. Vl.Parl. 2011-12, nr. 1590/1, p. 10; S. VERBIST, Actualia Ruimtelijke 
Ordening, Antwerpen, Intersentia, 2013, 98-99.  

 neemt dit over in haar uiteenzetting over de bestuurlijke lus, 

zonder hierbij enige opmerking te formuleren. Toch lijkt deze opvatting niet volledig correct.  

188F. EGGERMONT, “Schending van vormvereisten in het kader van een oplossingsgerichte rechtspraak: de 
bestuurlijke lus bekeken vanuit een rechtsvergelijkend perspectief”, in Preadviezen 2013: Vereniging voor 
de vergelijkende studie van recht van België en Nederland, Den Haag, Boom uitgevers Den Haag, 2013, 21. 
189Parl.St. Vl.Parl. 2011-12, nr. 1509/1, p. 9. 
190 H. BORTELS, “De bestuurlijke lus: aanzet naar een meer oplossingsgerichte bestuursrechter?”, TBP 2013, 
afl. 5, 312.  
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Een zinvolle toepassing van de bestuurlijke lus impliceert dat een bestuurlijke lus pas kan worden 

toegepast via een tussenarrest nadat alle middelen zijn onderzocht. Dit betekent dat alle 

procedurestukken, met name de nota’s en administratieve dossiers, moeten uitgewisseld zijn en 

dat de procedure dus minstens tot en met de antwoordnota van de verzoekende partij is 

voortgezet. Voordien kan de toepassing van de bestuurlijke lus dus niet plaatsvinden.  

 

Vervolgens rijst de vraag of een tussenarrest kan worden geveld zonder dat de partijen werden 

opgeroepen voor een tegensprekelijk debat over de zaak ten gronde. De bestuurlijke lus impliceert 

dat er één of meer gegronde middelen zijn, die in principe tot de vernietiging kunnen leiden maar 

waarvan de onregelmatigheid mogelijkerwijze kan geremedieerd worden. Het lijkt dan ook 

logisch dat er eerst een zitting ten gronde over de grond van de zaak zelf moet plaatsvinden.  

 

De verwoording “in elke stand van het geding” moet om voormelde redenen genuanceerd worden 

aangezien mag worden aangenomen dat een tussenarrest, waarbij de bestuurlijke lus wordt 

voorgesteld, pas kan worden geveld nadat de zaak, na het tegensprekelijk debat in beraad werd 

genomen. Met andere woorden, de toepassing van de bestuurlijke lus kan niet worden voorgesteld 

vóórdat de zitting ten gronde heeft plaatsgevonden. Het kan worden aangeraden om de decretale 

bepaling op dit punt te verduidelijken in de zin dat steeds een tegensprekelijk debat dient plaats te 

vinden alvorens een toepassing van de bestuurlijke lus kan worden voorgesteld.  

 

98. In het kader van de vernietigingsprocedure bij het Grondwettelijk Hof werd door de 

verzoekende partijen aangevoerd dat de bepaling van artikel 4.8.4 van de VCRO, omwille van de 

bewoordingen “in elke stand van het geding”, op discriminerende wijze afbreuk doet aan de 

rechten van de verdediging, het recht op tegenspraak en het recht op toegang tot de rechter. 

Met betrekking tot dit middel heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld – verwijzend naar de vaste 

rechtspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens – dat indien een rechtscollege een 

element aanbrengt dat ertoe strekt de beslechting van het geschil te beïnvloeden, dit het recht op 

tegenspraak inhoudt zodat de partijen hierover een debat moeten voeren191

                                                        
191Cf. EHRM 16 februari 2006, nr. 44624/98, Prikyan en Angelova t. Bulgarij, §42.  

. Dit betekent dat de 

Raad voor Vergunningsbetwistingen moet voorzien dat over de toepassing van de bestuurlijke lus 

een tegensprekelijk debat gevoerd wordt. Het loutere oordeel door de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen dat de belanghebbenden door de toepassing van de bestuurlijke lus niet 

onevenredig kunnen worden benadeeld, kan volgens het Grondwettelijk Hof niet volstaan. Het 

komt immers de partijen zelf toe, en niet het rechtscollege, om uit te maken of een nieuw element 



 63 

opmerkingen behoeft of niet (overweging B.8.3. van het vernietigingsarrest van 8 mei 2014, nr. 

74/2014). 

 

Het Grondwettelijk Hof 192

 

 oordeelt om deze reden dat “Door niet te voorzien in een op 

tegenspraak gevoerd debat over de mogelijkheid tot toepassing van de bestuurlijke lus, in geval 

waarin zulks nog niet het voorwerp was van een debat tussen de partijen, en door niet te voorzien 

in de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen de beslissing die met toepassing van de 

bestuurlijke lus is genomen, na kennisgeving daarvan, doet de bestreden bepaling op 

discriminerende wijze afbreuk aan de rechten van de verdediging, het recht op tegenspraak en het 

recht op toegang tot de rechter” (overweging B.8.5. van het vernietigingsarrest van 8 mei 2014, 

nr. 74/2014). 

2.2.7. Tussenuitspraak  

 
99. De toepassing van de bestuurlijke lus geschiedt via een tussenuitspraak. In deze 

tussenuitspraak moet de Raad voor Vergunningsbetwistingen vermelden binnen welke termijn en 

op welke wijze de onregelmatigheid in de bestreden beslissing kan worden hersteld (artikel 38 

van het Besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2012). Er wordt niet verder gespecificeerd 

hoe gedetailleerd de Raad voor Vergunningsbetwistingen de herstelwijze moet voorschrijven. Een 

te gedetailleerde tussenuitspraak kan leiden tot het “bestuurtje helpen” maar indien de 

tussenuitspraak te vaag wordt geformuleerd, bestaat het risico op een niet-afdoende herstel.  

 

2.2.7.1. Termijnen  

 
100. De Raad voor Vergunningsbetwistingen dient in zijn tussenarrest twee termijnen vast te 

leggen met name enerzijds de termijn waarbinnen het vergunningverlenend bestuur dient aan te 

geven of het van de herstelmogelijkheid wenst gebruik te maken en anderzijds de hersteltermijn.  

 

101. De termijn, waarbinnen het vergunningverlenend bestuur moet te kennen geven of het al dan 

niet van de mogelijkheid tot herstel gebruik wenst te maken, wordt vastgesteld door de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen (artikel 4.8.4, §2 van de VCRO). In Nederland wordt hiervoor geen 

termijn vastgesteld, maar bepaalt artikel 8:15b, lid 1 van de Awb dat “ het bestuursorgaan zo 

spoedig mogelijk meedeelt aan de bestuursrechter of het gebruik maakt van de gelegenheid…” 

[eigen onderlijning]. De VCRO is op dit punt duidelijker aangezien er binnen een duidelijk 
                                                        
192GwH 8 mei 2014, nr. 74/2014.  
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bepaalde termijn klaarheid moet worden gebracht over de intenties van het vergunningverlenend 

bestuur. De woorden “zo spoedig mogelijk” van artikel 8:15b; lid 1 van de Awb zijn te vaag en te 

algemeen, waardoor vaak nodeloos tijd verloren gaat indien het vergunningverlenend bestuur niet 

tot herstel van het gebrek in de bestreden beslissing wenst over te gaan193

 

.  

Uit de eerste twee tussenarresten194

 

 die voorzien in de toepassing van de bestuurlijke lus blijkt dat 

de Raad voor Vergunningsbetwistingen opteert voor een kennisgevingstermijn van één maand. 

De vraag rijst of deze termijn van kennisgeving een orde- of een vervaltermijn is. Aan het 

verstrijken van een vervaltermijn zijn er immers sancties verbonden, die belangrijke gevolgen 

kunnen hebben voor de toepassing van de bestuurlijke lus. Aangezien het van groot belang is dat 

de bestuursrechter zo snel mogelijk op de hoogte gebracht wordt of het vergunningverlenend 

bestuur al dan niet wil meewerken, lijkt het logisch dat het om een vervaltermijn zou gaan. Toch 

zal de praktijk moeten uitwijzen hoe de Raad voor Vergunningsbetwistingen zal omgaan met 

gevallen waarin het vergunningverlenend bestuur bijvoorbeeld vergeet om de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen in te lichten van zijn eventuele bereidheid om de bestuurlijke lus toe te 

passen. Op grond van artikel 4.8.4, §3, 2° van de VCRO wordt immers uitdrukkelijk bepaald dat 

de Raad voor Vergunningsbetwistingen moet bepalen hoe het beroep moet behandeld worden 

indien de verwerende partij de kennisgevingstermijn ongebruikt laat verstrijken. 

102. De tweede termijn die door de Raad voor Vergunningsbetwistingen moet worden vastgesteld 

is de hersteltermijn (artikel 38 van het Besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2012). In de 

memorie van toelichting bij het Decreet van 6 juli 2012195 wordt hieromtrent verduidelijkt dat een 

eenvormige hersteltermijn niet wenselijk is aangezien de Raad voor Vergunningsbetwistingen 

geval per geval, naargelang de aard van het gebrek in de bestreden beslissing, moet kunnen 

oordelen welke termijn het vergunningverlenend bestuur nodig heeft om de onregelmatigheid in 

de bestreden beslissing te herstellen. In tegenstelling tot de Awb wordt in de VCRO niet voorzien 

dat een verlenging van de hersteltermijn mogelijk is. Het is wel opmerkelijk dat de verplichting 

betreffende het bepalen van de hersteltermijn door de Vlaamse decreetgever niet werd 

neergeschreven in de VCRO, maar daarentegen werd overgelaten aan de algemene 

uitvoeringsbevoegdheid van de Vlaamse regering196

                                                        
193H. BORTELS, “De bestuurlijke lus: aanzet naar een meer oplossingsgerichte bestuursrechter?”, TBP 2013, 
afl. 5, 302-316. 

.  

194RvVb 28 januari 2014, nr. A/2014/0088; RvVb 21 januari 2014, nr. A/2014/0050. 
195Parl.St. Vl.Parl. 2011-12, nr. 1509/3, p. 3.  
196De Raad van State, Afdeling Wetgeving is bijzonder kritisch ten aanzien van deze benadering. Dit blijkt 
uit zijn advies omtrent het decreet betreffende de organisatie en de rechtspleging voor sommige Vlaamse 
bestuursrechtcolleges: “11. Overeenkomstig artikel 161 van de Grondwet kan geen administratief 
rechtscollege worden ingesteld dan krachtens een wet. Overeenkomstig artikel 145 van de Grondwet kan de 
bevoegdheid voor geschillen over politieke rechten bij wet worden toegekend aan andere rechtscolleges 
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Wat de hersteltermijn betreft, heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen in de eerste twee 

tussenarresten een termijn van drie maanden voorgeschreven197

 

. Deze termijn stemt overeen met 

de normale termijn van drie maanden die het vergunningverlenend bestuur krijgt na een 

vernietiging van een bestreden beslissing.  

103. Het is van belang te benadrukken dat beide termijnen, met name de termijn van kennisgeving 

en de hersteltermijn, op hetzelfde moment beginnen te lopen, namelijk vanaf de datum van de 

betekening van het tussenarrest.  

  

                                                                                                                                                                     
dan de rechtbanken. Artikel 146 van de Grondwet bepaalt dat geen rechtbank en geen met eigenlijke 
rechtspraak belast orgaan kan worden ingesteld dan krachtens een wet. Afgezien van de 
bevoegdheidsrechtelijke implicaties van de eerstgenoemde grondwetsbepaling, waarop reeds is ingegaan 
bij het onderzoek van de bevoegdheid (zie opmerking 2), houden deze bepalingen ook in, zoals hierna wordt 
uiteengezet, dat het instellen van rechtscolleges en het bepalen van hun bevoegdheden bij een wetskrachtige 
norm, in dit geval bij decreet moeten worden geregeld. Gelet op het intrinsieke belang van de regels inzake 
de samenstelling en de werkwijze van en de rechtspleging voor de betrokken rechtscolleges, moeten ook 
deze regels ten minste in hoofdzaak, bij decreet worden vastgesteld. Bijkomstige en meer gedetailleerde 
regels kunnen dan op een lager niveau worden bepaald, maar daarbij moet dan rekening worden gehouden 
met de vereiste onafhankelijkheid van de betrokken rechtscolleges ten aanzien van de uitvoerende macht. 
Uit dit laatste beginsel vloeit weliswaar niet voort dat geen enkel aspect van de inrichting en de werking 
van en de rechtspleging voor de betrokken rechtscolleges door de decreetgever aan de Vlaamse Regering 
kan worden gedelegeerd, maar op zijn minst zal telkens moeten worden nagegaan of de aan de Vlaamse 
Regering gedelegeerde regelingsbevoegdheid wel spoort met de vereiste onafhankelijkheid van het 
betrokken rechtscollege ten aanzien van de Vlaamse Regering. Daarnaast is het ook mogelijk om de 
regeling van bepaalde aspecten van de inrichting en de werking van de rechtscolleges op te nemen in een 
huishoudelijk reglement of een reglement van orde dat wordt opgesteld door het betrokken rechtscollege (of 
door de algemene vergadering van de Vlaamse bestuursrechtscolleges). In dat geval kunnen evenwel enkel 
louter interne aspecten worden geregeld en geen aspecten die verplichtingen inhouden voor derden, zoals 
de procespartijen en hun raadslieden. Bij het onderzoek van de tekst zullen verscheidene delegaties aan de 
Vlaamse Regering en aan de algemene vergadering aan deze beginselen getoetst worden”.  
Met betrekking tot artikel 33 van het decreet betreffende de organisatie en de rechtspleging voor sommige 
Vlaamse bestuursrechtcolleges wordt hierbij overwogen: “51.4. De ruime toepasbaarheid van de 
bestuurlijke lus, zoals die blijkbaar door de stellers van het ontwerp wordt voorgestaan, heeft tot gevolg dat 
bijzondere aandacht moet uitgaan naar het inrichten van tegenspraak over de wijze waarop het herstel van 
de bestreden bestuurlijke beslissing heeft plaatsgevonden. Gelet op het intrinsieke belang van die 
tegenspraak voor de rechten van de verdediging, is de delegatie in artikel 33, §2, derde lid, aan de Vlaamse 
Regering om de termijnen te bepalen binnen dewelke de partijen op dat punt hun zienswijze meedelen, 
strijdig met de beginselen die sub 11 zijn uiteengezet. Die termijnen moeten worden bepaald in de 
ontworpen bepaling, waarbij desgevallend aan de twee betrokken Vlaamse bestuursrechtcolleges de 
mogelijkheid kan worden geboden om die termijnen in het tussenarrest te verkorten of te verlengen, 
rekening houdende met de omstandigheden van de zaak. Hetzelfde geldt voor de termijn binnen dewelke de 
onwettigheid door de verwerende partij wordt hersteld, bedoeld in artikel 33, §1, eerste lid, en §2, tweede 
lid, van het ontwerp” (Ontwerp van decreet betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige 
Vlaamse bestuursrechtcolleges, Parl.St. Vl.Parl. 2013-2014, nr. 2383/1). 
197RvVb 28 januari 2014, nr. A/2014/0088; RvVb 21 januari 2014, nr. A/2014/0050. 
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2.2.7.2. Methode van herstel  

 

104. De Raad voor Vergunningsbetwistingen moet in het tussenarrest ook vermelden op welke 

wijze het vastgestelde gebrek in de bestreden beslissing moet worden hersteld. De Raad voor 

Vergunningsbetwistingen moet voorschrijven hoe het herstel moet geschieden zonder hierbij té 

vergaande instructies op te leggen aan het vergunningverlenend bestuur.  

 

105. Zoals reeds eerder werd uiteengezet, kan in Nederland gebruik gemaakt worden van twee 

methoden van herstel, met name het nemen van een nieuwe beslissing of het indienen van een 

aanvullend stuk. BORTELS198

 

 schrijft in haar uiteenzetting over de bestuurlijk lus dat op grond van 

de VCRO een herstel van een vastgestelde onregelmatigheid door middel van de bestuurlijke lus 

enkel kan geschieden door het nader indienen van een aanvullend stuk, aangezien de inhoud van 

de bestreden beslissing moet gehandhaafd blijven. Echter, de methode van herstel moet 

onderscheiden worden van de voorwaarde dat de bestreden beslissing moet gehandhaafd blijven. 

Het is immers toegelaten om een nieuwe – volledige en regelmatige – beslissing te nemen met 

dezelfde inhoud als de bestreden beslissing. Dit leidt immers tot een meer coherente en 

overzichtelijke beslissing.  

2.2.8. Verder verloop van de lusprocedure  

 
106. Na het herstel van de onregelmatigheid in de bestreden beslissing moet het 

vergunningverlenend bestuur aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen meedelen op welke 

wijze de onregelmatigheid in de bestreden beslissing is hersteld (artikel 4.8.4, §2, tweede lid van 

de VCRO). De partijen kunnen vervolgens binnen een vervaltermijn van dertig dagen op 

schriftelijke wijze hun zienswijze over de wijze waarop de onregelmatigheid is hersteld, meedelen 

(artikel 4.8.4, §2, derde lid van de VCRO iuncto artikel 39, vierde lid van het Besluit van de 

Vlaamse regering van 13 juli 2012).  
 

De verdere afhandeling van de procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen na de 

toepassing van de bestuurlijke lus is niet duidelijk vastgelegd binnen de wettelijke bepalingen van 

de VCRO. Het wordt volledig aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen overgelaten om te 

bepalen hoe het beroep verder wordt behandeld (artikel 4.8.4, §3 van de VCRO en artikel 39, 

vijfde lid van het Besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2012) na hetzij (i) de ontvangst van 

de mededeling van het vergunningverlenend bestuur dat deze geen gebruik maakt van de hem 
                                                        
198H. BORTELS, “De bestuurlijke lus: aanzet naar een meer oplossingsgerichte bestuursrechter?”, TBP 2013, 
afl. 5, 302-316. 
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geboden mogelijkheid, hetzij (ii) het door het vergunningverlenend bestuur ongebruikt verstrijken 

van de door de Raad voor Vergunningsbetwistingen bepaalde termijn, hetzij (iii) het door het 

vergunningverlenend bestuur ongebruikt verstrijken van de hersteltermijn, hetzij (iv) de ontvangst 

van de zienswijzen van de partijen. Ter uitvoering van artikel 4.8.4, §3 van de VCRO beschikt de 

Raad voor Vergunningsbetwistingen op grond van artikel 39, vijfde lid van het Besluit van de 

Vlaamse regering van 13 juli 2012 over een ordetermijn van 20 kalenderdagen om de partijen 

mee te delen op welke wijze het beroep verder wordt behandeld199

 

.  

2.2.9. Schorsing van de basisprocedure  

 
107. Conform artikel 4.8.4, §4 van de VCRO wordt de basisprocedure – met inbegrip van de 

proceduretermijnen – geschorst vanaf de datum van het tussenarrest waarin de toepassing van de 

bestuurlijke lus wordt voorgesteld. De schorsing van de basisprocedure loopt tot de datum van de 

mededeling van het vergunningverlenend bestuur conform artikel 4.8.4, §3 van de VCRO200

 
.  

2.2.10. Einduitspraken  

 
108. In ieder geval zal de Raad voor Vergunningsbetwistingen na de tussenuitspraak nog een 

tweede oordeel moeten vellen, met name het eindarrest. Dit eindarrest is afhankelijk van de al dan 

niet succesvolle toepassing van de bestuurlijke lus. De uitspraakmogelijkheden van de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen zijn wel beperkter dan de uitspraakmogelijkheden van de Nederlandse 

bestuursrechter.  

  

                                                        
199S. VERBIST, Actualia Ruimtelijke Ordening, Antwerpen, Intersentia, 2013, 98; In het decreet betreffende 
de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtcolleges werd initieel aan de 
Vlaamse regering de bevoegdheid verleend om de procedurele vervaltermijnen vast te leggen. 
Niettegenstaande de kritische opmerkingen van de Raad van State, Afdeling Wetgeving heeft de 
decreetgever in het decreet betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse 
bestuursrechtcolleges deze bevoegdheid voor de Vlaamse regering behouden, weliswaar met het bepalen 
van een maximumtermijn van dertig dagen (art. 36, §2, laatste lid van het decreet betreffende de organisatie 
en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtcolleges).  
200S. VERBIST, Actualia Ruimtelijke Ordening, Antwerpen, Intersentia, 2013, 98. 
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(i) Geen of onvoldoende herstel van het gebrek  

 

Tweede bestuurlijke lus  

 

109. Wanneer de Raad voor Vergunningsbetwistingen na de toepassing van de bestuurlijke lus 

vaststelt dat het gebrek in de bestreden beslissing niet of onvoldoende werd hersteld, kan de Raad 

voor Vergunningsbetwistingen het vergunningverlenend bestuur eventueel de mogelijkheid geven 

om een tweede bestuurlijke lus toe te passen (“bestuurlijke-lus-na-bestuurlijke-lus”). Toch 

kunnen bedenkingen worden geformuleerd omtrent de zin van een tweede bestuurlijke lus indien 

het vergunningverlenend bestuur de eerste herstelmogelijkheid niet ernstig heeft uitgevoerd.  

 

Vernietiging  

 

110. In tegenstelling tot artikel 38, §4, derde lid van de RvS-wet wordt in de VCRO niet 

uitdrukkelijk vermeld dat na een onvoldoende herstel van het vastgestelde gebrek in de bestreden 

beslissing deze bestreden beslissing moet worden vernietigd. Toch is de vernietiging van de 

bestreden beslissing de meest logische einduitspraak na een mislukte of onbenutte herstelpoging. 

Met andere woorden, indien de Raad voor Vergunningsbetwistingen vaststelt dat het gebrek in de 

bestreden beslissing nog steeds aanwezig is, waardoor de beslissing bijgevolg nog steeds 

onregelmatig is, moet de Raad voor Vergunningsbetwistingen de bestreden beslissing vernietigen.  

 

(ii) Afdoend herstel van het gebrek  

 

Beroep ongegrond  

 
111. Indien het vastgestelde gebrek in de bestreden beslissing op afdoende wijze is hersteld en de 

beslissing daardoor regelmatig is geworden, kan een vernietiging van de bestreden beslissing 

worden vermeden. BORTELS201

                                                        
201H. BORTELS, “De bestuurlijke lus: aanzet naar een meer oplossingsgerichte bestuursrechter?”, TBP 2013, 
afl. 5, 302-316. 

 is van oordeel dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen in dat 

geval het beroep tot vernietiging als ongegrond moet verwerpen. Dit lijkt een correcte 

einduitspraak aangezien, door het herstel van het vastgestelde gebrek in de bestreden beslissing, 

aan de wettigheidskritieken werd tegemoet gekomen. De aangevoerde middelen zijn ingevolge de 

toepassing van de bestuurlijke lus immers ongegrond geworden. Een einduitspraak houdende het 

ongegrond verklaren van het beroep tegen de bestreden beslissing kan toch op enige kritiek 

stuiten aangezien het beroep van de verzoekende partij in se initieel wel gegrond was. Dit wordt 
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immers bevestigd door het tussenarrest waarin de Raad voor Vergunningsbetwistingen vaststelt 

dat de bestreden beslissing behept is met een gebrek. Opnieuw kan de indruk ontstaan dat het 

vergunningverlenend bestuur door de bestuursrechter wordt geholpen (“bestuurtje helpen”). Het 

gegrond verklaren van het beroep tot vernietiging zou daarenboven kunnen bijdragen tot de 

responsabilisering van het bestuur.  

 

112. Daarnaast rijst de vraag wie gehouden is tot betaling van de kosten. Artikel 4.8.28, §2 van de 

VCRO bepaalt dat “De Raad legt in zijn uitspraak het geheel of een deel van de kosten ten laste 
van de partij die ten gronde in het ongelijk gesteld wordt. De kosten bestaan uit het rolrecht, 
vermeld in artikel 4.8.13 en 4.8.21, en uit het getuigengeld. […] 
Indien toepassing wordt gemaakt van artikel 4.8.4 of artikel 4.8.5, dan kan de Raad, in afwijking 
van het eerste lid, de kosten geheel of gedeeltelijk ten laste van het vergunningverlenende 
bestuursorgaan leggen”  [eigen onderlijning]. 
De bewoording “kan” lijkt erop te wijzen dat het slechts een mogelijkheid en geen verplichting is 

voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de kosten ten laste van het bestuur te leggen. 

Toch is het logisch dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen de procedurekosten na de 

toepassing van de bestuurlijke lus bij het vergunningverlenend bestuur legt. Het bestuur heeft 

immers een fout gemaakt. Anders oordelen zou de verhouding tussen de procespartijen volledig 

scheef trekken.  

 

113. In het kader van het vernietigingsberoep dat werd ingesteld bij het Grondwettelijk Hof werd 

tevens de vernietiging gevorderd van artikel 4.8.28, §2 van de VCRO. De verzoekende partijen 

voerden aan dat de VCRO een verplichting zou moeten inhouden om bij de toepassing van de 

bestuurlijke lus de kosten ten laste te leggen van het vergunningverlenend bestuur. Doordat artikel 

4.8.28, §2 van de VCRO niet in dergelijk bepaling voorziet lag – volgens de verzoekende partijen 

–  een schending voor van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet202

 

.  

Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat: “Doordat de decreetgever heeft bepaald dat de kosten niet 

volledig ten laste kunnen worden gelegd van de verzoekende partijen wanneer de bestreden 

beslissing wordt vernietigd, maar er niet heeft in voorzien dat de kosten evenmin volledig ten 

laste kunnen worden gelegd van de verzoekende partijen wanneer hun beroep als gevolg van de 

toepassing van de bestuurlijke lus wordt verworpen, heeft hij zonder redelijke verantwoording 

afbreuk gedaan aan het recht op gelijke toegang tot de rechter” (B.12.4. van het arrest van 8 mei 

2014, nr. 74/2014). Op grond van deze overweging vernietigt het Grondwettelijk Hof artikel 

4.8.28, §2 van de VCRO voor zover het betrekking heeft op de bestuurlijke lus.  

                                                        
202GwH 8 mei 2014, nr. 74/2014, B.12.1.  
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2.2.11. Schema procedureverloop  
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2.3. Rechtspraak  
 
114. De toepassing van de bestuurlijke lus liet – na de inwerkingtreding van de wettelijke regeling 

op 1 september 2012 – even op zich wachten. In het schorsingsberoep van 19 maart 2013 (De 

Veuster) werd voor de eerste keer om de toepassing van de bestuurlijke lus verzocht. In casu was 

het de tussenkomende partij die erom verzocht. Echter, de Raad voor Vergunningsbetwistingen 

was van oordeel dat “de gebeurlijke toepassing van artikel 4.8.4 van de VCRO in de huidige 

stand van het geding niet wenselijk was”203

 

.  

115. Eind januari 2014 heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen twee tussenuitspraken204

Als gevolg van het vernietigingsarrest van 8 mei 2014 van het Grondwettelijk Hof, dat vanaf de 

datum van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad een absoluut gezag van gewijsde bezit, 

zullen de door het Grondwettelijk Hof vernietigde artikelen artikel 4.8.4 en 4.8.4, §2, derde lid 

van de VCRO retroactief uit het rechtsverkeer verdwijnen, m.a.w. de vernietigde norm moet 
worden geacht nooit te hebben bestaan. Indien nodig kan het Grondwettelijk Hof de 

terugwerkende kracht van de vernietiging verzachten door de gevolgen van de vernietigde norm 

te handhaven

 

geveld, die voorzien in een voorstel tot toepassing van de bestuurlijke lus. Het juridisch lot van 

deze twee tussenarresten werd bezegeld door het tussengekomen vernietigingsarrest van 8 mei 

2014 van het Grondwettelijk Hof, dat van rechtswege uitvoerbaar is en niet vatbaar is voor 

beroep. 

205 . Het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat er voor de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen geen dringende noodzaak bestaat om de bestuurlijke lus, in afwachting 

van het optreden van de decreetgever, te kunnen blijven toepassen. Bijgevolg dienen de gevolgen 

van de vernietigde bepaling niet te worden gehandhaafd.206

                                                        
203RvVb 19 maart 2013, S/2013/0045.  

  

204RvVb 28 januari 2014, nr. A/2014/0088; RvVb 21 januari 2014, nr. A/2014/0050. 
205GwH 29 januari 2014, nr. 13/2014: “B.25.2. In verband met het verzoek van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering om de gevolgen van de vernietigde bepalingen te handhaven, dient te worden vastgesteld dat 
verscheidene projecten die met die programma’s zijn gefinancierd, reeds zijn verwezenlijkt en dat andere in 
uitvoering zijn. Een vernietiging met terugwerkende kracht zou tot gevolg hebben dat verscheidene actoren 
die te goeder trouw een begrotingsbepaling en een op die bepalingen gebaseerde beslissing van de 
overheid hebben kunnen aanvoeren, financiële problemen zouden kunnen ondervinden. Met toepassing van 
artikel 8 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, moeten de gevolgen van de 
vernietigde bepalingen derhalve definitief worden gehandhaafd.” . 
GwH 26 mei 2003, nr. 73/2003: “B.21. Rekening houdend met het gevolg dat het terugwerkende karakter 
van de vernietiging zou kunnen hebben op de verkiezingen van 18 mei 2003 dienen, met toepassing van 
artikel 8, tweede lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, de gevolgen van de 
vernietigde bepalingen die niet door het arrest nr. 30/2003 zijn geschorst, wat die verkiezingen betreft, te 
worden gehandhaafd” . 
206GwH 8 mei 2014, nr. 74/2014, B.14.  
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116. De gevolgen van de vernietiging van artikel 4.8.4 en van artikel 4.8.28, §2 van de VCRO 

worden geregeld door artikel 18 van de Bijzondere Wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk 

Hof (Hierna de “Bijzondere Wet van 6 januari 1989”): “Niettegenstaande de door de wetten en 
bijzondere verordeningen bepaalde termijnen verstreken zijn, kan tegen de handelingen en 
verordeningen van de verschillende bestuursorganen alsook tegen de beslissingen van andere 
gerechten dan die bedoeld in artikel 16 van deze wet, voor zover die gegrond zijn op een bepaling 
van een wet, een decreet of een in artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel, die vervolgens 
door het Grondwettelijk Hof is vernietigd, of op een verordening ter uitvoering van zodanige 
norm, al naar het geval, elk administratief of rechterlijk beroep worden ingesteld dat daartegen 
openstaat, binnen zes maanden na de bekendmaking van het arrest van het Grondwettelijk Hof in 
het Belgisch Staatsblad” .  
 

Dit betekent dat, binnen een termijn van zes maanden volgend op de bekendmaking van het arrest 

in het Belgisch Staatsblad, de verzoekende partijen die, na de toepassing van de bestuurlijke lus, 

hun vernietigingsberoep door de Raad voor Vergunningsbetwistingen verworpen zagen, alsnog 

een cassatieberoep tegen dit arrest kunnen instellen bij de Raad van State.  Het gaat hier dus niet 

om een vordering tot intrekking bij het rechtscollege dat de beslissing heeft uitgesproken, maar 

wel om een beroep, waarvoor artikel 18 van de Bijzondere Wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof de rechtsbasis bevat207

 

.  

De arresten van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, waarbij tot op heden toepassing werd 

gemaakt van de bestuurlijke lus en die onder randnummer 118 e.v. worden besproken, zijn 

tussenarresten, waarbij de betwisting nog niet definitief is beslecht. Bijgevolg lijkt het 

onvermijdelijk dat, na het tussenkomen van het arrest van het Grondwettelijk Hof, de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen overgaat tot het heropenen van de debatten, desnoods ambtshalve, 

teneinde de partijen toe te laten een standpunt in te nemen omtrent de gevolgen van het arrest van 

het Grondwettelijk Hof208

 

. Immers, hoewel een vernietiging van de bestreden beslissing prima 

facie onafwendbaar lijkt – door bij tussenarrest de toepassing van de bestuurlijke lus te voorzien 

heeft de Raad immers het ernstig en gegrond karakter van tenminste één middel bevestigd – kan 

een definitief arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen enkel tussenkomen nadat aan de 

partijen de mogelijkheid werd geboden om een standpunt in te nemen over de rechtsgevolgen van 

het arrest van het Grondwettelijk Hof van 8 mei 2014 voor wat betreft de aanhangige procedure. 

117. Ter volledigheid worden de twee pioniersarresten hierna kort uiteengezet waarbij tevens 

wordt verwezen naar de kritiek die in de rechtsleer reeds op één van de twee arresten werd geuit.  
                                                        
207P. POPELIER, Procederen voor het Grondwettelijk Hof, Intersentia, Antwerpen, 2008, 398.  
208Zie naar analogie RvVb 19 februari 2013, nr. A/2013/0069; RvVb 23 april 2013, nr. A/2013/0164. 
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2.3.1. Tussenarrest van 28 januari 2014  
 

118. In deze zaak werd door de tussenkomende partij een aanvraag voor een stedenbouwkundige 

vergunning voor “de regularisatie van de bestemmingswijzigingen en wijziging binneninrichting 

bedrijfsgebouw met woning en gevelwijziging, regularisatie van de uitbreiding betonverharding” 

bij de verzoekende partij, d.i. het college van burgemeester en schepenen, ingediend. Met de 

beslissing van 25 juni 2012 van het college van burgemeester en schepenen werd de aanvraag van 

de tussenkomende partij gedeeltelijk geweigerd.  

 

Tegen de gedeeltelijke weigeringsbeslissing van 25 juni 2012 werd door de tussenkomende partij 

op 6 juli 2012 administratief beroep aangetekend bij de verwerende partij, d.i. de deputatie van de 

provincieraad Limburg. De deputatie verklaarde het administratief beroep ontvankelijk en 

gegrond en bij beslissing van 27 september 2012 werd aan de tussenkomende partij een 

stedenbouwkundige vergunning onder voorwaarden verleend voor de regularisatie van 

bestemmingswijzigingen en wijziging van de binneninrichting en gevels van een bedrijfsgebouw 

met woning en de regularisatie van de uitbreiding van een betonverharding.  

 

Door het college van burgemeester en schepenen werd bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen 

een vordering tot nietigverklaring ingesteld tegen de beslissing van 27 september 2012 van de 

deputatie van de provincieraad Limburg209

 

.  

119. De verzoekende partij voert in haar verzoekschrift twee middelen aan. Enkel het tweede 

middel wordt door de Raad voor Vergunningsbetwistingen gegrond verklaard. De verzoekende 

partij werpt in het tweede middel op dat een schending voorligt van de artikelen 2 en 3 van de 

formele motiveringswet, het rechtszekerheids- en het zorgvuldigheidsbeginsel en van artikel 

4.2.19 van de VCRO.  

 

Dit door de verzoekende partij aangevoerde middel heeft betrekking op de voorwaarde die werd 

gekoppeld aan de verleende stedenbouwkundige vergunning, m.n. dat “tegen de draad op de 

perceelsgrens een beplanting wordt aangelegd” [eigen onderlijning].  

De beslissing wordt op volgende wijze gemotiveerd:  

“Overwegende dat de verharding langs het gebouw werd uitgebreid tot tegen de perceelsgrens; 

dat hierbij valt op te merken dat het aangewezen was om langs de perceelsgrens een groenscherm 

aan te leggen; dat niet enkel om minimale beplanting te voorzien maar ook om mogelijk hinder 

voor het aanpalend bedrijf te bufferen; dat het geldende ruimtelijke uitvoeringsplan geen 

                                                        
209RvVb 28 januari 2014, nr. A/2014/0088. 
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voorschriften oplegt met betrekking tot de afsluitingen op de perceelsgrenzen;” [eigen 

onderlijning].  

 

De verzoekende partij stelt dat het onduidelijk is waaruit die “beplanting” moet bestaan, hoe hoog 

en hoe breed deze moet zijn en binnen welke tijdspanne deze beplanting moet aangeplant worden. 

Aangezien deze zaken niet duidelijk worden bepaald in de voorwaarde, is de opgelegde 

voorwaarde volgens de verzoekende partij niet precies. Dit is een schending van artikel 4.2.19 van 

de VCRO waarin wordt bepaald dat de voorwaarde “voldoende precies moet zijn”.   

 

De Raad voor Vergunningsbetwistingen stelt dat “de voorwaarde dat er een groenscherm moet 

worden aangelegd tegen de draad op de perceelsgrens niet beschouwd kan worden als een 

voorwaarde die voldoende precies is in de zin van artikel 4.2.19, §1 van de VCRO”.  

 

In de opgelegde voorwaarde wordt immers niet duidelijk en precies omschreven hoe hoog het 

groenscherm moet zijn, alsook wordt nergens omschreven waaruit de groenbeplanting moet 

bestaan. De verwerende partij moet deze voorwaarde dus preciezer en duidelijker formuleren. De 

Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelt dat dit middel gegrond is. Er wordt dus een gebrek 

in de bestreden beslissing d.d. 27 september 2012 vastgesteld.  

 

Echter, dit gebrek in de bestreden beslissing is herstelbaar en kan worden hersteld via de 

toepassing van de bestuurlijke lus. De Raad voor Vergunningsbetwistingen bepaalt dat “zoals in 

het tweede en laatste ingeroepen middel aangevoerd en door de Raad vastgesteld, de door de 

bestreden beslissing opgelegde voorwaarde een onvoldoende preciesheid vertoont in die zin dat 

de modaliteiten van de groenaanplanting niet werden bepaald”. De Raad voor 

Vergunningsbetwistingen stelt in haar tussenarrest duidelijk een gebrek vast in de bestreden 

beslissing.  

 

Vervolgens wordt bepaald: “De Raad is van oordeel dat deze vastgestelde onregelmatigheid 

herstelbaar is daar de voorwaarde met betrekking tot het groenscherm meer in detail kan 

gepreciseerd worden, meer specifiek onder meer met betrekking tot de afmetingen, de soort 

beplanting en het tijdstip waarop deze beplanting dient uitgevoerd te worden. De Raad nodigt de 

verwerende partij dan ook uit om de vastgestelde onregelmatigheid te herstellen door de 

bestreden beslissing aan te vullen met een formele motivering met betrekking tot de modaliteiten 

van het aan te planten groenscherm.  

De Raad vestigt hierbij de aandacht op artikel 4.8.4, § 1 , tweede lid waarin wordt bepaald dat 

het herstel van de bestreden beslissing moet leiden tot een handhaving van de beslissing om de 

toepassing van de bestuurlijke lus te kunnen garanderen”.  
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Nadat het gebrek in de bestreden beslissing door de Raad voor Vergunningsbetwistingen werd 

vastgesteld, wordt aangegeven hoe dit gebrek dient hersteld te worden. Het vergunningverlenend 

bestuur wordt uitgenodigd om via de toepassing van de bestuurlijke lus de formele motivering 

met betrekking tot de modaliteiten van het aan te planten groenscherm beter op punt te stellen.  

 

In de rechtsleer wordt gesteld dat dit een mooi typevoorbeeld lijkt van een gebrek in een 

bestreden beslissing dat als herstelbaar kan worden beschouwd. Het bijkomend vermelden van 

welke groensoorten moeten geplant worden, kan geen invloed hebben op het positieve karakter 

van de eindbeslissing210

 

.  

120. Het tussenarrest bepaalt ook dat “de verwerende partij uitgenodigd wordt om binnen één 

maand na de betekening van onderhavig arrest aan de Raad te laten weten of zij gebruik wenst te 

maken van de mogelijkheid tot toepassing van de bestuurlijke lus. De hersteltermijn wordt 

bepaald op 3 maanden, eveneens te rekenen vanaf de betekening van onderhavig arrest”.  

Enerzijds wordt dus bepaald binnen welke termijn het vergunningverlenend bestuur dient mee te 

delen of zij van de herstelmogelijkheid gebruik wil maken, in casu binnen één maand en 

anderzijds binnen welke termijn het herstel van het vastgestelde gebrek in de bestreden beslissing 

dient te geschieden, in casu binnen drie maanden.  

 

2.3.2. Tussenarrest van 21 januari 2014  

 

121. Deze zaak betreft een vordering tot vernietiging die werd ingesteld tegen een beslissing van 

20 september 2012van de deputatie van de provincieraad Oost-Vlaanderen. Deze beslissing 

verleende aan de tussenkomende partij een stedenbouwkundige vergunning tot regularisatie van 

een zwembad met overkapping, poolhouse en berging met functiewijziging211

 

.  

De verzoekende partij is van oordeel dat in de regularisatiebeslissing van 20 september 2012 de 

geur- en geluidshinder niet werd beoordeeld. Wat de geurhinder betreft, verwijst de verzoekende 

partij naar de berging waarvan de functie gewijzigd werd naar paardenstal/berging met drie boxen 

waarbij één box effectief als paardenstal wordt gebruikt en de andere twee boxen dienst doen als 

berging.  

Wat de geluidshinder betreft, wordt verwezen naar het geluid van het zwembad en het geluid dat 

wordt geproduceerd door de technische installaties ervan zoals o.m. de warmtepompen.  

                                                        
210C. DE MULDER, “De bestuurlijke lus: een ‘catch 22’?”, TOO 2014, 134. 
211RvVb 21 januari 2014, nr. A/2014/0049. 
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122. De Raad voor Vergunningsbetwistingen komt tot de vaststelling dat omtrent de door de 

verzoekende partij ingeroepen geur- en geluidshinder geen beoordeling is gebeurd in de bestreden 

beslissing. Enkel met betrekking tot deze twee punten vertoont de bestreden beslissing een 

formeel motiveringsgebrek. De Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelt letterlijk: “het is 

niet omdat de paardenstal slechts bruikbaar wordt geacht voor één paard, dat ingeroepen 

geurhinder niet verder dient beoordeeld te worden. Ook met betrekking tot de ingeroepen 

geluidshinder afkomstig van het zwembad en de technische installatie ontbreekt elke beoordeling. 

Het is niet omdat een (gebruikelijke) technische installatie bij een zwembad niet afzonderlijk dient 

aangevraagd te worden, dat eventuele ingeroepen geluidshinder niet dient beoordeeld te 

worden”212

 

.   

De Raad voor Vergunningsbetwistingen is van oordeel dat overeenkomstig artikel 4.3.1, §2 van 

de VCRO de eventuele hinderaspecten moeten beoordeeld worden en voorziet hiervoor de 

toepassing van de bestuurlijke lus. Net zoals in het tussenarrest van 28 januari 2014 wordt een 

gebrek in de bestreden beslissing vastgesteld en wordt de toepassing van de bestuurlijke lus 

voorgesteld. De termijnen waarbinnen het vergunningverlenend bestuur moet meedelen of het 

gebruik wenst te maken van de bestuurlijke lus en de hersteltermijn bedragen ook hier 

respectievelijk één en drie maanden.  

 

123. Dit tussenarrest wordt in de rechtsleer aan hevige kritiek onderworpen omdat de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen op de stoel van het vergunningverlenend bestuur lijkt te gaan zitten213

  

. 

Echter, om deze kritiek te kunnen begrijpen en evalueren, verdient het eerst verduidelijking te 

brengen omtrent de interpretatie van de voorwaarde van de handhaafbaarheid van de bestreden 

beslissing voor de toepassing van de bestuurlijke lus. Deze interpretatie en de kritiek vanuit de 

rechtsleer op dit tussenarrest zullen uitvoering worden uiteengezet in Afdeling 5 van deze 

masterproef.  

                                                        
212RvVb 21 januari 2014, nr. A/2014/0050, p. 9.  
213C. DE MULDER, “De bestuurlijke lus: een ‘catch 22’?”, TOO 2014, 134. 
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Afdeling 4: De bestuurlijke lus bij de Raad van State  
 

1. Inleiding  
 

124. De Raad van State werd de laatste jaren overladen met kritieken omwille van de “rigide” 

aanpak van de vernietigingsberoepen. In 1948 werd de mogelijkheid om bestuurshandelingen te 

vernietigen, gezien als een belangrijk pluspunt in de rechtsbescherming bij de Raad van State 

maar vandaag de dag wordt het vaak beschouwd als een handicap. Een groot probleem in de 

rechtsbescherming bij de Raad van State zijn de beperkte sanctiemiddelen die ter beschikking 

staan van de Raad van State214

De zaak die aanleiding heeft gegeven tot deze kritieken is zonder enige twijfel het arrest 

betreffende de tramlijn Deurne – Wijnegem van 28 april 2011

.  

215. Bijna drie jaar en zes maanden 

nadat de vordering tot schorsing werd afgewezen, besloot de Raad van State – op een ogenblik dat 

de tramlijn bijna volledig was verwezenlijkt – de stedenbouwkundige vergunning alsnog te 

vernietigen omdat de motivering voor de ontheffing van het opstellen van een door de bestaande 

regelgeving opgelegd project-milieueffectenrapport (MER) niet afdoende was216

 

.  

In het regeerakkoord van 1 december 2011 van de federale regering-Di Rupo I werd een 

beleidsplan opgevat “om beter aan de concrete bekommernissen te beantwoorden, … , in het 

belang van de rechtzoekende en de bestuurlijke overheden, … , voorstellen die rechtspleging voor 

de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State te verbeteren, onderzoeken en 

goedkeuren”217. Uiteindelijk wordt – bijna twee jaar na de invoering van de bestuurlijke lus in de 

procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen – door een grote wijziging van de procedure 

bij de Raad van State, ingevolge de zesde staatshervorming, de toepassing van de bestuurlijke lus 

ook voorzien in de procedure bij de Raad van State218

                                                        
214S. LUST, “De Raad van State hervormd? Een eerste verkenning van enkele hervormingsvoorstellen”, 
R.A.B.G. 2013, 893. 

. De invoering van de bestuurlijke lus werd 

niet door iedereen hartelijk ontvangen. Vooral aan Franstalige zijde was er heel wat kritiek op dit 

nieuwe rechtsinstrument dat een onevenwicht zou creëren tussen de partijen in het geding, de 

procedure zou verzwaren maar tevens moeilijkheden zou creëren met betrekking tot de 

215RvS 28 april 2011, nr. 212.825. 
216“Een werf in coma. Dat één man dit kan stilleggen”, De Standaard, 10 mei 2011. 
217Memorie van toelichting, Parl.St. Senaat, 2012-13, nr. 5-2277/1, p. 2; F. EGGERMONT, “Schending van 
vormvereisten in het kader van een oplossingsgerichte rechtspraak: de bestuurlijke lus bekeken vanuit een 
rechtsvergelijkend perspectief”, in Preadviezen 2013: Vereniging voor de vergelijkende studie van recht 
van België en Nederland, Den Haag, Boom uitgevers Den Haag, 2013, 12. 
218 Wet van 20 januari 2014 houdende hervorming van de bevoegdheid, de procedureregeling en de 
organisatie van de Raad van State, BS 3 februari 2014, err. BS 13 februari 2014.  
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rechterlijke bescherming van belanghebbende derden. Ook de voorzitter van de Orde van 

Vlaamse Balies riep de Raad van State op om de bestuurlijke lus niet te gebruiken219

 

.  

125. In de memorie van toelichting bij de wet houdende hervorming van de bevoegdheid, 

procedureregeling en organisatie van de Raad van State van 20 januari 2014 (hierna de “Wet 

hervorming van de Raad van State van 20 januari 2014”) werd aangestipt dat de gevolgen van de 

vernietigingsarresten van de Raad van State vaak aanleiding geven tot moeilijkheden. Dit onder 

meer omwille van het feit dat de verplichting tot vernietiging geen onderscheid maakt naargelang 

de aard van de onwettigheid. De toepassing van de bestuurlijke lus in de procedures voor de Raad 

van State wordt voorgesteld als “een maatregel die het mogelijk moet maken de rechterlijke 

toetsing van de wettigheid te verfijnen door het wijzen van arresten waarin andere maatregelen 

worden bevolen dan een nietigverklaring zonder meer”220

 

.  

In tegenstelling tot de memorie van toelichting bij zowel de Wet bestuurlijk lus221 in Nederland 

als bij het Decreet van 6 juli 2012222, wordt in de memorie van toelichting bij de Wet hervorming 

van de Raad van State van 20 januari 2014223

  

 op geen enkele wijze melding gemaakt van de 

“finale beslechting” van het geschil als doelstelling voor de invoering van de bestuurlijke lus. De 

invoering van de bestuurlijke lus in de procedures voor de Raad van State heeft als enige 

doelstelling “de vernietiging te vermijden” en deze doelstelling kadert geenszins in een 

gelijkaardige evolutie naar een “finale geschilbeslechting” zoals in Nederland. De ratio legis van 

de Belgische en Nederlandse bestuurlijk lus is bijgevolg fundamenteel verschillend.  

                                                        
219C. DE MULDER, “De bestuurlijke lus: een ‘catch 22’?”, TOO 2014, 131; “Orde van Vlaamse Balies: 
Fundamentele bezwaren bij hervorming van de Raad van State”, hln, 10 januari 2014.  
220Memorie van toelichting, Parl.St. Senaat, 2012-13, nr. 5-2277/1, p. 2-3. 
221Kamerstukken II 2007/08, 31352, nr. 3, p. 1. 
222Parl.St. Vl.Parl. 2011-12, nr. 1509/1, p. 9. 
223Parl.St. Senaat, 2012-13, nr. 5-2277/1, p. 28.  
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2. De bestuurlijke lus  
 

2.1.  Informele bestuurlijke lus  

 
126. Zoals reeds in hoofdstuk 2 betreffende de bestuurlijke lus in Nederland werd uiteengezet, 

bestaat er in Nederland een informele bestuurlijke lus op grond van de onderzoeksbevoegdheden 

van de bestuursrechter. Zo kan de bestuursrechter aan de partijen vragen om bijkomende 

informatie te verschaffen of het bestuur wijzen op een (vermoeden van een) onregelmatigheid die 

aanwezig is in de bestreden beslissing.  

 

Deze informele bestuurlijke lus is in de procedure voor de Raad van State niet aanwezig hoewel 

het auditoraat op grond van artikel 12 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot 

regeling van de rechtspleging voor de Afdeling Bestuursrechtspraak voor de Raad van State 224 

(hierna het “Procedurereglement”) toch gelijkaardige onderzoeksbevoegdheden heeft zoals de 

Nederlandse bestuursrechter op grond van de Awb. Artikel 12 van het Procedurereglement 

bepaalt immers dat de auditeur rechtstreekse briefwisseling kan voeren met alle overheden en 

besturen, alsook dat hij zowel aan het opdrachtgevend bestuur als aan de andere partijen in het 

geding alle nodige bijkomende documenten en toelichtingen kan vragen. Daarnaast kan de 

auditeur, op grond van artikel 12 van het Procedurereglement, een termijn opleggen waarbinnen 

deze toelichtingen en bijkomende informatie dienen verstrekt te worden. Indien, na het verstrijken 

van de opgelegde termijn, de nodige toelichtingen niet werden verstrekt, kan de auditeur 

meedelen dat hij daarmee rekening zal houden bij het opstellen van zijn auditoraatsverslag225

 

.  

127. Op grond van deze onderzoeksbevoegdheden zou het auditoraat een “informele” 

bestuurlijke lus kunnen invoeren in het onderzoek van een zaak. Op deze manier zouden 

eenvoudige gebreken, zoals bijvoorbeeld het ontbreken van een handtekening, reeds in het 

onderzoek door de auditeur kunnen worden rechtgezet 226

                                                        
224 Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, BS 23-24 augustus 1948, errata 8 oktober 1948.  

. Een nadeel van de informele 

bestuurlijke lus is dat dit niet openbaar geschiedt maar achter de rug van de andere partijen, 

waardoor de schijn kan worden gewekt dat de bestuursrechter c.q. het auditoraat en het bestuur 

225F. EGGERMONT, “Schending van vormvereisten in het kader van een oplossingsgerichte rechtspraak: de 
bestuurlijke lus bekeken vanuit een rechtsvergelijkend perspectief”, in Preadviezen 2013: Vereniging voor 
de vergelijkende studie van recht van België en Nederland, Den Haag, Boom uitgevers Den Haag, 2013, 35.  
226F. EGGERMONT, “Schending van vormvereisten in het kader van een oplossingsgerichte rechtspraak: de 
bestuurlijke lus bekeken vanuit een rechtsvergelijkend perspectief”, in Preadviezen 2013: Vereniging voor 
de vergelijkende studie van recht van België en Nederland, Den Haag, Boom uitgevers Den Haag, 2013, 35.  
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onder één hoedje spelen. Dit kan een verklaring zijn voor de afkerige houding van het auditoraat 

ten aanzien van de informele bestuurlijke lus.  

Misschien is deze afkerige houding ook wel het gevolg van de gestrengheid van de Raad van 

State ten aanzien van het niet-naleven van bepaalde procedurele formaliteiten door verzoekende 

partijen bij het inleiden en het voeren van een procedure voor de Raad van State227

 

.  

128. Toch lijkt het een gemiste kans dat voor dergelijke minimale gebreken de toepassing van de 

informele bestuurlijke lus niet werd voorzien maar uiteindelijk de formele bestuurlijke lus werd 

ingevoerd, die de procedure bij de Raad van State onnodig verzwaart.  

 

 

 

 

 

  

                                                        
227R. STEVENS, Raad van State afdeling bestuursrechtspraak: 2. Het procesverloop, in Administratieve 
rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 2007, 5-6: “Het eerste beginsel van het procesverloop voor de Raad 
van State is dat van de inquisitoriale rechtspleging. Vooral de strengere sancties die in de loop der jaren 
altijd maar talrijker werden gesteld op het niet naleven van de termijnen door de partijen vormen daar een 
illustratie van, in die mate zelfs dat van ware “hakbijlprocedures”  wordt gesproken”.  
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2.2. Wettelijke grondslag  

 

129. De wettelijke bepalingen die voorzien in de uitwerking van de bestuurlijke lus zijn terug te 

vinden in artikel 38 (Hoofdstuk V: De bestuurlijke lus) van de RvS-wet en artikel 65/1 van het 

Procedurereglement. In essentie bestaat de procedure uit zes fasen: (i) het onderzoek of de 

bestuurlijke lus mogelijk is en het besluit tot toepassing van de bestuurlijke lus; (ii) het 

tussenarrest; (iii) de uitvoering van het tussenarrest; (iv) de kennisgeving van de wijze van 

herstel; (v) de zienswijzen van de partijen en (vi) het eindarrest.  

 

130. De bestuurlijke lus kan worden toegepast in het kader van een beroep tot nietigverklaring 

zoals bedoeld in artikel 14, §1 van de RvS-wet (artikel 38, §1, eerste zinsnede van de RvS-wet). 

Anderzijds wordt de toepassing van de bestuurlijke lus ook mogelijk gemaakt in de kortgeding 

procedure bij de Raad van State (artikel 13 van het Koninklijk Besluit van 5 december 

1991228).229

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State kan de verwerende partij “opdragen” om 

een gebrek in de bestreden akte of het bestreden reglement te herstellen of te laten herstellen 

(artikel 38, §1, eerste lid van de RvS-wet). Echter, de toepassing van de bestuurlijke lus is alleen 

mogelijk nadat de partijen de mogelijkheid hebben gehad hun opmerkingen te doen kennen over 

het gebruik ervan (artikel 38, §1, tweede lid van de RvS-wet).  

 

 

Het gebruik van de bestuurlijke lus bij de Raad van State geschiedt eveneens door middel van een 

tussenarrest. Dit tussenarrest bepaalt de wijze waarop en de termijn waarbinnen het herstel van 

het vastgestelde gebrek in de bestreden beslissing moet geschieden. Een verlenging van de 

termijn is – net zoals bij de Nederlandse bestuurlijke lus – mogelijk. Indien het vastgestelde 

gebrek in de bestreden beslissing wordt hersteld door het nemen van een nieuwe akte of een 

nieuw reglement, wordt het voorwerp van het beroep tot deze akte of reglement uitgebreid (artikel 

38, §1, derde lid van de RvS-wet). Het herstel van het vastgestelde gebrek in de bestreden 

beslissing mag enkel betrekking hebben op de gebreken die in het tussenarrest werden aangeduid 

en mag in geen geval een weerslag hebben op de inhoud van de akte of het reglement (artikel 38, 

§1, vierde lid van de RvS-wet). Na de toepassing van de bestuurlijke lus moet – net zoals in de 

VCRO wordt bepaald – de bestreden beslissing gehandhaafd blijven. Indien er toch sprake is van 

een gewijzigde beslissing na het gebruik van de toepassing van de bestuurlijk lus, dan kan die 

                                                        
228Koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad 
van State, BS 14 januari 1992.  
229De motivering lijkt te zijn dat het kortgeding een accessorium vormt van de vernietigingsprocedure zodat 
de bestuurlijke lus door middel van een koninklijk besluit ook in de schorsingsprocedure kan worden 
voorzien.  
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nieuwe beslissing met een tijdig afzonderlijk ingediend beroep worden aangevochten bij de Raad 

van State230

 

.  

Indien het tussenarrest de toepassing van de bestuurlijke lus voorstelt, beschikken de partijen over 

een termijn van vijftien kalenderdagen, te rekenen vanaf de kennisgeving van het tussenarrest, om 

hun standpunt omtrent de toepassing van de bestuurlijk lus mee te delen.231 Dit standpunt mag 

niet worden aangewend als een mogelijkheid om inhoudelijke kritieken te geven op de 

beoordeling van de Raad van State van de in het tussenarrest verworpen middelen232

Na de termijn van vijftien kalenderdagen spreekt de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 

van State zich vervolgens definitief uit over de toepassing van de bestuurlijk lus (artikel 38, §3 

van de RvS-wet).  

.  

 

131. In een viertal gevallen is de toepassing van de bestuurlijke lus uitgesloten (artikel 38, §2 van 

de RvS-wet). Artikel 38, §2, 1° van de RvS-wet betreft het geval waarin het vastgestelde gebrek 

in de bestreden beslissing niet kan worden hersteld binnen de voorziene termijn van drie 

maanden, behoudens aangetoond wordt dat het herstel van het vastgestelde gebrek in de bestreden 

beslissing kan gebeuren binnen een redelijke termijn. Ten tweede is er het geval waarbij de eigen 

beslissingsbevoegdheid van de verwerende partij niet volstaat om het vastgestelde gebrek in de 

bestreden beslissing te herstellen (artikel 38, §2, 2° van de RvS-wet). Een derde geval waarin de 

bestuurlijke lus niet kan worden toegepast, is het geval waarin de verwerende partij de toepassing 

van de bestuurlijke lus uitdrukkelijk weigert (artikel 38, §2, 3° van de RvS-wet). En tenslotte is de 

toepassing van de bestuurlijke lus eveneens uitgesloten in het geval waarin het herstel van het 

gebrek in de bestreden beslissing niet kan leiden tot een definitieve beslechting van het hangende 

geding (artikel 38, §2, 4° van de RvS-wet)233

 

.  

132. Van zodra de verwerende partij gebruik heeft gemaakt van de toepassing van de bestuurlijk 

lus, moet zij de Raad van State hiervan onverwijld op schriftelijk wijze in kennis stellen, alsook 

dient zij de Raad van State te informeren omtrent de wijze van het herstel (artikel 38, §4, eerste 

lid van de RvS-wet). Indien de Raad van State binnen een termijn van vijftien kalenderdagen na 
                                                        
230F. EGGERMONT, “Schending van vormvereisten in het kader van een oplossingsgerichte rechtspraak: de 
bestuurlijke lus bekeken vanuit een rechtsvergelijkend perspectief”, in Preadviezen 2013: Vereniging voor 
de vergelijkende studie van recht van België en Nederland, Den Haag, Boom uitgevers Den Haag, 2013, 
30; G. DEBERSAQUES en F. EGGERMONT, “De hervorming van de Raad van State 2014: een eerste analyse 
van de voornaamste nieuwigheden”, RW 2013-14, nr. 36, 1411-1414.  
231Parl.St. Senaat, 2012-13, nr. 5-2277/1, p. 30. 
232F. EGGERMONT, “Schending van vormvereisten in het kader van een oplossingsgerichte rechtspraak: de 
bestuurlijke lus bekeken vanuit een rechtsvergelijkend perspectief”, in Preadviezen 2013: Vereniging voor 
de vergelijkende studie van recht van België en Nederland, Den Haag, Boom uitgevers Den Haag, 2013, 
28; G. DEBERSAQUES en F. EGGERMONT, “De hervorming van de Raad van State 2014: een eerste analyse 
van de voornaamste nieuwigheden”, RW 2013-14, nr. 36, 1411-1414. 
233Parl.St. Senaat, 2012-13, nr. 5-2277/1, p. 28-29. 
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het verstrijken van de bij het tussenarrest vastgestelde hersteltermijn vanwege de verwerende 

partij (d.i. het bestuur) geen kennisgeving heeft ontvangen, wordt de bestreden akte of het 

reglement alsnog nietig verklaard (artikel 38, §4, eerste lid van de RvS-wet).  

 

Nadat de verwerende partij kennis heeft gegeven van de wijze, waarop zij het vastgestelde gebrek 

in de bestreden beslissing heeft hersteld, kunnen de andere partijen binnen een nieuwe termijn van 

vijftien kalenderdagen hun opmerkingen doen gelden op de wijze van herstel. Deze termijn begint 

te lopen vanaf het ogenblik dat de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State hen in 

kennis stelt van de manier waarop het gebrek in de bestreden beslissing door de verwerende partij 

werd hersteld (artikel 38, §4, tweede lid van de RvS-wet).  

 

133. Indien het gebrek in de bestreden beslissing niet voldoende is hersteld, wordt de 

herstelde/nieuwe akte of het herstelde/nieuwe reglement nietig verklaard (artikel 38, §4, tweede 

lid van de RvS-wet). Dit lijkt een ambtshalve onderzoek dat door de Raad van State moet 

gebeuren234

  

. Heeft de toepassing van de bestuurlijke lus er daarentegen voor gezorgd dat het 

vastgestelde gebrek in de bestreden beslissing op afdoende wijze is geremedieerd, dan gelden de 

gevolgen van de bestuurlijke lus met retroactieve kracht en wordt het beroep verworpen (artikel 

38, §4, vierde lid van de RvS-wet).  

                                                        
234G. DEBERSAQUES en F. EGGERMONT, “De hervorming van de Raad van State 2014: een eerste analyse 
van de voornaamste nieuwigheden”, RW 2013-14, nr. 36, 1411-1414. 
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2.2.1. Disparate wettekst  

 
134. Bij het lezen van de wettelijke bepalingen valt op dat er enkele inconsistenties vervat zitten 

in de wettekst. Dit bevestigt het feit dat de wettelijke bepalingen van de bestuurlijke lus in de 

Belgische wetgeving een “geamputeerde versie” zijn van de Nederlandse wettelijke bepalingen 

in de Awb.  

 

2.2.1.1. Opdragen vs. voorstellen  

 
135. Een eerste onverenigbaarheid rijst met betrekking tot artikel 38, §1 van de RvS-wet waarin 

wordt bepaald: “De afdeling bestuursrechtspraak kan de verwerende partij opdragen…” [eigen 

onderlijning]. De reden waarom de Raad van State het opdrachtgevend bestuur kan “verplichten” 

gebruik te maken van de bestuurlijk lus, om een gebrek in de bestreden beslissing te herstellen, is 

dezelfde als in Nederland. De Raad van State doet immers ook als hoogste rechtscollege uitspraak 

in laatste aanleg, met als gevolg dat er tegen zijn einduitspraken geen beroep meer openstaat. Een 

andere reden is het gezag van gewijsde van de uitspraken van de Raad van State.  

 

Desalniettemin bepaalt artikel 38, §3 van de RvS-wet: “Indien toepassing van de bestuurlijke lus 

wordt voorgesteld in het tussenarrest” [eigen onderlijning]. Conform artikel 38, §2, 3° van de 

RvS-wet wordt de toepassing van de bestuurlijke lus uitgesloten in het geval dat “de verwerende 

partij de toepassing van de bestuurlijke lus uitdrukkelijk weigert” [eigen onderlijning].  

 

In de memorie van toelichting bij de Wet hervorming van de Raad van State van 20 januari 

2014235

 

 wordt duidelijk gemaakt dat de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State het 

bestuur kan “voorstellen” om, in de loop van de procedure, gebruik te maken van de 

mogelijkheid om het vastgestelde gebrek in de bestreden beslissing te herstellen. De verwerende 

partij moet vervolgens laten weten of zij bereid is haar medewerking te verlenen aan de 

toepassing van de bestuurlijke lus.  

136. Wat is de betekenis van het woord “opdragen” indien verder in artikel 38 van de RvS-wet 

wordt gesproken van “voorstellen” en indien de verwerende partij zelfs enerzijds nog de 

mogelijkheid heeft om de toepassing van de bestuurlijke lus te weigeren en anderzijds nog altijd 

de bestreden beslissing kan intrekken? 236

                                                        
235Parl.St. Senaat, 2012-13, nr. 5-2277/1, p. 28.  

 Deze intrekking van de bestreden beslissing heeft 

immers tot gevolg dat het beroep moet worden verworpen wegens een gebrek aan voorwerp. Het 

236Parl.St. Senaat, 2012-13, nr. 5-2277/1, p. 7.  
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valt moeilijk te begrijpen dat de wetgever hierin geen aantasting ziet van het gezag van de 

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State of van het gezag van gewijsde van het 

tussenarrest waarin de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een bestuurlijke lus 

slechts kan voorstellen237

 

.  

In de Nederlandse Awb impliceert de term “opdragen” dat de bestuursrechter het initiatief neemt 

tot toepassing van de bestuurlijke lus en het opdrachtgevend bestuur dit bevel tot toepassing, 

zonder dat het opdrachtgevend bestuur hiervoor zijn goedkeuring moet geven, naleeft. In België is 

de situatie anders. Het toepassen van de bestuurlijke lus bij de Belgische Raad van State op grond 

van artikel 38 van de RvS-wet is immers afhankelijk van de bereidheid tot medewerking van het 

opdrachtgevend bestuur.  

 

2.2.1.2. Laten herstellen vs. eigen beslissingsbevoegdheid  

 
137. Een tweede onverenigbaarheid wordt vastgesteld tussen enerzijds de laatste zinsnede van 

artikel 38, §1, eerste lid van de RvS-wet waarin wordt bepaald “… opdragen om een gebrek in de 

bestreden akte of het bestreden reglement te herstellen of laten herstellen.” [eigen onderlijning] 

en anderzijds artikel 38, §2, 2° van de RvS-wet, waarin wordt bepaald dat “de bestuurlijke lus niet 

kan worden toegepast indien de eigen beslissingsbevoegdheid van de verwerende partij niet 

volstaat om het gebrek te herstellen”. 

Met andere woorden, indien het opdrachtgevend bestuur niet zélf bij machte is om het 

vastgestelde gebrek in de bestreden beslissing te herstellen, is de toepassing van de bestuurlijke 

lus uitdrukkelijk uitgesloten. Dit betekent dat – in tegenstelling tot de Nederlandse bestuurlijke lus 

– het niet mogelijk is om bevoegdheidsgebreken “te laten” herstellen via de toepassing van de 

bestuurlijke lus.  

 

Het was logischer geweest om het begrip “laten herstellen” in artikel 38, §1, eerste lid van de 

RvS-wet weg te laten zodat het duidelijk is dat het opdrachtgevend bestuur, dat zich schuldig 

heeft gemaakt aan het vastgestelde gebrek in de bestreden beslissing, de enige bevoegde instantie 

is om dat gebrek in de bestreden beslissing te herstellen via de toepassing van de bestuurlijke lus.  

Opnieuw wordt duidelijk aangetoond dat de Nederlandse bepalingen van de Awb op een 

bijzonder slordige manier in de Belgische wetgeving werden overgenomen.  

 

                                                        
237Studiedag Vakgroep Publiek Recht VUB op 3 december 2013, “Hervorming van de Raad van State. Een 
eerste grondige bespreking: Bestuurlijke k(lus)”, door Pierre Lefranc (Staatsraad bij de Raad van State).  
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2.2.2. Initiatiefrecht  

 

2.2.2.1. De procespartijen  

 
138. De in het geding zijnde partijen kunnen om de toepassing van de bestuurlijke lus verzoeken. 

Dit verzoek wordt gericht aan het auditoraat en/of de kamer (Raad van State). Indien het 

auditoraat en/of de kamer (Raad van State) echter van oordeel zijn dat de bestuurlijke lus geen 

toepassing kan vinden, zullen zij niet ingaan op dit verzoek. Net zoals in Nederland is het 

aangewezen dat de afwijzing van het verzoek door het auditoraat en/of de kamer (Raad van State) 

op een voldoende wijze wordt gemotiveerd238

 

. 

2.2.2.2. Het auditoraat en/of de kamer   

 
139. Indien het auditoraat van oordeel is dat het geschil zich leent tot de toepassing van de 

bestuurlijke lus, zal de auditeur dit vermelden in zijn auditoraatsverslag. De partijen kunnen 

vervolgens – na ontvangst van het auditoraatsverslag – hun opmerkingen laten gelden over het 

gebruik van de bestuurlijke lus. Het opdrachtgevend bestuur moet tenslotte in zijn laatste 

memorie meedelen of het gebruik wenst te maken van de bestuurlijke lus.  

De wijziging239

 

 van de artikelen 12 en 14 van het Procedurereglement brengt met zich mee dat het 

auditoraatsverslag eerst ter kennis wordt gebracht aan de partij die op grond van het 

auditoraatsverslag in het ongelijk wordt gesteld. Op die manier krijgt de in het ongelijk gestelde 

partij als eerste de mogelijkheid om haar laatste memorie in te dienen.  

Indien het auditoraat de toepassing van de bestuurlijke lus voorstelt, zal het auditoraatsverslag 

eerst aan de verwerende – en eventueel tussenkomende – partij worden overgemaakt. Hierdoor 

zal de verzoekende partij bij de ontvangst van het auditoraatsverslag en de laatste memorie van de 

verwerende partij (d.i. het opdrachtgevend bestuur) vernemen of het opdrachtgevend bestuur de 

                                                        
238F. EGGERMONT, “Schending van vormvereisten in het kader van een oplossingsgerichte rechtspraak: de 
bestuurlijke lus bekeken vanuit een rechtsvergelijkend perspectief”, in Preadviezen 2013: Vereniging voor 
de vergelijkende studie van recht van België en Nederland, Den Haag, Boom uitgevers Den Haag, 2013, 
25-26; G. DEBERSAQUES en F. EGGERMONT, “De hervorming van de Raad van State 2014: een eerste 
analyse van de voornaamste nieuwigheden”, RW 2013-14, nr. 36, 1411-1414. 
239Een wijziging die werd ingevoerd voor de laatste memories met het koninklijk besluit van 10 december 
2012 tot wijziging van de artikelen 12 en 14 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot 
regeling van de rechtspleging voor de Afdeling Bestuursrechtspraak voor de Raad van State, BS 4 februari 
2012; G. DEBERSAQUES en F. EGGERMONT, “De hervorming van de Raad van State 2014: een eerste 
analyse van de voornaamste nieuwigheden”, RW 2013-14, nr. 36, 1411-1414. 
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bestuurlijke lus al dan niet zal toepassen. De verwerende partij moet ook meedelen of zij de 

procedure al dan niet wenst verder te zetten.  

 

140. Daarnaast is het ook mogelijk dat de bestuurlijke lus pas wordt voorgesteld in het 

tussenarrest, zonder dat hierover melding werd gemaakt in het auditoraatsverslag. Dit is het geval 

indien de kamer – hoewel dit niet werd voorgesteld door het auditoraat – van oordeel is dat het 

geschil zich toch leent tot de toepassing van de bestuurlijke lus. Dit zal echter niet vaak gebeuren 

want, net zoals bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, is vereist dat alle middelen worden 

onderzocht alvorens de toepassing van de bestuurlijke lus mag/kan worden voorgesteld.  

 

Als het auditoraat van oordeel is dat het vastgestelde gebrek in de bestreden beslissing niet kan 

worden hersteld door middel van de bestuurlijke lus, zal het auditoraat meestal niet alle andere 

middelen onderzoeken, aangezien op grond van het vastgestelde gebrek de bestreden beslissing 

naar het oordeel van het auditoraat moet vernietigd worden. Wanneer de kamer echter de mening 

is toebedeeld dat het vastgestelde gebrek in de bestreden beslissing toch via de toepassing van de 

bestuurlijke lus herstelbaar is, zal de kamer – om de toepassing van de bestuurlijke lus alsnog 

mogelijk te maken – de zaak moeten terugzenden naar het auditoraat voor een aanvullend 

auditoraatsverslag waarbij alle andere middelen moeten worden onderzocht, zodat dan mogelijks 

de toepassing van de bestuurlijke lus terug in overweging kan worden genomen.  

 

141. Wanneer hetzij slechts één middel werd aangevoerd, hetzij het auditoraat alle middelen heeft 

onderzocht en een vernietiging van de bestreden beslissing adviseert, kan door de kamer, indien 

deze van oordeel is dat de gegrond bevonden wettigheidskritiek(en) zich leent (lenen) tot de 

toepassing van de bestuurlijke lus, alsnog de toepassing van de bestuurlijke lus, zonder advies van 

het auditoraat, worden voorgesteld door middel van een tussenarrest. 

 

Probleem: artikel 24, tweede lid van de RvS-wet  

 
142. Een grote hindernis voor de toepassing van de bestuurlijke lus is artikel 24, tweede lid van de 

RvS-wet. Dit artikel laat toe dat de auditeur zich in zijn/haar verslag beperkt “tot het middel dat 

de oplossing van het geschil mogelijk maakt”. Indien het auditoraat op grond van één middel tot 

de vernietiging van de bestreden beslissing kan besluiten, bestaat er in zijn/haar hoofde geen 

verplichting om de andere middelen nog te onderzoeken.  

 

Indien de kamer van oordeel is dat de bestuurlijke lus toch zou kunnen worden toegepast en dit 

ondanks het feit dat de toepassing ervan niet werd voorgesteld in het auditoraatsverslag zal de 
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kamer – indien het auditoraat niet alle middelen heeft onderzocht – de auditeur belasten met het 

neerleggen van een aanvullend auditoraatsverslag over de andere aangevoerde middelen alvorens 

de toepassing van de bestuurlijke lus kan voorgesteld worden240

 

.  

143. Een aanvullend auditoraatsverslag kan een werkbare oplossing lijken om de bestuurlijke lus 

alsnog toe te passen. Toch is dit niet verenigbaar met de bepalingen van artikel 24, derde lid van 

de RvS-wet. Daarin wordt immers bepaald dat het auditoraat kan belast worden met een 

aanvullend auditoraatsverslag “indien na toepassing van het tweede lid blijkt dat de conclusies 

van het verslag geen oplossing voor het geschil bieden”. De toepassing van de bestuurlijke lus is 

een mogelijk alternatief voor de vernietiging van de bestreden beslissing. Echter, de mogelijkheid 

om een alternatieve oplossing voor het geschil te hebben, is geen rechtvaardigingsgrond om het 

auditoraat op grond van artikel 24, derde lid van de RvS-wet te belasten met een aanvullend 

auditoraatsverslag nu op grond van het voorliggend auditoraatsverslag de vernietiging als 

“oplossing” voorligt 241

 

.  

Artikel 65/1, §3 van het Procedurereglement van de Raad van State bepaalt evenwel: “Indien het 

aangewezen lid van het auditoraat in zijn verslag niet alle middelen heeft onderzocht, kan de 

kamer vragen dat een aanvullend verslag wordt neergelegd alvorens voor te stellen de 

bestuurlijke lus op te starten”. 

 

Niettegenstaande het verslag van het auditoraat een “oplossing voor het geschil” biedt (m.n. de 

vernietiging), zal de kamer, wanneer zij de bestuurlijke lus wenst toe te passen, het auditoraat om 

een aanvullend verslag moeten verzoeken zonder dat hiervoor een uitdrukkelijke wettelijke basis 

voorligt.  

 

144. Hierbij dient te worden benadrukt dat, indien de kamer het auditoraat verzoekt om een 

aanvullend auditoraatsverslag neer te leggen, niet mag worden vermeld dat dit aanvullend 

auditoraatsverslag moet worden opgemaakt met het oog op de toepassing van de bestuurlijke lus. 

De kamer kan het auditoraat immers niet opdragen wat het moet doen of hoe het moet oordelen. 

                                                        
240F. EGGERMONT, “Schending van vormvereisten in het kader van een oplossingsgerichte rechtspraak: de 
bestuurlijke lus bekeken vanuit een rechtsvergelijkend perspectief”, in Preadviezen 2013: Vereniging voor 
de vergelijkende studie van recht van België en Nederland, Den Haag, Boom uitgevers Den Haag, 2013, 
27; G. DEBERSAQUES en F. EGGERMONT, “De hervorming van de Raad van State 2014: een eerste analyse 
van de voornaamste nieuwigheden”, RW 2013-14, nr. 36, 1411-1414. 
241F. EGGERMONT, “Schending van vormvereisten in het kader van een oplossingsgerichte rechtspraak: de 
bestuurlijke lus bekeken vanuit een rechtsvergelijkend perspectief”, in Preadviezen 2013: Vereniging voor 
de vergelijkende studie van recht van België en Nederland, Den Haag, Boom uitgevers Den Haag, 2013, 
27; G. DEBERSAQUES en F. EGGERMONT, “De hervorming van de Raad van State 2014: een eerste analyse 
van de voornaamste nieuwigheden”, RW 2013-14, nr. 36, 1411-1414. 
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Het auditoraat moet volledig vrij kunnen oordelen of een toepassing van de bestuurlijke lus 

mogelijk is.  

 

145. Het is duidelijk dat artikel 24 van de RvS-wet een juridische struikelblok vormt wat betreft 

de toepassing van de bestuurlijke lus, waardoor een wijziging van dit artikel zich opdringt. Het 

auditoraat is wettelijk niet verplicht om de extra werklast, m.n. het onderzoeken van alle 

middelen, op zich te nemen. Zelfs indien het auditoraat door de kamer aangemaand wordt tot een 

aanvullend auditoraatsverslag opdat de toepassing van de bestuurlijke lus alsnog mogelijk zou 

zijn, kan het auditoraat zich opnieuw op een wettelijke grondslag beroepen om dit toch niet te 

doen. Dit betekent dat de kamer in principe wel de mogelijkheid heeft om de bestuurlijke lus voor 

te stellen, indien dit niet zou gebeurd zijn door het auditoraat, maar dit in de praktijk niet zal doen, 

behalve wanneer ofwel slechts één middel werd aangevoerd, ofwel alle aangevoerde middelen 

meteen door het auditoraat werden onderzocht.  

 

2.2.3. Opmerkingen van alle partijen  
 
146. Er kan slechts toepassing gemaakt worden van de bestuurlijke lus indien alle partijen de 

mogelijkheid hebben gehad om hun opmerkingen daarover te geven. Dit is een voorwaarde die 

niet was ingeschreven in de VCRO. Indien de bestuurlijke lus door de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen werd voorgesteld, konden de partijen vooraf geen opmerkingen geven 

over het gebruik ervan. Enkel de verwerende partij had de mogelijkheid om mee te delen of hij al 

dan niet gebruik wenste te maken van de aangeboden herstelmogelijkheid. De andere partijen 

konden pas reageren nadat de bestuurlijke lus reeds was toegepast.  

 

Het feit dat op grond van de decretale bepaling het voeren van een tegensprekelijk debat over de 

toepassing van de bestuurlijke lus niet werd gegarandeerd, doet volgens het Grondwettelijk Hof 

afbreuk aan de rechten van verdediging en het recht op tegenspraak242

 

.  

147. In de procedure voor de Raad van State worden de opmerkingen van alle partijen gevraagd 

zowel vóór het gebruik van de bestuurlijke lus (artikel 38, §1, tweede lid van de RvS-wet) als na 

het herstel van het gebrek in de bestreden beslissing door toepassing van de bestuurlijke lus 

(artikel 38, §4, tweede lid van de RvS-wet). Zo kan de tussenkomende partij bijvoorbeeld reeds 

vóór de toepassing van de bestuurlijke lus opmerkingen laten gelden indien zij niet akkoord is met 

de toepassing van de bestuurlijke lus.  

                                                        
242GwH 8 mei 2014, nr. 74/2014, B.8.5. 
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2.2.4. Herstelbaar gebrek  

 

2.2.4.1. Van gering belang  

 

148. In de memorie van toelichting bij de Wet hervorming van de Raad van State van 20 januari 

2014243

Enkele voorbeelden van de gebreken die men via de bestuurlijke lus beoogt te herstellen, 

betreffen de volgende gevallen: (i) het geval waarin de bestreden beslissing gemotiveerd wordt 

door te verwijzen naar een stuk in het administratief dossier doch dat stuk zelf werd niet 

meegedeeld aan de verzoekende partij, (ii) het geval waarin een formele motivering van de 

bestreden beslissing ontbreekt terwijl de motieven zich in het administratief dossier bevinden, (iii) 

het geval waarin in de bestreden beslissing een handtekening ontbreekt of wanneer het een 

onleesbare handtekening is.

 worden enkele voorbeelden gegeven van gebreken die kunnen hersteld worden via de 

toepassing van de bestuurlijke lus. De desbetreffende gebreken mogen in essentie slechts van 

“gering belang zijn” en mogen zich enkel voordoen “aan het einde van de administratieve 

procedure”.  

244

 

 

Het gebruik van de bestuurlijke lus in de procedures voor de Raad van State voor een 

“impactstudie of hoorzitting” wordt in de memorie van toelichting bij de Wet hervorming van de 

Raad van State van 20 januari 2014 245

 

 uitdrukkelijk uitgesloten. Dus waar de Vlaamse 

decreetgever van oordeel is dat de bestuurlijke lus in de toekomst vernietigingsarresten, zoals het 

vernietigingsarrest Deurne-Wijnegem, zou kunnen vermijden, is de federale wetgever een totaal 

andere mening toebedeeld. Zowel de impactstudie als de hoorzitting zijn formaliteiten die de 

inhoud van de bestreden beslissing kunnen wijzigen indien de overheid ermee instemt om deze 

formaliteiten te overwegen. 

                                                        
243Parl.St. Senaat, 2012-13, nr. 5-2277/1, p. 29; Advies van de Raad van State, Parl.St. Senaat, 2012-13, nr. 
5-2277/1, p. 129: “Les irrégularités susceptibles d’être concernées par cette boucle sont, donc, en somme, 
peu nombreuses et, en tous les cas, de minime importance” .  
244Parl.St. Senaat, 2012-13, nr. 5-2277/1, p. 29; Advies van de Raad van State, Parl.St. Senaat, 2012-13, nr. 
5-2277/1, p. 129. 
245Parl.St. Senaat, 2012-13, nr. 5-2277/1, p. 29: 

-
l’annulation du permis d’urbanisme dans la célèbre affaire dite « du tram de Wijnegem »

, si l’autorité accepte de tenir compte de ces formalités. 
L’étude d’incidences es

.  
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2.2.4.2. Hersteltermijn  

 

149. Net zoals bij de Nederlandse Raad van State wordt het herstelbaar karakter van het 

vastgestelde gebrek in de bestreden beslissing bekeken in het licht van de hersteltermijn. In de 

Nederlandse rechtspraak werd door de Nederlandse Raad van State als voorwaarde gesteld dat, 

indien het gebrek kan hersteld worden binnen een termijn van drie à vier maanden, dit gebrek 

herstelbaar is via de toepassing van de bestuurlijke lus.  

In België heeft de federale wetgever ervoor geopteerd deze hersteltermijn wettelijk vast te leggen. 

De bestuurlijke lus kan niet toegepast worden indien het herstel van het vastgestelde gebrek in de 

bestreden beslissing niet kan geschieden binnen een termijn van drie maanden, tenzij kan worden 

aangetoond dat het herstel binnen een redelijke termijn kan geschieden (artikel 38, §2, 1° van de 

RvS-wet). De beperkte en gelimiteerde hersteltermijn sluit het herstel van een groot aantal 

gebreken uit. Het organiseren van een openbaar onderzoek of een hoorzitting zijn bijvoorbeeld 

niet realiseerbaar in zo’n korte tijdspanne, waardoor dergelijke gebreken niet-herstelbare 

gebreken zijn246

 

.  

Redelijke termijn  

 
150. Op de termijn van drie maanden wordt wel een uitzondering voorzien, met name indien het 

herstel van het vastgestelde gebrek in de bestreden beslissing mogelijk is binnen een “redelijke 

termijn”. Op deze manier kan de termijn van drie maanden, indien nodig, toch worden 

“uitgerokken”. Het is echter wel noodzakelijk te weten hoe het concept “redelijke termijn” moet 

worden geïnterpreteerd en m.n. wat het toetsingscriterium vormt om de “redelijke termijn” te 

beoordelen.  

 

De meest logische interpretatie is dat men dit koppelt aan de aard van het gebrek, zoals wordt 

bepaald in de memorie van toelichting247 bij het Decreet van 6 juli 2012 alsook in de memorie van 

toelichting248

 

 bij het decreet van 26 maart 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van 

sommige Vlaamse bestuursrechtcolleges. Dit betekent dat men gaat kijken naar wat een redelijke 

termijn is voor het herstel van een bepaald gebrek waarbij men rekening houdt met de 

complexiteit en de aard van het vastgestelde gebrek.  

                                                        
246Advies van de Raad van State, Parl.St. Senaat 2012-13, nr. 5-2277/1, p. 124.  
247Parl.St. Vl.Parl. 2011-12, nr. 1509/3, p. 3. 
248Tekst aangenomen voor de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet betreffende de organisatie 
en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtcolleges, Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2383/6, p. 
39-41.  
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Het valt te begrijpen dat het vastleggen van een uniforme hersteltermijn niet raadzaam is 

aangezien het herstel van een gebrek wel degelijk afhangt van de aard van het gebrek. Echter, het 

zou toch wenselijk geweest zijn om een maximumtermijn te voorzien in plaats van een vaag en 

rekbaar begrip zoals een “redelijke termijn”. Nu dreigt immers de cirkelredenering te ontstaan dat 

een gebrek binnen drie maanden moet kunnen worden hersteld maar dat op basis van de aard van 

het gebrek deze termijn van drie maanden aanzienlijk kan worden verlengd omdat – omwille van 

de aard van het gebrek – een dergelijke aanzienlijk langere hersteltermijn “redelijk” is.  

 

151. Zoals hierboven reeds vermeld, wordt in Nederland geen wettelijke termijn voorgeschreven 

maar in de rechtspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Nederlandse Raad van State 

werd de voorwaarde ontwikkeld dat, indien het gebrek in de bestreden beslissing binnen een 

termijn van drie à vier maanden kan worden hersteld, het mogelijk is de bestuurlijke lus toe te 

passen. Ter illustratie werd daarbij verwezen naar het geval waarin het bestuur geen 

milieueffectenrapport heeft opgemaakt (schending van de MER-plicht). Het herstel van dit gebrek 

duurt logischerwijze langer dan 3 à 4 maanden waardoor de bestuurlijke lus niet kan worden 

aangewend. 

In Vlaanderen lijkt het er op dat we een andere situatie krijgen. Indien de verwerende partij kan 

aantonen dat de opmaak van een milieueffectenrapport via de toepassing van de bestuurlijke lus 

kan geschieden binnen een redelijke termijn, dewelke men nodig heeft om een 

milieueffectenrapport op te maken, zou de toepassing van de bestuurlijke lus dus mogelijk kunnen 

zijn.  

 

Het lijkt er op dat de federale regering de voordeur op slot doet door het bepalen van een 

hersteltermijn van drie maanden, maar tegelijk de achterdeur wagenwijd openstelt door de 

toevoeging van de zinsnede “herstel binnen een redelijke termijn”, waarbij de aard van het gebrek 

de omvang van de redelijke termijn bepaalt.  

 

2.2.4.3. Toepassing van de bestuurlijke lus bij onevenredige benadeling van 

derden  

 
152. In de RvS-wet wordt niet uitdrukkelijk bepaald dat de toepassing van de bestuurlijke lus 

belanghebbenden niet onevenredig mag benadelen. Toch werd bij de voorbereiding van de Wet 

hervorming van de Raad van State van 20 januari 2014 een amendement aangenomen waarin 

werd voorgesteld om §2 van de RvS-wet aan te vullen met “5°: het herstel van de gebrekkige akte 
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mag geen nadeel berokkenen aan een derde” 249. De indienster van het amendement stelde voor 

deze voorwaarde op te nemen in de procedure voor de bestuurlijke lus bij de Raad van State, naar 

het voorbeeld van Nederland. De minister van Binnenlandse Zaken wees er op dat in zaken waar 

men nu de bestuurlijke lus kan toepassen voorheen in beginsel het reglement of de akte werd 

vernietigd wegens de vastgestelde onregelmatigheid. Bij dergelijke vernietiging bekommerde 

men zich ook niet om het belang van een derde. Indien men bij de toepassing van de bestuurlijke 

lus rekening houdt met de belangen van derden die niet tussenkomen wordt volgens de minister 

van Binnenlandse Zaken voor die derden een soort van “ tweede kans op beroep” ingesteld250

 

. Dit 

lijkt een conceptueel foutieve redenering.  

BOULLART stelt terecht de vraag “Quid met derden die niet tussenkomen omwille van redenen die 
hun eigen zijn – zoals onder meer processuele, financiële, … - en die niet om de schorsing of 
vernietiging verzoeken, terwijl zij toch gebaat kunnen zijn bij de niet-toepassing van de 
bestuurlijke lus?” 251

 

. Er bestaan immers verscheidene redenen waarom iemand geen beroep tot 

vernietiging instelt bij de Raad van State, maar dit betekent niet dat zij niet kunnen benadeeld 

worden door de toepassing van de bestuurlijke lus. Op grond van de rechtsbescherming kan 

bijgevolg fundamentele kritiek geuit worden tegen het ontbreken van een bepaling dat de 

bestuurlijke lus niet mag toegepast worden indien derden daardoor benadeeld kunnen worden.  

153. Ook het Grondwettelijk Hof lijkt deze kritiek bij te treden in haar arrest van 8 mei 2014 (nr. 

74/2014): “B.12.2. Het recht op toegang tot de rechter, dat met inachtneming van de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet aan eenieder moet worden gewaarborgd, kan het voorwerp uitmaken van 
beperkingen, ook van financiële aard, voor zover die beperkingen geen afbreuk doen aan de 
essentie zelf van het recht op toegang tot de rechter.  
(…) Het recht op toegang tot de rechter dient evenwel op een niet-discriminerende wijze te 
worden gewaarborgd (zie het arrest nr. 161/2011 van 20 oktober 2011, B.7.2.)”   
  

                                                        
249Amendementen, Parl.St. Senaat 2013-14, nr. 5-2277/2, p. 19.  
250 Verslag namens de commissie voor de Binnenlandse  Zaken en voor de administratieve 
aangelegenheden, Parl.St. Senaat 2013-14, nr. 5-2277/3, p. 44.  
251Studiedag: S. BOULLART, “De bestuurlijke lus en de bemiddeling als instrumenten tot oplossing van 
bestuursgeschillen”, in het kader van Actualia Rechtsbescherming tegen de Overheid, Gent 24 april 2014.  
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2.2.4.4. Geen weerslag op de inhoud van de bestreden beslissing  

 

154. Net zoals de bestuurlijke lus bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen wordt ook bij de 

Raad van State bepaald dat de toepassing van de bestuurlijke lus niet tot gevolg kan hebben dat de 

draagwijdte van de bestreden beslissing kan wijzigen252

In artikel 38, §1, laatste lid van de RvS-wet wordt uitdrukkelijk voorgeschreven dat de toepassing 

van de bestuurlijke lus geen weerslag mag hebben op de inhoud van de bestreden beslissing. 

Wanneer de Raad van State vaststelt dat het herstel van het vastgestelde gebrek mogelijks de 

inhoud van de bestreden beslissing zou raken, is een toepassing van de bestuurlijke lus niet 

mogelijk. Het is bijgevolg duidelijk dat bij de Raad van State het toepassingsgebied van de 

bestuurlijke lus zich beperkt tot de louter externe onwettigheden.  

.  

 

Met de invoering van de bestuurlijke lus beoogde de federale wetgever dus, samengevat, het 

regulariseren van geringe onregelmatigheden die opgetreden zijn op het einde van de 

administratieve procedure en die geen invloed hebben gehad op de besluitvorming253

 

.  

2.2.5. Einduitspraak  

 

155. In de preadviezen werd door EGGERMONT aangevoerd dat het na een correcte toepassing van 

de bestuurlijke lus aangewezen zou zijn om in de overwegingen van het arrest enerzijds het 

beroep tegen de eerste beslissing niet-ontvankelijk te verklaren en anderzijds het beroep tegen de 

herstellende beslissing ongegrond te verklaren254

Het uiteindelijke resultaat na de toepassing van de bestuurlijke lus voorziet echter in een andere 

afloop van de procedure, waarbij het enigszins te betreuren is dat de Belgische Raad van State, in 

tegenstelling tot de Nederlandse bestuursrechter, geen verschillende uitspraakmogelijkheden 

heeft. Er zijn maar twee uitspraakmogelijkheden: ofwel (i) de vernietiging van de bestreden 

beslissing, ofwel (ii) de verwerping van het vernietigingsberoep. 

.  

 

 

                                                        
252Parl.St. Senaat, nr. 5-2277/1, p. 29. 
253Verslag namens de commissie voor buitenlandse zaken en voor de administratieve aangelegenheden, 
Parl.St. Senaat, nr. 5-2277/3, p. 29.  
254F. EGGERMONT, “Schending van vormvereisten in het kader van een oplossingsgerichte rechtspraak: de 
bestuurlijke lus bekeken vanuit een rechtsvergelijkend perspectief”, in Preadviezen 2013: Vereniging voor 
de vergelijkende studie van recht van België en Nederland, Den Haag, Boom uitgevers Den Haag, 2013, 
30; G. DEBERSAQUES en F. EGGERMONT, “De hervorming van de Raad van State 2014: een eerste analyse 
van de voornaamste nieuwigheden”, RW 2013-14, nr. 36, 1411-1414. 
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(i) Mislukte toepassing van de bestuurlijke lus  
 

156. Indien de Raad van State vaststelt dat het gebrek in de bestreden beslissing niet volledig of 

niet tijdig werd hersteld, wordt de herstelde/nieuwe beslissing alsnog vernietigd (artikel 38, §4, 

derde lid van de RvS-wet). Een “bestuurlijke-lus-na-bestuurlijke-lus” is dus niet mogelijk bij de 

Raad van State.  

Indien de bestreden beslissing, na de toepassing van de bestuurlijke lus, alsnog moet vernietigd 

worden, is er sprake van een mislukte toepassing van de bestuurlijke lus of een geflopte 

bestuurlijke lus.  

 

Het geheel van de kosten wordt, conform artikel 68 van het Procedurereglement, in ieder geval 

ten laste gelegd van de partij die ten gronde in het ongelijk gesteld wordt. Met andere woorden, 

indien de toepassing van de bestuurlijke lus mislukt en de bestreden beslissing moet alsnog 

worden vernietigd, worden de kosten ten laste gelegd van het opdrachtgevend bestuur.  

 

(ii) Geslaagde toepassing bestuurlijke lus  
 

157. Artikel 38, §4, laatste lid van de RvS-wet bepaalt: “Indien het gebrek volledig is hersteld, 

gelden de gevolgen van de bestuurlijke lus met terugwerkende kracht en wordt het beroep 

verworpen”. De onwettigheid, die aan de oorspronkelijke beslissing kleeft – en waarvan het 

bestaan uitdrukkelijk wordt bevestigd in het tussenarrest –, wordt geacht nooit te hebben bestaan. 

Dit is geenszins een correct uitgangspunt naar de rechtzoekende toe. Deze laatste wordt volledig 

in het ongelijk gesteld hoewel de bestreden beslissing in principe initieel wel met een gebrek 

behept was255

 

.  

158. Een belangrijke vraag die vervolgens rijst, heeft betrekking op de proceskosten. In principe 

wordt de verzoekende partij in het ongelijk gesteld waardoor de kosten op grond van artikel 68 

van het Procedurereglement ten laste van de verzoekende partij zouden moeten gelegd worden.  

 

Omtrent de veroordeling van de kosten werd in november 2013 een amendement ingediend om 

artikel 38 van de RvS-wet aan te vullen met een §5 waarin werd bepaald: “Wanneer de 

bestuurlijke lus is toegepast, komen de kosten en uitgaven ten laste van de persoon die 

verantwoordelijk is voor de gebrekkige en herstelde akte”256

                                                        
255F. EGGERMONT, “Actualiteit. De bestuurlijke lus”, RW 2013-14, nr. 25, 962. 

. Dit amendement werd evenwel 

256Amendementen, Parl.St Senaat, 2013-14, nr. 5-2277/2, p. 20.  
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verworpen waardoor het huidige artikel 38 van de RvS-wet geen melding maakt over de 

veroordeling van de kosten en de uitgaven.  

 

Echter, de situatie zou helemaal scheef getrokken worden indien de verzoekende partij, door de 

verwerping van haar beroep na een geslaagde toepassing van de bestuurlijke lus veroordeeld zou 

worden tot het betalen van de proceskosten.  

Logischerwijze zal de Raad van State, na de toepassing van een (geslaagde) bestuurlijke lus, de 

verwerende partij dan ook veroordelen in de kosten en uitgaven. Het was raadzaam geweest om 

de voorgestelde bijkomende bepaling toch op te nemen in artikel 38 van de RvS-wet. Nu dreigen 

de parlementaire stukken aan het bestuur als verwerende partij een argument aan te reiken om, 

volstrekt onredelijk en onbillijk, de procedurekosten toch ten laste te leggen van de verzoekende 

partij.  

 

De gevestigde rechtspraak van de Raad van State naar aanleiding van de intrekking van een 

bestreden beslissing bepaalt: “De vordering is bijgevolg zonder voorwerp, minstens heeft de 

verzoekende partij haar belang bij de vordering verloren. In de gegeven omstandigheden past het 

de kosten ten laste van de verwerende partij te leggen”257

  

. Het valt te hopen dat de Raad van 

State, na de toepassing van een geslaagde bestuurlijke lus, naar analogie met de voormelde 

gevestigde rechtspraak over de kosten zal oordelen. 

159. Door BOULLART wordt een bedenking gemaakt omtrent het gezag van gewijsde van het 

verwerpingsarrest na een toepassing van de bestuurlijke lus. In beginsel hebben 

vernietigingsarresten van de Raad van State een gezag van gewijsde erga omnes. Dit betekent dat 

de burgerlijke rechter ook gebonden is. Verwerpingsarresten hebben daarentegen slechts een 

gezag van gewijsde inter partes.  

 

Na een geslaagd herstel van de vastgestelde onregelmatigheid in de bestreden beslissing via de 

toepassing van de bestuurlijke lus is de bestreden beslissing ab initio regelmatig en wettig. Dit is 

het gevolg van de terugwerkende kracht van de toepassing van de bestuurlijke lus (artikel 38, §4, 

vierde lid van de RvS-wet). BOULLART stelt dat om die reden een verwerpingsarrest na een 

geslaagde toepassing van de bestuurlijke lus ook een gezag van gewijsde erga omnes zou moeten 

genieten. Toch moet deze opvatting kritisch benaderd worden. De toepassing van de bestuurlijke 

lus situeert zich immers binnen het kader van de door een partij aangevoerde middelen. Dit 

betekent dat het niet uitgesloten is dat de beslissing nog met andere onwettigheden behept is, die 

evenwel niet werden opgeworpen door de verzoekende partij(en).  

                                                        
257Bij wijze van voorbeeld: RvS 18 maart 2014, nr. 226.803. 
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Indien men dergelijke verwerpingsarresten een gezag van gewijsde erga omnes zou toekennen zal 

men de burgerlijke rechter verhinderen om in een latere procedure nog de onwettigheid van de 

beslissing – aangezien de beslissing nog kan behept zijn met een onregelmatigheid die niet door 

de partijen werd aangevoerd voor de Raad van State – op grond van artikel 159 van de Grondwet 

als exceptie van onwettigheid te onderzoeken.258

 

 

 

  

                                                        
258Studiedag: S. BOULLART, “De bestuurlijke lus en de bemiddeling als instrumenten tot oplossing van 
bestuursgeschillen”, in het kader van Actualia Rechtsbescherming tegen de Overheid, Gent 24 april 2014. 
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2.2.6. Schema van procedureverloop bij initiatief door het auditoraat  
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3. Andere rechtsinstrumenten  
 
3.1 Vingerwijzingen in vernietigingsarrest  

 
160. In de motivering van sommige vernietigingsarresten geeft de Raad van State vaak 

aanduidingen wat het opdrachtgevend bestuur moet doen om na een vernietiging de bestreden 

beslissing te herstellen. Op die manier wordt aan het opdrachtgevend bestuur en de rechtzoekende 

duidelijkheid verschaft omtrent de gevolgen die moeten gegeven worden aan het 

vernietigingsarrest. Deze aanduidingen zijn gekend als “vingerwijzingen”. Hoewel voor deze 

“vingerwijzingen” geen wettelijke grondslag voorhanden was, achtte de Raad van State zich 

daarvoor wel bevoegd259

 

.  

De hervorming van de Raad van State ten gevolge van de zesde staatshervorming voorziet in een 

injunctiebevoegdheid voor de Raad van State. Artikel 35/1 van de RvS-wet bepaalt dat de 

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State – op verzoek van één der partijen – in een 

vernietigingsarrest de maatregelen kan verduidelijken of “vingerwijzingen” kan aanbrengen, die 

nodig zijn om aan de onregelmatigheid in de bestreden beslissing te verhelpen.  

Het uitgangspunt is dat een vernietigingsarrest van de Raad van State voldoende duidelijk moet 

zijn. Indien een partij evenwel twijfelt aan de interpretatie ervan, kan zij de Raad van State 

verzoeken om duidelijk aan te geven hoe het arrest moet begrepen worden. De verduidelijkingen 

worden opgenomen in de motieven van het vernietigingsarrest en niet in het dispositief, waardoor 

de verduidelijkingen niet meegenieten van het gezag van gewijsde van het vernietigingsarrest. Dit 

vormt een verschilpunt met de injunctiebevoegdheid van de Raad voor Vergunningsbetwistingen 

op grond waarvan de Raad voor Vergunningsbetwistingen het vergunningverlenend bestuur een 

duidelijk bevel kan opleggen in het dispositief van het vernietigingsarrest260

 

.  

161. Deze hervorming is een kleine stap terug aangezien de Raad van State voorheen ambtshalve 

kon overgaan tot het verschaffen van verduidelijkingen en dit nu enkel nog kan op verzoek van 

één der partijen. Tevens maken de vingerwijzingen geen onderdeel uit van het dispositief van het 

vernietigingsarrest, waardoor ze niet genieten van het gezag van gewijsde van het 

vernietigingsarrest. 

 

                                                        
259RvS 14 oktober 2010, nr. 208.216. 
260S. LUST, “De Raad van State hervormd? Een eerste verkenning van enkele hervormingsvoorstellen”, 
R.A.B.G. 2013, 893. 
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3.2. De beperking in de tijd van de rechtsgevolgen van de vernietiging 

 
162. Als een administratieve rechtshandeling wordt vernietigd, betekent dit dat de administratieve 

rechtshandeling ex tunc uit het rechtsverkeer verdwijnt, waardoor ze geacht wordt nooit bestaan te 

hebben en dus ook geen gevolgen heeft gehad. Vaak leidt de retroactieve kracht tot bizarre 

toestanden aangezien de vernietigde administratieve rechtshandeling in veel gevallen wel reeds 

gevolgen heeft geressorteerd. Het kan zelfs voorkomen dat een beslissing die wordt aangevochten 

reeds volledig werd ten uitvoer gelegd. Op die manier wordt eigenlijk een fictieve situatie 

gecreëerd waarin de beslissing is vernietigd en alle rechtshandelingen die werden gesteld ter 

uitvoering van de vernietigde beslissing wel blijven bestaan maar een precair karakter krijgen. 

Het hoeft geen betoog dat dit de rechtszekerheid niet ten goede komt.  

 

De oplossing voor de toestand van rechtsonzekerheid, die kan ontstaan na de vernietiging van een 

reeds gedeeltelijk of volledig uitgevoerde beslissing, werd geboden door het artikel 14ter van de 

RvS-wet, ingevoerd bij wet van 4 augustus 1996 tot wijziging van de wetten op de Raad van 

State, gecoördineerd op 12 januari 1973261 (hierna de “Wet van 4 augustus 1996”). Artikel 14ter 

van de RvS-wet bepaalt dat de Raad van State de gevolgen van de vernietigde 

verordeningsbepaling262 – indien nodig – kan in stand laten. Hierbij kan de Raad van State een 

termijn voorschrijven gedurende dewelke de gevolgen gehandhaafd moeten blijven. Op die 

manier krijgt het opdrachtgevend bestuur de tijd om eventueel een nieuwe beslissing te nemen, 

waardoor het nadelige retroactieve effect van de vernietiging – al dan niet tijdelijk – wordt 

ondervangen. Er kan worden aangenomen dat de beslissing om de gevolgen in stand te laten een 

erga omnes effect heeft, waardoor de legaliteit van de gevolgen niet in vraag kan worden gesteld 

op grond van het feit dat ze gesteund zijn op een vernietigde administratieve rechtshandeling263

 

.  

163. De Wet hervorming van de Raad van State van 20 januari 2014 voorziet in een uitbreiding 

van artikel 14ter van de RvS-wet zodat ook de rechtsgevolgen van de vernietiging van individuele 

administratieve rechtshandelingen in tijd kunnen beperkt worden 264

                                                        
261Wet van 4 augustus 1996 tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 
1973, BS 20 augustus 1996.  

. In combinatie met de 

uitbreiding van het toepassingsgebied tot de vernietiging van alle administratieve 

rechtshandelingen wordt in het tweede lid van artikel 14ter van de RvS-wet benadrukt dat de 

262Het oorspronkelijke artikel 14ter van de RvS-wet was qua toepassingsgebied beperkt tot de vernietiging 
van reglementaire rechtshandelingen.  
263S. LUST, “De Raad van State hervormd? Een eerste verkenning van enkele hervormingsvoorstellen”, 
R.A.B.G. 2013, 893; RvS 10 september 2008, nr. 75.712, Stad Waver.  
264Art. 14ter RvS-wet: “Op verzoek van een verwerende of tussenkomende partij, en als de afdeling 
bestuursrechtspraak het nodig oordeelt, wijst ze die gevolgen van de vernietigde individuele akten of, bij 
wege van algemene beschikking, die gevolgen van de vernietigde reglementen aan, die als definitief moeten 
worden beschouwd of voorlopig gehandhaafd worden voor de termijn die ze vaststelt”. 
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maatregel enkel kan bevolen worden (i) in uitzonderlijke omstandigheden die een aantasting van 

het legaliteitsbeginsel rechtvaardigen en (ii) enkel op verzoek van de verwerende en de 

tussenkomende partij (niet de verzoekende partij) in plaats van de vroegere ambtshalve 

toepassing. Het beperken van de rechtsgevolgen van de vernietiging in de tijd moet daarenboven 

gebeuren door middel van een met bijzondere redenen omklede beslissing, na een tegensprekelijk 

debat en er kan bij de beslissing rekening gehouden worden met de belangen van derden. Het 

billijk evenwicht tussen enerzijds het belang dat aan elke situatie die strijdig is met het recht moet 

verholpen worden en anderzijds de bekommernis dat bestaande toestanden en gewekte 

verwachtingen na verloop van tijd niet meer in het gedrang mogen gebracht worden, moet 

gerespecteerd worden265

 

. Het is duidelijk dat de Nederlandse variant van het in stand laten van de 

rechtsgevolgen een veel ruimer toepassingsgebied kent. 

164. Hoewel er enerzijds een verruiming van het toepassingsgebied wordt doorgevoerd, wordt 

anderzijds door de toevoeging van de strenge voorwaarden het toepassingsgebied beperkt. 

Hierdoor krijgt men het gevoel dat men, door de hervorming van de Raad van State, eerder een 

stap achteruit zet in plaats van vooruit. De techniek betreffende het moduleren van de 

rechtsgevolgen van een vernietiging is ontleend aan de rechtspleging en rechtspraak van het 

Grondwettelijk Hof266

 

. 

 

 

  

                                                        
265Parl.St. Senaat, 2012-13, nr. 5-2277/1, p. 12; GwH 9 februari 2012, nr. 18/2012, B.9.4. 
266GwH 29 januari 2014, nr. 13/2014: “B.25.2. In verband met het verzoek van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering om de gevolgen van de vernietigde bepalingen te handhaven, dient te worden vastgesteld dat 
verscheidene projecten die met die programma’s zijn gefinancierd, reeds zijn verwezenlijkt en dat andere in 
uitvoering zijn. Een vernietiging met terugwerkende kracht zou tot gevolg hebben dat verscheidene actoren 
die te goeder trouw een begrotingsbepaling en een op die bepalingen gebaseerde beslissing van de 
overheid hebben kunnen aanvoeren, financiële problemen zouden kunnen ondervinden. Met toepassing van 
artikel 8 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, moeten de gevolgen van de 
vernietigde bepalingen derhalve definitief worden gehandhaafd.” . 
GwH 26 mei 2003, nr. 73/2003: “B.21. Rekening houdend met het gevolg dat het terugwerkende karakter 
van de vernietiging zou kunnen hebben op de verkiezingen van 18 mei 2003 dienen, met toepassing van 
artikel 8, tweede lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, de gevolgen van de 
vernietigde bepalingen die niet door het arrest nr. 30/2003 zijn geschorst, wat die verkiezingen betreft, te 
worden gehandhaafd” . 
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3.3. Belang bij het middel  

 

165. Het belang bij het middel is geïnspireerd op het arrest Danthony dat in december 2011 door 

de algemene vergadering van de Raad van State in Frankrijk werd uitgesproken. De invoering van 

de vereiste van het belang bij het middel wil voorkomen dat vernietigingen zouden worden 

uitgesproken op grond van een onregelmatigheid die geen praktische gevolgen ressorteren voor 

de situatie van de verzoekende partij267. Met andere woorden, de Raad van State moet niet langer 

middelen onderzoeken die gebaseerd zijn op puur formalistische onregelmatigheden, die de 

belangen van de verzoekende partij niet hebben geschaad of die geen invloed hebben gehad op de 

eindbeslissing die wordt aangevochten268

 

.  

Echt revolutionair is de invoering van het belang bij het middel niet aangezien de Raad van State 

dit beginsel – hoewel er geen wettelijke grondslag voorhanden was – vroeger al toepaste. Het is 

vaste rechtspraak van de Raad van State dat de verzoekende partij een belang dient te hebben bij 

elk van de aangevoerde middelen. De beoordeling van het belang bij het middel gebeurt op grond 

van dezelfde voorwaarden die gelden bij het onderzoek van het belang bij de vordering in het 

algemeen. Dit betekent dat de verzoekende partij een voordeel moet halen uit het aangevoerde 

middel269

  
. 

                                                        
267Parl.St. Senaat, 2012-13, nr. 5-2277/1, p. 4.  
268R. BOONE, “We zijn zoals de scheidsrechter in het voetbal: we hebben het altijd gedaan”, Juristenkrant 
januari 2014, nr. 282, 8.  
269RvS 8 februari 1993, nr. 41909; RvS 18 december 1973, nr. 16166; J. BAERT en G. DEBERSAQUES, Raad 
van State. Afdeling Administratie: 2. Ontvankelijkheid, in Administratieve Rechtsbibliotheek, Brugge, die 
Keure, 1996, 200-201.  
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Afdeling 5: Kr itieken op de bestuur lijke lus  
 
166. In dit onderdeel worden bepaalde kritieken op de Belgische (Vlaamse) bestuurlijke lus 

uiteengezet. Het vernietigingsarrest van 8 mei 2014 van het Grondwettelijk Hof heeft een aantal 

van deze kritieken gegrond verklaard. Ofschoon het vernietigingsarrest pas is tussengekomen 

wanneer de laatste hand werd gelegd aan deze masterproef, wordt bij de kritieken melding 

gemaakt van de relevante overwegingen van het Grondwettelijk Hof.   

 

1. De notie “herstelbaar gebrek”  

 
167. De interpretatie van de notie “herstelbaar gebrek” is van cruciaal belang voor de toepassing 

van de bestuurlijke lus. Op grond van die interpretatie wordt immers bepaald voor welke 

onregelmatigheden de bestuurlijke lus kan worden toegepast. Zoals hoger reeds werd uiteengezet, 

werd voor de bestuurlijke lus bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen uitgegaan van een 

ruimere en meer algemene omschrijving van de herstelbare gebreken dan bij de Raad van State.  

 

Echter, de belangrijkste – maar tevens meest onderschatte – voorwaarde is de vereiste van de 

handhaafbaarheid van de bestreden beslissing. Dit betekent dat een bestreden beslissing door de 

toepassing van de bestuurlijke lus niet van aard mag wijzigen. In Nederland is dit niet voorzien en 

is dus mogelijk dat het bestuur – ingevolge het herstel – tot het besluit komt dat de bestreden 

beslissing moet gewijzigd worden.  

Zo een verregaande toepassing van de bestuurlijke lus werd door de Vlaamse decreetgever noch 

door de federale wetgever wenselijk geacht. Het leek slechts een kleine aanpassing aan het 

Nederlandse model van de bestuurlijke lus, die door niemand als problematisch werd ervaren. 

Integendeel zelfs, het Nederlandse model, waarbij de beslissing kan wijzigen van aard, werd als té 

verregaand en onaanvaardbaar beschouwd.  

Echter , het Grondwettelijk Hof lijkt met het vernietigingsarrest van 8 mei 2014 (nr. 74/2014) op 

een kordate manier het pijnpunt van de handhaafbaarheid in het licht van het principe van de 

scheiding der machten en het beginsel van een onafhankelijke en onpartijdige rechter aan te 

wijzen.  
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1.1.  Handhaving van de bestreden beslissing  
 

168. Vóór het tussengekomen arrest van 8 mei 2014 van het Grondwettelijk Hof kon de vraag 

gesteld worden naar de wijze van interpretatie van de voorwaarde van de handhaafbaarheid, hetzij 

als constitutieve voorwaarde, hetzij als toetsingsvoorwaarde.  

Niettegenstaande door het Grondwettelijk Hof in het vernietigingsarrest van 8 mei 2014 

duidelijkheid werd verleend over deze interpretatie, lijkt het – gelet op enerzijds de onzekerheid 

die bestond omtrent de interpretatie en anderzijds artikel 96 van het decreet betreffende de 

organisatie en rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtcolleges dat een identieke 

bepaling inhoudt als het vernietigde artikel 4.8.4 van de VCRO – aangewezen om beide 

interpretaties uiteen te zetten.  

 

169. Op grond van de ratio legis van het (vernietigde) decretale artikel 4.8.4 van de VCRO kan 

worden geargumenteerd dat de voorwaarde van handhaafbaarheid van de bestreden beslissing 

moet gelezen worden als een toetsingsvoorwaarde om te oordelen of de bestuurlijke lus al dan 

niet succesvol is geweest.  

 

Een succesvolle toepassing van de bestuurlijke lus impliceert dat de bestreden beslissing 

uiteindelijk gehandhaafd blijft. Het is belangrijk te verduidelijken dat bij deze interpretatie de 

toepassing van de bestuurlijke lus niet van rechtswege of automatisch impliceert dat de bestreden 

beslissing “kan” of “zal” gehandhaafd blijven. De Raad voor Vergunningsbetwistingen stelt de 

mogelijkheid tot toepassing van de bestuurlijke lus voor indien de aard van het vastgestelde 

gebrek in de bestreden beslissing theoretisch aanleiding kan geven tot een herstel via de 

toepassing van de bestuurlijk lus. Echter, bij deze interpretatie is het dus de taak van het 

vergunningverlenend bestuur om zelf oordelen of de herstelmaatregel – die wordt genomen op 

basis van de toepassing van de bestuurlijke lus – ertoe leidt dat hetzij de eerder genomen 

beslissing kan worden gehandhaafd, hetzij de bestreden beslissing vervangen moet worden door 

een andersluidende beslissing (en de bestreden beslissing dus niet handhaafbaar is), wat met zich 

meebrengt dat de beslissingsprocedure dient heropgestart te worden na de intrekking van de 

bestreden beslissing. De beoordeling van de handhaafbaarheid van de beslissing zou bijgevolg – 

in tegenstelling tot de hypothese waar de handhaafbaarheid een voorwaarde is voor de toepassing 

van de bestuurlijk lus – een taak van het vergunningverlenend bestuur zijn en niet van de Raad 

voor Vergunningsbetwistingen.  

 

Na het nemen van de herstelmaatregel(en) moet de Raad voor Vergunningsbetwistingen – na 

tegenspraak – oordelen of de bestreden beslissing al dan niet kan gehandhaafd blijven ingevolge 

het herstel. Tenslotte moet de Raad voor Vergunningsbetwistingen nagaan of het gebrek in de 
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bestreden beslissing door het vergunningverlenend bestuur in die mate is hersteld dat de 

ongewijzigde beslissing regelmatig is geworden. Indien de ongewijzigde beslissing immers nog 

steeds onregelmatig is, moet de beslissing alsnog worden vernietigd 270

 

. Indien de bestreden 

beslissing – die niet langer onregelmatig is – kan gehandhaafd blijven, is er sprake van een 

succesvolle toepassing van de bestuurlijke lus.  

In het geval dat de voorwaarde van de handhaafbaarheid van de bestreden beslissing moet 

geïnterpreteerd worden als een toetsingsvoorwaarde om te oordelen over een al dan niet 

succesvolle toepassing van de bestuurlijke lus doet de Raad voor Vergunningsbetwistingen 

afstand van de vraag of het herstel automatisch leidt tot de handhaving van de bestreden 

beslissing. Dit zou de taak van het vergunningverlenend bestuur moeten zijn waardoor de Raad 

voor Vergunningsbetwistingen op deze manier niet op de stoel van het bestuur gaat zitten en 

bijgevolg het beginsel van de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter wordt 

geëerbiedigd  

 

170. Op grond van een strikte lezing van de tekst van enerzijds de vernietigde decretale bepaling 

in de VCRO 271  en anderzijds de tekst van de RvS-wet 272

 

 kan de voorwaarde van de 

handhaafbaarheid daarentegen beschouwd worden als een constitutieve voorwaarde. Dit betekent 

dat een gebrek in de bestreden beslissing slechts vatbaar is voor herstel via de toepassing van de 

bestuurlijke lus indien, naar de mening van de bestuursrechter, m.n. de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen of de Raad van State, de bestreden beslissing gehandhaafd kan blijven 

na het herstel. Anders gezegd: de bestuursrechter mag de bestuurlijke lus niet toepassen indien hij 

van oordeel is dat de handhaving van de bestreden beslissing niet kan worden gegarandeerd.  

De interpretatie dat de handhaafbaarheid een constitutieve voorwaarde vormt voor de toepassing 

van de bestuurlijke lus werd ook bevestigd enerzijds in de (tussen)arresten van de Raad voor 

                                                        
270 Dit werd verduidelijk in de memorie van antwoord die werd opgesteld door mr. Matthias E. Storme als 
raadsman voor de Vlaamse regering op verzoek van de heer Philippe Muyters in het kader van de 
vernietigingsprocedure voor het Grondwettelijk Hof (samengevoegde zaken nr. 5591 en 5597), onuitg. Het 
Grondwettelijk Hof heeft op 8 mei 2014 uitspraak gedaan in deze zaak en heeft de decretale bepalingen 
4.8.4 en artikel 4.8.28, §2, derde lid van de VCRO vernietigd(arrest 8 mei, nr. 74/2014). 
271 Art. 4.8.4, §2, tweede lid van de VCRO bepaalde: “Onder de onregelmatigheid in de bestreden 
beslissing, vermeld in het eerste lid, wordt verstaan een onregelmatigheid die herstelbaar is zodat de 
bestreden beslissing niet langer onregelmatig is in de zin van artikel 4.8.2, tweede lid, en de bestreden 
beslissing gehandhaafd kan blijven”  [eigen onderlijning].Dit artikel werd door het Grondwettelijk Hof 
reeds vernietigd.  
272Artikel 38, §1, laatste lid van de RvS-wet bepaalt: “… Het herstel van deze gebreken mag geen weerslag 
hebben op de inhoud van de akte of het reglement” [eigen onderlijning]. Dit lijkt nog een striktere invulling 
dan artikel 4.8.4, §1, tweede lid van de VCRO waarin bepaald werd dat de bestreden beslissing moet 
kunnen gehandhaafd blijven. Er wordt zeer strikt bepaald dat er geen weerslag mag zijn op de inhoud van 
de beslissing dus hieruit kan worden afgeleid dat dit verder reikt dan het louter handhaven van de bestreden 
beslissing. 
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Vergunningsbetwistingen en anderzijds de rechtsleer die kritiek formuleerde op één van de 

tussenarresten waarbij de toepassing van de bestuurlijke lus werd voorgesteld.  

Als eerste zijn er de tussenarresten van 21 januari 2014 en 28 januari 2014 273

 

 – waarin 

uitdrukkelijk wordt vermeld: “De Raad vestigt hierbij de aandacht op artikel 4.8.4, §1, tweede lid 

van de VCRO waarin bepaald wordt dat het herstel van de bestreden beslissing moet leiden tot 

een handhaving van de beslissing om de toepassing van de bestuurlijke lus te garanderen” [eigen 

onderlijning]. Hiermee lijkt de Raad voor Vergunningsbetwistingen aan te geven dat de 

handhaving van de bestreden beslissing een noodzakelijke voorwaarde zou zijn om de 

bestuurlijke lus toe te passen.  

Een ander voorbeeld is het arrest van 1 april 2014274

De Raad wijst dit verzoek af op grond van de volgende motivering: “Uit de bespreking van het 

derde onderdeel van het eerste middel blijkt echter dat de bestreden beslissing niet met de 

vereiste zorgvuldigheid is genomen, waaruit volgt dat bij het nemen van een nieuwe beslissing de 

verwerende partij een zorgvuldig onderzoek zal moeten wijden aan het al dan niet verenigbaar 

zijn van het aangevraagde met de bepalingen van de stedelijke bouwverordening van de stad 

Oostende.  

 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen 

waarin het verzoek tot toepassing van de bestuurlijke lus wordt afgewezen. Uit de formulering 

van de reden tot afwijzing kan echter worden afgeleid dat de handhaafbaarheid van de bestreden 

beslissing als een constitutieve voorwaarde moet beschouwd worden. In dit arrest werd een 

vernietigingsberoep ingesteld tegen een stedenbouwkundige vergunning. De Raad voor 

Vergunningsbetwistingen stelt op grond van het eerste middel vast dat de bestreden beslissing niet 

werd genomen met de vereiste zorgvuldigheid. De tussenkomende partij vraagt de toepassing van 

de bestuurlijke lus voor het herstel van deze onregelmatigheid in de bestreden beslissing  

De vastgestelde onregelmatigheden lenen zich niet tot het toepassen van de bestuurlijke lus, zoals 

bedoeld in artikel 4.8.4, §1 van de VCRO.  

Uit het voorgaande blijkt dat een herstel van de bestreden beslissing evenzeer kan leiden tot het 

moeten weigeren van de vergunning” [eigen onderlijning].  

 

Het feit dat een nieuw zorgvuldig onderzoek moet gewijd worden aan het al dan niet verenigbaar 

zijn met de stedelijke bouwverordening kan ertoe leiden dat de bestreden beslissing niet 

gehandhaafd kan blijven waardoor een toepassing van de bestuurlijke lus door de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen niet mogelijk wordt geacht. Met andere woorden, de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen lijkt hiermee te bevestigen dat de voorwaarde van de handhaafbaarheid 

van de beslissing een constitutieve voorwaarde vormt voor de toepassing van de bestuurlijke lus.  
                                                        
273 RvVb 21 januari 2014, nr. A/2014/0049; RvVb 28 januari 2014, nr. A/2014/0088.  
274 RvVb 1 april 2014, nr. A/2014/0248.  
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Tenslotte is er nog de kritiek die in de rechtsleer geformuleerd wordt op het tussenarrest van 21 

januari 2014 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Op grond van deze kritiek lijkt de 

rechtsleer uit te gaan van het feit dat de voorwaarde van de handhaafbaarheid van de bestreden 

beslissing als een constitutieve voorwaarde voor de toepassing van de bestuurlijke lus moet 

beschouwd worden. In het tussenarrest van 21 januari 2014 werd door de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen vastgesteld dat er geen beoordeling was gebeurd omtrent de geluids- en 

geurhinder die eventueel aanwezig kon zijn. Dit wekt volgens de rechtsleer de indruk dat de Raad 

voor Vergunningsbetwistingen van oordeel is dat de afwezigheid van deze beoordeling niet van 

die aard is om enige invloed te hebben op de gunstige beslissing die werd genomen door het 

vergunningverlenend bestuur. Dit zou betekenen dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen zich 

in de plaats van het vergunningverlenend bestuur gaat stellen door te oordelen dat – hoewel er 

geen enkele beoordeling is geweest – deze beoordeling geenszins een impact heeft of zal hebben 

op de uiteindelijk genomen beslissing. Het valt evenwel te betwijfelen of de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen de bestuurlijke lus tot op dergelijke hoogte wenst uit te rekken. In het 

arrest van 26 november 2013 275 – waarin door de Raad voor Vergunningsbetwistingen werd 

vastgesteld dat een vergunningverlenende overheid een onzorgvuldige beoordeling had gemaakt 

over de verenigbaarheid van het gevraagde met een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan – werd 

de toepassing van de bestuurlijke lus immers niet mogelijk geacht aangezien een nieuwe 

zorgvuldige beoordeling vereist was en dit niet mogelijk was via de toepassing van de 

bestuurlijke lus276

 

. 

171.Het is cruciaal uit te maken op welke manier de voorwaarde van de handhaafbaarheid dient te 

worden geïnterpreteerd aangezien de interpretatie, waarbij de voorwaarde van de 

handhaafbaarheid van de bestreden beslissing als een constitutieve voorwaarde wordt beschouwd 

en de bestuursrechter een “voorafname” doet op de handhaafbaarheid van de bestreden 

beslissing, op gespannen voet lijkt te staan met het principe van de scheiding der machten en het 

beginsel van de onpartijdige en onafhankelijke rechter. Op deze wijze wordt van de 

bestuursrechter verwacht dat hij een beoordeling maakt van de gevolgen van het herstel van het 

vastgestelde gebrek op de inhoud van de bestreden beslissing. Echter, de bestuursrechter mag niet 

in de plaats van het bestuur oordelen of de bestreden beslissing gehandhaafd kan blijven wanneer 

een bepaalde beoordeling nog moet plaatsvinden277

                                                        
275 RvVb 26 november 2013, nr. A/2013/0695.  

  of een bepaald advies nog moet worden 

verleend. Indien de bestuursrechter dit doet, lijkt hij zich te bezondigen aan een schending van het 

principe van de scheiding der machten aangezien hij zijn eigen bevoegdheid overschrijdt en zich 

276 C. DE MULDER, “De bestuurlijke lus: een ‘catch 22’?”, TOO 2014, 134.  
277 Bijvoorbeeld: RvVb 21 januari 2014, nr. A/2014/0049.  
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in de plaats stelt van het bestuur. Daarnaast betekent de “voorafname” tevens dat de 

bestuursrechter vóór het herstel van het gebrek in de bestreden beslissing zijn standpunt over de 

uiteindelijke uitkomst van het geschil reeds meedeelt. Dit vormt een inbreuk op het beginsel van 

de onpartijdige en onafhankelijke rechter.  

 

172. Het Grondwettelijk Hof lijkt de voorwaarde van de handhaafbaarheid op grond van de 

bepaling van artikel 4.8.4 van de VCRO te lezen als een constitutieve voorwaarde voor de 

toepassing van de bestuurlijke lus. Echter, dat dit problematisch is in het licht van de scheiding 

der machten en van het beginsel van de onpartijdige en onafhankelijke rechter wordt door het 

Grondwettelijk Hof duidelijk bevestigd. In de overwegingen B.7.3 en B.7.4 van het 

vernietigingsarrest van 8 mei 2014 wordt door het Grondwettelijk Hof overwogen: “B.7.3. Het 

rechterlijk toezicht dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen uitoefent, betreft de externe en 

interne wettigheidscontrole, die niet zover gaat dat hij zijn beoordeling in de plaats zou kunnen 

stellen van de discretionaire beoordelingsbevoegdheid van de administratie. Bij zijn controle mag 

de rechter zich immers niet begeven op het terrein van de opportuniteit, vermits dat 

onverenigbaar zou zijn met de beginselen die de verhoudingen regelen tussen het bestuur en de 

rechtscolleges. 

 

Het vaststellen van de inhoud van een discretionaire beslissing, meer bepaald als gevolg van het 

herstel van de onregelmatigheid, komt niet de rechter maar het bestuur toe. Het 

vergunningverlenende bestuursorgaan kan beslissen, met name wanneer het van mening is dat het 

herstel van de onregelmatigheid een weerslag kan hebben op de inhoud van de bestreden 

beslissing, geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot toepassing van de bestuurlijke lus” 

 

B.7.4. Door de Raad voor Vergunningsbetwistingen de mogelijkheid te bieden, wanneer die de 

toepassing van de bestuurlijke lus voorstelt, zijn standpunt over de uitkomst van het geschil 

kenbaar te maken, dat nochtans tot dezelfde beslissing moet leiden, doet de bestreden bepaling op 

discriminerende wijze afbreuk aan het beginsel van onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de 

rechter” [eigen onderlijning]. 

 

173. Verder bordurend op deze overweging van het Grondwettelijk Hof kan worden verwezen 

naar de theorie van de complexe rechtshandeling. De complexe administratieve rechtshandeling is 

“een opeenvolging van verschillende administratieve rechtshandelingen, waarbij de laatste 

handeling beslissend is en de andere handelingen – al dan niet vóórbeslissend – een 
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voorbereidend karakter hebben ten aanzien van de laatste handeling”278. Bij dergelijke complexe 

administratieve rechtshandelingen is het mogelijk om door middel van een vernietigingsprocedure 

bij de Raad van State de vernietiging van de eindbeslissing te vorderen en dit op grond van de 

onregelmatigheid van één van de voorbereidende handelingen ook al is de termijn om deze 

voorbereidende handeling met een vernietigingsprocedure bij de Raad van State aan te vechten, 

verstreken279

 

.  

Welnu, bezwaarlijk lijkt te kunnen worden betwist dat de toepassing van de bestuurlijke lus dient 

gekwalificeerd te worden als een beslissing die onderdeel vormt van een complexe 

administratieve rechtshandeling, m.n. de bestreden beslissing waarop de rechtsonderhorige (in 

casu de verzoekende partij) een wettigheidstoezicht kan uitoefenen. Met andere woorden, de 

toepassing van de bestuurlijke lus lijkt niet te zijn onttrokken aan het toezicht van een 

administratief rechtscollege wat zowel de toepassing als de uitvoering betreft.  

 

Wanneer de handhaving van de bestreden beslissing een constitutieve voorwaarde zou uitmaken 

voor de toepassing van de bestuurlijke lus, heeft de bestuursrechter, door zijn beslissing om de 

bestuurlijke lus toe te passen, aan het bestuur de bevoegdheid verleend om een administratieve 

rechtshandeling te stellen waarvan de inhoud a priori van rechtswege lijkt te zijn onttrokken aan 

een (administratief) rechterlijke controle en toezicht aangezien nu reeds, door de beslissing om de 

bestuurlijke lus toe te passen, vaststaat dat de bestreden beslissing moet gehandhaafd blijven. Een 

dergelijke interpretatie lijkt moeilijk verdedigbaar, wat ook het arrest van 8 mei 2014 van het 

Grondwettelijk Hof uitdrukkelijk bevestigt.  

 

1.1.1. Implicaties voor de RvS-wet  

 
174. De vraag rijst naar de mogelijke implicaties van de – nogal verregaande – overweging van 

het Grondwettelijk Hof in het arrest van 8 mei 2014. Het Grondwettelijk Hof bepaalt immers 

uitdrukkelijk dat een schending van het beginsel van de onpartijdige en onafhankelijke rechter 

                                                        
278  J. BAERT en G. DEBERSAQUES, Raad van State. Afdeling Administratie: 2. Ontvankelijkheid, in 
Administratieve Rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 1996, 473; S. VERBIST, “Rechtsbescherming bij de 
Raad van State tegen complexe administratieve rechtshandelingen”, CDPK 2007, bijzonder nummer, 109. 
279 A. COOLSAET, “De rechtspraak inzake de complexe bestuurlijke rechtshandeling na arresten van de 
algemene vergadering van de Raad van State”, T.Gem, 2007, afl. 2, 155; RvS, Algemene Vergadering 2 
december 2005, nr. 152.173.  
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voorligt “doordat de [bestuursrechter] zijn standpunt over de uitkomst van het geschil kenbaar te 

maken, dat nochtans tot dezelfde beslissing moet leiden” 280

Indien de toepassing van de bestuurlijke lus door de Raad van State wordt voorgesteld dan neemt 

de Raad van State overduidelijk een standpunt in over de uitkomst van het geschil aangezien in 

artikel 38, §1, laatste lid van de RvS-wet uitdrukkelijk wordt gewezen op het feit dat de 

toepassing van de bestuurlijke lus geen weerslag mag hebben op de inhoud van de bestreden 

beslissing. Dit betekent dat de inhoud van de bestreden beslissing hoe dan ook vastligt en de Raad 

van State dit standpunt kenbaar maakt door de toepassing van de bestuurlijke lus op te dragen of 

voor te stellen.  

  

 

175. Het Grondwettelijk Hof lijkt met deze algemene bewoordingen een bom te hebben gelegd 

onder de aangepaste Belgische (Vlaamse) versie van de bestuurlijke lus. De voorwaarde van de 

handhaafbaarheid van de bestreden beslissing leidt er toe dat de bestuursrechter zijn standpunt 

over de uitkomst van het geschil vooraf kenbaar maakt. Dit blijkt voor het Grondwettelijk Hof 

een brug te ver. De toevoeging van de voorwaarde van de handhaafbaarheid van de bestreden 

beslissing leek aanvankelijk onschuldig te zijn. Inmiddels is echter duidelijk geworden dat deze 

voorwaarde de doodsteek van de decretale bepaling in de VCRO is geweest en misschien ook wel 

de doodsteek van de RvS-wet wordt(?). 

 

176. In het arrest van 8 mei 2014 heeft het Grondwettelijk Hof de krijtlijnen getekend waarbinnen 

een bestuursrechter, in het kader van een geschilbeslechting, aan de verwerende partij de 

mogelijkheid kan verlenen om gebreken in de administratieve rechtshandeling te herstellen en 

hierbij zelfs kan aangeven op welke wijze en binnen welke termijn herstel mogelijk is, voorzover:  

(i) de rechter zich niet in de plaats stelt van de verwerende partij;  

(ii) omtrent zowel de wijze waarop en de termijn waarbinnen het herstel kan worden 

bewerkstelligd een tegensprekelijk debat wordt gevoerd;  

(iii) de herstelde administratieve rechtshandeling nog steeds het voorwerp van een 

tegensprekelijk debat uitmaakt en het recht op toegang tot de rechter voor 

belanghebbende derden gewaarborgd blijf; en  

(iv) de rechter op generlei wijze prejudicieert over de uitkomst van de betwisting voorafgaand 

aan zijn eindbeslissing.  

  

                                                        
280 GwH 8 mei 2014, nr. 74/2014, B.7.4: deze overweging lijkt uitdrukking te geven aan het rechtsbeginsel 
dat een rechter niet mag prejudiciëren, d.w.z. een beslissing nemen of een handeling willen verrichten 
waardoor men later niet meer vrij is.  
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1.2. Interpretatie van de notie herstelbaar gebrek  

 
177. Zoals kan worden afgeleid uit wat reeds hoger is uiteengezet, heeft de notie “herstelbaar” 

telkens een andere invulling gekregen. Het is duidelijk dat de gebreken, die herstelbaar worden 

geacht en dus via de toepassing van de bestuurlijke lus hersteld kunnen worden bij de Raad van 

State, veel beperkter zijn dan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. 

 

Bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen werden slechts twee voorwaarden voorgeschreven, 

met name (i) dat het herstel van het vastgestelde gebrek in de bestreden beslissing ertoe moet 

leiden dat de beslissing regelmatig wordt en (ii) dat de bestreden beslissing gehandhaafd kan 

blijven.  

Deze twee voorwaarden zijn ook voorgeschreven voor de mogelijke toepassing van de 

bestuurlijke lus bij de Raad van State. Toch heeft de federale wetgever de voorwaarde van de 

handhaafbaarheid van de bestreden beslissing nog strikter ingevuld door te bepalen dat het 

herstel van het bestreden gebrek geen weerslag mag hebben op de inhoud van de bestreden 

beslissing. Hieronder kunnen enkel die gebreken met een gering belang die zich voordoen op het 

einde van de besluitvormingsprocedure worden begrepen. Tenslotte wordt nog vereist dat het 

herstel van het gebrek in de bestreden beslissing moet kunnen geschieden binnen de drie maanden 

of binnen een redelijke termijn.  

 

178. Een verschillende invulling van de notie “herstelbaar” was mogelijks een obstakel voor de 

Raad van State indien deze als cassatierechter zou moeten geoordeeld hebben over 

cassatieberoepen die werden ingesteld tegen arresten van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.  

Bezwaarlijk kon worden verwacht dat de eenheid van de rechtspraak en de rechtszekerheid 

gediend zijn met een jurisprudentie waarbij de Raad van State voor de toepassing van de 

bestuurlijke lus de notie “herstelbaarheid“ op een andere wijze invult in haar vaste rechtspraak 

als (federaal) hoogste administratief rechtscollege dan als cassatierechter bij de beoordeling van 

de arresten van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Of zou de Raad van State als 

cassatierechter de invulling van het begrip “herstelbaar” door de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen als een zuiver feitelijke appreciatie beoordeeld hebben ?  
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1.2.1. Grafiek  

 
179. Onderstaande grafiek geeft de verschillende invullingen van de notie “herstelbaar” op 

schematische wijze weer :  
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1.3. Voorbeelden van herstelbare gebreken  

 

1.3.1. Adviezen inwinnen  

 

180. Een eerste toepassingsgeval van een herstelbaar gebrek betreft het niet inwinnen van een 

advies dat eigenlijk wel diende te worden ingewonnen. In dergelijk geval kan via de toepassing 

van de bestuurlijke lus het advies alsnog worden ingewonnen en moet de bestreden beslissing – 

indien deze gehandhaafd kan blijven na het inwinnen van het advies – niet worden vernietigd 

wegens een miskenning van een vormvereiste. Echter, aangezien de toepassing van de 

bestuurlijke lus zich beperkt tot het herstel van externe onwettigheden lijkt men het werk van de 

adviesorganen te herleiden tot een loutere vormvereiste. Dit is geen correcte opvatting want de 

adviesverplichting mag dan wel gezien worden als een formele vereiste die moet nageleefd 

worden, het advies dat wordt verleend kan wel degelijk een invloed hebben op de bestreden 

beslissing doordat het een volledig nieuw licht kan doen schijnen op de zaak281

 

.  

De bestuursrechter mag het gebruik van de bestuurlijke lus slechts toepassen indien hij – rekening 

houdend met de omstandigheden van de zaak – van oordeel is dat het advies geen invloed zal 

hebben op de inhoud van de bestreden beslissing. Dit vloeit voort uit de voorwaarde dat de 

bestreden beslissing moet gehandhaafd blijven. Dit betekent dat de bestuursrechter vooraf een 

inschatting moet maken over de inhoud van het advies dat zal ingewonnen worden via de 

toepassing van de bestuurlijke lus282

 

. De vraag kan worden gesteld of het maken van dergelijke 

afweging wel de taak van de bestuursrechter is. Want indien de bestuursrechter de toepassing van 

de bestuurlijke lus voorstelt, betekent dit impliciet dat hij van oordeel is dat het advies, dat via de 

bestuurlijke lus wordt ingewonnen, geen enkele invloed kan hebben op de inhoud van de 

beslissing.  

181. Het voorstellen van de toepassing van de bestuurlijke lus zodat een vergeten advies alsnog 

kan worden ingewonnen, doet het gevaar ontstaan dat het adviesorgaan zich bij het geven van 

advies zal beperken tot wat ligt in de lijn van de bestreden beslissing. Op die manier wordt 

gewerkt “naar het vooraf vastgelegde resultaat” (cf. infra randnummer 193 e.v.). Echter, de 

advisering vervult verschillende functies. Zo draagt de advisering bij tot de kwaliteit en 

                                                        
281 F. EGGERMONT, “Schending van vormvereisten in het kader van een oplossingsgerichte rechtspraak: de 
bestuurlijke lus bekeken vanuit een rechtsvergelijkend perspectief”, in Preadviezen 2013: Vereniging voor 
de vergelijkende studie van recht van België en Nederland, Den Haag, Boom uitgevers Den Haag, 2013, 44.  
282 F. EGGERMONT, “Schending van vormvereisten in het kader van een oplossingsgerichte rechtspraak: de 
bestuurlijke lus bekeken vanuit een rechtsvergelijkend perspectief”, in Preadviezen 2013: Vereniging voor 
de vergelijkende studie van recht van België en Nederland, Den Haag, Boom uitgevers Den Haag, 2013, 46.  
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zorgvuldigheid van de besluitvorming maar vervult het ook een waarborgfunctie voor de burger. 

Adviezen en de bijhorende adviesprocedures dwingen het bestuur om een zorgvuldige 

voorbereiding aan de dag te leggen bij de besluitvorming. 

 

In beginsel zijn adviezen niet bindend, waardoor het bestuur bevoegd blijft voor de inhoud van de 

eindbeslissing. Dit betekent echter niet dat het bestuur kan doen alsof het advies onbestaande is. 

Zelfs al is de overheid niet gebonden door de inhoud van een niet bindend advies, toch heeft dit 

advies een impact op de appreciatiebevoegdheid van het bestuur. Een rechtsgeldig advies vormt 

immers een essentieel onderdeel van de besluitvormingsprocedure waaraan niet zomaar kan 

worden voorbijgegaan. Meer nog, het bestuur moet het advies betrekken in zijn besluitvorming. 

Aan deze voorwaarden lijkt te worden voorbijgegaan indien men de bestuurlijke lus toepast om 

een vergeten advies alsnog in te winnen. Het besluitvormingsproces is immers reeds afgerond en 

het uiteindelijke resultaat ligt vast. Daarenboven wordt dit resultaat bevestigd door de 

bestuursrechter omwille van de handhaafbaarheid. Indien nadien, via de bestuurlijke lus, een 

advies wordt ingewonnen, mag dit advies de handhaving van de bestreden beslissing niet 

verhinderen. Met andere woorden, het inwinnen van dit advies zal de besluitvorming eerder 

goedpraten283

 

.  

182. In ieder geval lijkt het een groot risico om de bestuurlijke lus te hanteren om vergeten 

adviezen alsnog in te winnen. Een advies is – zoals reeds werd gezegd – meer dan een loutere 

vormvereiste die een invloed kan hebben op de inhoud van de bestreden beslissing waardoor het 

risico bestaat dat het niet mogelijk is de bestreden beslissing te handhaven.  

 

1.3.2. Motiveringsgebrek  
 

183. Een tweede toepassingsgeval waarvoor men de toepassing van de bestuurlijke lus voorziet, 

betreft het motiveringsgebrek. Zoals is gebleken uit de twee tussenarresten van de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen die de toepassing van de bestuurlijke lus voorstellen, lijkt de 

bestuurlijke lus voornamelijk toegepast te worden voor motiveringsgebreken. Dit is ook het geval 

in Nederland.  

De gebrekkige formele motivering van administratieve rechtshandelingen vormt de grondslag van 

het merendeel van de vernietigingen bij de Raad van State. Vaak kan in die gevallen een 

aanvullende motivering – waardoor de bestreden beslissing gehandhaafd blijft – ertoe leiden dat 

                                                        
283 S. DENYS, Advisering in het bestuursrecht, in Administratieve rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 
2013, 533-534.  
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de onregelmatigheid in de bestreden beslissing verdwijnt en bijgevolg een vernietiging kan 

vermeden worden.  

 

Aangezien opnieuw vereist wordt dat de aanvullende motivering de draagwijdte van de bestreden 

beslissing niet mag raken, wordt aangenomen dat het eerder een onduidelijkheid in de motivering 

dan een echte lacune betreft. Op die manier wordt door de toepassing van de bestuurlijke lus 

enkel een verduidelijking aangebracht die de inhoud van de bestreden beslissing ongemoeid laat.  

 

184. Het tussenarrest van 28 januari 2014284

 

 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen lijkt een 

mooi voorbeeld van een herstel van een motiveringsgebrek via de toepassing van de bestuurlijke 

lus. Het indienen van een aanvullende motivering over de voorwaarde betreffende het 

groenscherm tast het positieve karakter van de beslissing niet aan maar geeft gewoon een 

bijkomende motivering over een voorwaarde die niet voldoende precies was.  

185. Toch kunnen ook problemen rijzen na een herstel van een motiveringsgebrek. Uitgaande van 

de situatie die aan de grondslag ligt van het tussenarrest van 28 januari 2014 kan de hypothese 

worden gemaakt waarin de aanwezigheid van een tweede buur verondersteld wordt. Deze buur 

heeft geen probleem met de beslissing genomen door de deputatie en stelt bijgevolg geen 

vernietigingsberoep in bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Echter, nadat de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen de bestuurlijke lus heeft voorgesteld om een nadere motivering in te 

dienen omtrent het groenscherm wordt verduidelijkt dat het groenscherm moet bestaan uit een 

beplanting die het hele jaar zijn (groen)functie behoudt. Aangezien de tweede buur schapen heeft 

lopen op zijn aanpalend stuk weide bestaat, door de plaatsing van het groenscherm tegen deze 

weide, het risico dat zijn schapen van deze beplanting zullen eten en daardoor kunnen doodgaan 

(sommige beplantingen – inzonderheid de planten die niet ontbladeren – zijn immers giftig voor 

dieren).  

 

Na de toepassing van de bestuurlijke lus blijft de bestreden beslissing gehandhaafd en worden 

alleen de voorwaarden gedetailleerder uiteengezet. Moet dit beschouwd worden als een nieuwe 

beslissing waartegen deze tweede buur alsnog een beroep kan aantekenen of heeft deze tweede 

buur alleen nog de mogelijkheid zich te wenden tot de burgerlijke rechter, bijvoorbeeld op grond 

van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek? De vraag rijst dan of dit artikel nog kan worden 

ingeroepen wanneer de concrete invulling van het groenscherm het resultaat is van een 

succesvolle bestuurlijke lus waarbij een administratief rechtscollege de betreffende 

administratieve rechtshandeling heeft bekrachtigd?  

                                                        
284 RvVb 28 januari 2014, nr. A/2014/0088. 
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Er kan ook geargumenteerd worden dat deze tweede buur gewoon meteen beroep had moeten 

aantekenen, waarbij hij vooraf zijn rechten veilig kon stellen door duidelijk te bepalen dat het 

groenscherm in geen geval mag bestaan uit een soort beplanting die giftig is voor zijn schapen. 

Echter, hier rijst de vraag of die tweede buur op dat ogenblik reeds een rechtstreeks en persoonlijk 

belang had om een vernietigingsberoep in te stellen want de doorzichtigheid van het groenscherm 

in de herfst en winter was voor hem immers geen probleem omdat zijn woning verder afgelegen 

was.  

 

186 Het resultaat dat voortvloeit uit het herstel van het vastgestelde gebrek in de bestreden 

beslissing via de toepassing van de bestuurlijke lus kan voor discussie vatbaar zijn. In principe 

betreft het dezelfde beslissing aangezien de inhoud niet wijzigt maar door het gedetailleerder 

omschrijven van de voorwaarden kunnen derden toch worden beïnvloed. De vraag rijst dan of die 

beslissing moet beschouwd worden als een “nieuwe” beslissing of als de herstelde 

oorspronkelijke beslissing. Of nog fundamenteler, is er nog steeds voldaan aan de voorwaarde dat 

de “inhoud” van een bestreden beslissing niet mag geraakt worden – zoals vereist wordt in artikel 

38 van de RvS-wet – wanneer de voorwaarden van deze beslissing (meer) gedetailleerd worden 

omschreven? 

 

187. Het Grondwettelijk Hof lijkt in het arrest van 8 mei 2014 te bevestigen dat door het herstel 

van motiveringsgebreken via de bestuurlijke lus een schending voorligt van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. Deze kritiek en de 

overwegingen van het Grondwettelijk Hof worden uiteengezet onder randnummer 195 e.v.   
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2. Schending van het principe van de scheiding der machten en van artikel 6 van 

het EVRM  

 
188. In het tweede hoofdstuk van deze masterproef werd al gewezen op de kritiek van het 

“bestuurtje helpen” in Nederland. Toch lijkt de Nederlandse bestuursrechter de grenzen van zijn 

bevoegdheid correct te respecteren waardoor de bestuurlijke lus nog niet tot grote schendingen 

van de machtenscheiding heeft geleid.  

 

Ook in Vlaanderen wordt in de rechtsleer het principe van de scheiding der machten aangewezen 

als een groot obstakel voor de invoering van de bestuurlijke lus285. Er bestaat immers het gevaar 

dat de bestuursrechter zich in de plaats gaat stellen van het bestuur en hierdoor niet langer 

onpartijdig en onafhankelijk is. De bestuurlijke lus wordt voornamelijk beschouwd als een 

rechtsinstrument dat de belangen van het bestuur behartigt omdat de bestuursrechter aan het 

bestuur aanwijst wat het moet doen opdat een beslissing – die behept is met één of meerdere 

gebreken – kan gehandhaafd blijven en op die manier het ongemak van een vernietiging kan 

worden vermeden286. Hierdoor wordt de bestuursrechter, indien hij zich niet in de plaats stelt van 

het bestuur, minstens beschouwd als een “medewerker” van het bestuur287

 

. Het grote probleem bij 

de bestuurlijke lussen in België (Vlaanderen) is te wijten aan de voorwaarde van de 

handhaafbaarheid, een voorwaarde die niet aanwezig is in Nederland.  

Ook artikel 6 van het EVRM moet in rekening worden gebracht. Artikel 6 van het EVRM vereist 

immers een behandeling van een geschil binnen een redelijke termijn door een onafhankelijke en 

onpartijdige rechter. Met het arrest van 8 mei 2014 van het Grondwettelijk Hof288

  

 wordt het 

bijzonder belang voor deze rechtsbeginselen benadrukt.  

                                                        
285 L. DONNAY, Rapport sur la situation jurisdictionelle belge destiné au séminaire organisé les 1er et 2 mars 
2012, par l’ACA et ayant pour thème “Vers une plus grande efficacité des pouvoirs des Hautes Cours 
administrative”, C.D.P.K. 2012, nr. 1, 143; J. GOOSSENS en J. MOLLIN, “Vlinderakkoord kondigt 
hertekening gerechtelijk landschap aan via artikel 144 Grondwet”, CDPK 2012, 98; L. LOSSEAU, 
“L’indroduction de la boucle administrative au sein des lois coordonées sur le Conseil d’Etat”, Annales de 
Droit de Louvain 2013, vol. 73, nr. 4, 567.  
286 R.J.N. SCHLÖSSENS, “De andere kant van de lus”, NTB 2008, afl. 8, 267. 
287 L. LOSSEAU, “L’indroduction de la boucle administrative au sein des lois coordonées sur le Conseil 
d’Etat”, Annales de Droit de Louvain 2013, vol. 73, nr. 4, 567. 
288 GwH 8 mei 2014, nr. 74/2014.  
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2.1. Risico op bevoegdheidsoverschrijding  

 

189. De invoering van de bestuurlijke lus leidt onmiskenbaar tot minstens een potentiële 

verruiming van de bevoegdheden van de bestuursrechter. Waar voorheen de bestuursrechter zich 

beperkte tot het eenvoudigweg vernietigen van een onregelmatige rechtshandeling en het bestuur 

daarbij volledig vrij liet bij de uitvoering van het vernietigingsarrest, kan de bestuursrechter vanaf 

heden een ruimere taak innemen. De bestuursrechter neemt tijdens de herstelprocedure van een 

onregelmatige beslissing namelijk de taak van begeleider van het bestuur op zich289. Immers, en 

dit is essentieel, wanneer de bestuursrechter de bestuurlijke lus toepast, staat vast dat een 

bestreden administratieve rechtshandeling voorligt die, normalerwijze, moet worden vernietigd. 

Vanuit dit uitgangspunt neemt de bestuursrechter de bijkomende verantwoordelijkheid op zich, 

m.n. het vermijden van een vernietiging door het toepassen van een procedure die resulteert in een 

herstelde rechtmatige beslissing290

 

. 

190. Het risico voor de overschrijding van de bevoegdheid door de bestuursrechter situeert zich 

enerzijds bij het voorstellen van de toepassing van de bestuurlijke lus en anderzijds bij het 

formuleren van het tussenarrest. Indien de bestuursrechter de toepassing van de bestuurlijke lus 

voorstelt, moet de bestuursrechter gaan oordelen of het herstel van dit gebrek in de bestreden 

beslissing invloed kan hebben op de draagwijdte van de bestreden beslissing (cf. voorwaarde van 

de handhaafbaarheid van de bestreden beslissing).  

 

In het geval waarin de voorwaarde van de handhaafbaarheid van de bestreden beslissing een 

voorwaarde vormt om de bestuurlijke lus te kunnen toepassen, komt het risico van de 

bevoegdheidsoverschrijding tot uiting. De bestuursrechter gaat op de plaats van het bestuur zitten 

en de taak van het bestuur uitvoeren – bijvoorbeeld de beoordeling reeds maken – en indien hij 

van oordeel is dat de beoordeling de bestreden beslissing niet raakt, past hij de bestuurlijke lus 

toe. Met andere woorden, de bestuursrechter gaat met een grote wijsvinger aanwijzen dat het 

bestuur de beslissing moet herstellen op de manier die in het tussenarrest wordt voorgeschreven 

zodat de bestreden beslissing kan gehandhaafd blijven.  

 

 

 

 

                                                        
289 R.J.N. SCHLÖSSENS, “De andere kant van de lus”, NTB 2008, afl. 8, 268. 
290 Kamerstukken II 2007/08, 31352, 3, p. 2.  
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2.2. Samenwerking tussen het bestuur en de bestuursrechter  

 

191. Naast de kritiek betreffende het risico op bevoegdheidsoverschrijding is er ook de kritiek met 

betrekking tot het risico op een vorm van samenwerking tussen de bestuursrechter en het bestuur.  

Deze kritiek situeert zich bij de formulering van het tussenarrest. Indien dit tussenarrest in te vage 

en te algemene bewoordingen is geformuleerd, bestaat het risico op een onvoldoende herstel van 

het gebrek in de bestreden beslissing waardoor de toepassing van de bestuurlijke lus zinloos 

wordt. Worden daarentegen in het tussenarrest op een te concrete wijze aanwijzingen verschaft 

aan het bestuur, dan bestaat het risico dat de bestuursrechter zich in de plaats stelt van het 

bestuur291

 

 en zich te veel moeit met de inhoud van het herstel van de bestreden beslissing. Indien 

de bestuursrechter te concreet voorschrijft wat het bestuur moet doen om het gebrek in de 

bestreden beslissing te herstellen, wordt logischerwijze de schijn gewekt dat de bestuursrechter 

zich te bestuursvriendelijk opstelt waardoor de verhouding tussen het bestuur en de 

bestuursrechter dreigt te vertroebelen. Dit kan leiden tot een partijdige en afhankelijke houding 

van de bestuursrechter waardoor een schending van artikel 6 van het EVRM voorligt.  

Het is van cruciaal belang dat ook bij de toepassing van de bestuurlijke lus de bestuursrechter de 

beleids- en beoordelingsvrijheid van het bestuur blijft respecteren. Indien het bestuur nog enige 

beleids- of beoordelingsvrijheid heeft, is het geenszins de bedoeling dat de bestuursrechter via de 

toepassing van de bestuurlijke lus bindende instructies verschaft over de concrete inhoud van het 

herstel van de bestreden beslissing. Opnieuw komt ook hier de problematiek van de 

handhaafbaarheid van de bestreden beslissing aan de orde. Indien de bestuurlijke lus wordt 

toegepast, doet de bestuursrechter een “voorafname” en deelt hij zijn standpunt reeds mee aan het 

bestuur. Op deze manier wordt volgens het Grondwettelijk Hof het beginsel van de 

onafhankelijke en onpartijdige bestuursrechter geschonden292

 

.  

Aangezien door de rechtsleer zware kritiek werd geuit op het tussenarrest van 21 januari 2014 van 

de Raad voor Vergunningsbetwistingen werd verwacht dat de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen haar rechtspraak zou verfijnen in het licht van het beginsel van de 

scheiding der machten Het Grondwettelijk Hof heeft echter een pas in de korf gezet, zoals 

hiervoor reeds voorafgaand toegelicht. Wanneer de Vlaamse decreetgever evenwel initiatieven 

zou nemen om de vernietigde bepalingen “te herstellen” zal bijzondere aandacht moeten worden 

besteed aan de grens tussen enerzijds de externe en interne wettigheidscontrole (waarvoor de 

Raad voor Vergunningsbetwistingen bevoegd is) en anderzijds de opportuniteitscontrole op de 

                                                        
291 B.J. VAN ETTEKOVEN en A.P. KLAP, “De bestuurlijke lus als rechterlijke (k)lus”, in De tenuitvoerlegging 
van arresten van de Raad van State, Brugge, die Keure, 2012, 457-458.  
292 GwH 8 mei 2014, nr. 74/2014, B.7.4. 
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discretionaire bevoegdheidstoetsing (waarover de Raad voor Vergunningsbetwistingen zich niet 

mag uitspreken)293

 

. 

2.3. Een behandeling binnen een redelijke termijn  

 
192. Op grond van artikel 6 van het EVRM is vereist dat een geschil wordt behandeld binnen een 

redelijke termijn. Het is van belang het correcte eindpunt van de procedure vast te stellen. De 

termijn van de procedure voor de bestuursrechter zal ontegensprekelijk worden verlengd door de 

toepassing van de bestuurlijke lus. Dit is ook logisch aangezien het herstel van het gebrek – dat 

normaal ná de vernietiging gebeurt – door de toepassing van de bestuurlijke lus plaatsvindt tijdens 

de procedure.  

 

Echter, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft reeds meermaals geoordeeld dat de 

redelijke termijn eindigt op het moment dat de rechtspositie van de betrokkene definitief is 

vastgesteld. Dit betekent dat ook de periode van de hervatte besluitvorming na een vernietiging in 

rekening moet gebracht worden bij het bepalen van de redelijke termijn waarbinnen de zaak 

behandeld moet worden294

  

. Er moet dus gekeken worden naar de totale afhandeling van het 

geschil tot een definitieve uitspraak van de bestuursrechter die het geschil op een definitieve wijze 

beslecht. Met andere woorden, een vernietigingsarrest wegens een formeel gebrek waarbij 

duidelijk is dat het bestuur een identieke inhoudelijke beslissing zal nemen na de vernietiging, is 

geen eindpunt van de redelijke termijn.  

                                                        
293GwH 8 mei 2014, nr. 74/2014. 
294EHRM 19 maart 1997, nr. 18357/91; EHRM 27 juni 2000, nr. 30979/96; C.A. GORISSEN, Wat voegt de 
bestuurlijke lus Awb toe aan de finale geschilbeslechting, masterscriptie Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
UvT, 2010, 67-72.  



 121 

3. Bestuurlijke lus om a posteriori het besluitvormingsproces goed te praten  

 
193. Met het gebruik van de bestuurlijke lus loopt men in bepaalde gevallen de feiten achterna. 

Als voorbeeld kan verwezen worden naar het geval waarin een bepaald advies niet werd 

ingewonnen. In dergelijk geval zou de bestuursrechter kunnen voorstellen om de bestuurlijke lus 

toe te passen zodat het bestuur het ontbrekende advies alsnog kan inwinnen. Echter, het risico 

bestaat dat het bestuur zich gedwongen voelt om dat advies te beperken tot wat in de lijn van de al 

genomen beslissing ligt, zodat het advies de inhoud van de bestreden beslissing niet raakt. Op die 

manier wordt naar het resultaat gewerkt en wordt de bestuurlijke lus gebruikt om het 

besluitvormingsproces a posteriori goed te praten295

 

.  

Het bestuur is er op grond van het zorgvuldigheidsbeginsel, als beginsel van behoorlijk bestuur, 

toe gehouden haar beslissingen zorgvuldig en grondig voor te bereiden. Dit betekent dat het 

bestuur – alvorens zij een beslissing neemt – eerst moet beschikken over alle relevante gegevens 

en feiten. Indien het bestuur niet over voldoende kennis beschikt om de feiten en de belangen te 

beoordelen, kan bijvoorbeeld vereist zijn dat bijkomende adviezen worden ingewonnen296

 

. Zoals 

reeds eerder uiteengezet, moeten deze adviezen worden betrokken in de besluitvorming. Deze 

besluitvorming leidt uiteindelijk tot een definitieve beslissing vanwege het bestuur. Echter, door 

de toepassing van de bestuurlijke lus wordt het besluitvormingsproces volledig omgedraaid 

aangezien het resultaat er reeds is en het bestuur vervolgens het besluitvormingsproces gaat 

sturen in de richting van dat vooropgestelde resultaat. 

194. Een a posteriori herstel van de besluitvormingsprocedure is niet zonder risico want iedere 

stap in het besluitvormingsproces kan een invloed hebben op de volgende stap. Een herstel van 

gebreken, die gemaakt zijn in de beginfase van het besluitvormingsproces, zou via de toepassing 

van de bestuurlijke lus dus niet toelaatbaar zijn297

 

. 

 

 

  

                                                        
295F. EGGERMONT, “Actualiteit. De bestuurlijke lus”, RW 2013-14, nr. 25, 962.  
296S. DENYS, Advisering in het bestuursrecht, in Administratieve Rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 
2013, 536-539.  
297Bijvoorbeeld fouten bij het organiseren van het openbaar onderzoek kunnen incidentie hebben op het 
verder inhoudelijke verloop van de totstandkoming van de procedure, en kunnen dus niet met de lus worden 
rechtgezet; D. DRAULANS, “De Raad van State ligt onder vuur. Wij zijn geen hulpje van de overheid”, 
Knack 1 mei 2013, 53. 
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4. Stimuleren van de (opzettelijke) onzorgvuldigheid van het bestuur  

 
195. Een andere kritiek op de bestuurlijke lus houdt in dat de bestuurlijke lus het bestuur zou 

aanzetten tot laksheid en (opzettelijke) onzorgvuldigheid bij de besluitvorming aangezien de 

gemaakte fouten of onregelmatigheden toch nog tijdens de procedure kunnen geremedieerd 

worden.  

 

Het risico bestaat dat het bestuur – bijvoorbeeld bij gebrek aan tijd – er voor gaat opteren om de 

beslissing minder uitvoerig te motiveren. Onder het motto “alles wat u schrijft, kan tegen u 

gebruikt worden” kan het bestuur aangemoedigd worden om haar beslissing niet uitvoerig te 

motiveren en de rechtzoekende op die manier in het ongewisse te laten. Indien de beslissing wordt 

aangevochten heeft het bestuur toch nog een herstelmogelijkheid om een bijkomende motivering 

te verschaffen.  

 

196. De herstelmogelijkheid die wordt geboden door de toepassing van de bestuurlijke lus is 

slechts een “tweede” beveiliging tegen een vernietiging. De eerste drempel betreft het werkelijk 

aanvechten van de bestreden beslissing. De rechtzoekende zal immers – op grond van de vage 

motivering – zijn slaagkansen van een vernietigingsprocedure bij de Raad van State of bij de 

Raad voor Vergunningsbetwistingen minder goed kunnen inschatten. Hierbij komt dat, sinds de 

hervorming van de Raad van State ingevolge de zesde staatshervorming, door de Raad van State 

nu ook rechtsplegingsvergoedingen kunnen worden toegekend. Dit vormt een bijkomende 

barrière voor de rechtzoekende. De rechtzoekende zal immers tweemaal nadenken voor hij bij de 

bestuursrechter een procedure aanspant. Er zal slechts een vernietigingsberoep ingesteld worden 

wanneer de rechtzoekende een relatieve zekerheid heeft over zijn slaagkansen. Deze zekerheid 

verkleint indien de rechtzoekende over onvoldoende informatie beschikt ingevolge de beperkte 

motivering.  

 

Indien bij de bestuursrechter toch een vernietigingsberoep wordt ingesteld heeft het bestuur 

alsnog een tweede beveiliging om een vernietiging te vermijden. Het is immers mogelijk om via 

de toepassing van de bestuurlijke lus de vereiste bijkomende motivering te verschaffen. Op die 

manier wordt de Raad van State gezien als een redder die – indien nodig – alsnog een 

reddingsboei kan toewerpen naar het bestuur om een vernietiging te vermijden298

 

.  

197. Door de verzoekende partijen in het kader van de procedure voor het Grondwettelijk Hof 

werd aangevoerd dat door de toepassing van de bestuurlijke lus op discriminerende wijze afbreuk 

                                                        
298F. EGGERMONT, “Actualiteit. De bestuurlijke lus”, RW 2013-14, nr. 25, 962. 
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wordt gedaan aan de formele motiveringsplicht, zoals gewaarborgd in de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna de “Wet van 29 juli 

1991”). Op grond van de Wet van 29 juli 1991 wordt immers aan het bestuur de verplichting 

opgelegd om bestuurshandelingen met een individuele draagwijdte uitdrukkelijk te motiveren. De 

uitdrukkelijk motivering is een recht van de bestuurde.  

 

198. Ook wat betreft dit pijnpunt bevat het arrest van het Grondwettelijk Hof van 8 mei 2014 (nr. 

74/2014) belangrijke overwegingen. Naast de vaststelling dat de bevoegdheid inzake de 

verplichting om de bestuurshandelingen met individuele draagwijdte uitdrukkelijk te motiveren 

tot de bevoegdheid van de federale wetgever behoort – de Wet van 29 juli 1991 – merkt het 

Grondwettelijk Hof op dat: “B.9.5. Doordat zij het betrokken bestuursorgaan toestaan een 

individuele bestuurshandeling die niet uitdrukkelijk is gemotiveerd na toepassing van de 

bestuurlijke lus van de vereiste motivering te voorzien, doet de bestreden bepaling – d.i. artikel 

4.8.4 van de VCRO – afbreuk aan het bij de wet van 29 juli gewaarborgde recht van de adressaat 

van handeling, maar eveneens van elke belanghebbende derde, om onmiddellijk kennis te nemen 

van de motieven die de beslissing verantwoorden door de vermelding ervan in de handeling zelf. 

Het recht op de uitdrukkelijke motivering maakt het mogelijk het jurisdictionele toezicht op de 
bestuurshandelingen met individuele draagwijdte en de inachtneming van het beginsel van de 
wapengelijkheid in het kader van het administratief contentieux te versterken. 
 
De uitdrukkelijke motiveringsplicht, die de bestuurde in staat moet stellen te beoordelen of er 
aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt, zou zijn doel 
voorbijschieten indien die bestuurde de motieven die de beslissing verantwoorden pas te weten 
kan komen nadat hij beroep heeft ingesteld. [eigen onderlijning] 

 
Overigens vereist artikel 6, lid 9, van het Verdrag van Aarhus, ondertekend op 25 juni 1998, 
betreffende toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter inzake 
milieuaangelegenheden dat de tekst van de betrokken bestuurshandeling, voor zover zij onder het 
toepassingsgebied van het Verdrag valt, toegankelijk wordt gemaakt voor het publiek «tezamen 
met de redenen en overwegingen waarop het besluit is gebaseerd» [eigen onderlijning]” . 
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199. De bestuurlijke lus kan dan ook bijzonder verstrekkende en nefaste gevolgen hebben voor 

een rechtszaak. Een rechtzoekende wordt immers aangemoedigd om een op het eerste zicht 

kennelijk onwettige administratieve rechtshandeling aan te vechten via een 

vernietigingsprocedure maar het bestuur krijgt tijdens de procedure de kans om de eventuele 

onregelmatigheden recht te zetten (met de medewerking van de bestuursrechter) zodat de 

ingestelde procedure voor de rechtzoekende allemaal inspanningen en kosten op het sterfhuis 

worden.  

Kortom, men kan dan ook spreken over een rechtsbescherming met twee snelheden waarbij 

enerzijds ten aanzien van de rechtzoekende de inquisitoriale hakbijlprocedurevoorschriften 

gelden en anderzijds het bestuur kan terugvallen op de medewerking van de bestuursrechter om 

fouten, onzorgvuldigheden en andere gebreken in de bestreden beslissing te herstellen en op die 

manier alsnog de normale sanctie – m.n. de vernietiging – te voorkomen.  

Dit onevenwicht tussen de procespartijen – dat de bestuurlijke lus lijkt te creëren –kan mooi 

worden verwoord door middel van de volgende uitdrukking:  

 

“ De toepassing van de bestuurlijke lus is als een voetbalmatch waarin de scheidsrechter in de 

tweede helft meespeelt met één van beide ploegen”. 
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Afdeling 6: Discussiepunten  
 

1. De intrekking van administratieve rechtshandelingen  

 

1.1. Inleiding  

 
200. In de rechtsleer worden vragen gesteld omtrent de toegevoegde waarde van de bestuurlijke 

lus in het licht van de intrekkingsleer van administratieve rechtshandelingen. De intrekking is 

immers een instrument dat, net zoals de bestuurlijke lus, tijdens het verloop van de procedure kan 

tussenkomen en kan leiden tot een beslissend keerpunt in de procedure. Alvorens wordt ingegaan 

op de vraag of de intrekking van een administratieve rechtshandeling en het daaropvolgend 

herstel door het bestuur kan beschouwd worden als een “informele” bestuurlijke lus, zal eerst de 

theorie omtrent de intrekking van administratieve rechtshandelingen kort worden uiteengezet.  

Als laatste punt zal worden verwezen naar de vaststelling van VERBIST299

 

, met name dat er voor 

de invoering van de bestuurlijke lus in de VCRO en de RvS-wet reeds een bestuurlijke lus bestaat 

in Vlaanderen op grond van de intrekkings- en wederbeslissingsbevoegdheid van de lokale 

tuchtoverheid.  

1.2. Intrekkingsleer  

 
201. De intrekking van administratieve rechtshandelingen is “de uitdrukkelijke of impliciete 

rechtshandeling waarbij een administratieve overheid een handeling die zij vroeger heeft 

verricht, ab initio, met terugwerkende kracht tot op het ogenblik waarop die handeling in het 

leven werd geroepen, teniet doet”300

 

.  

Zowel reglementaire als individuele rechtshandelingen kunnen het voorwerp uitmaken van een 

intrekking. Als eerste is er de intrekking van een reglementaire rechtshandeling. De intrekking 

daarvan is slechts aanvaard indien het algemeen rechtsbeginsel van non-retroactiviteit van wetten 

en besluiten wordt gerespecteerd. Doorgaans wordt de intrekking van reglementaire 

                                                        
299S. VERBIST, “De intrekkings- en wederbeslissingsbevoegdheid van de lokale tuchtoverheid in het licht 
van de hervormingsbevoegdheid van de beroepscommissie voor tuchtzaken. Toch een bestuurlijke lus in 
Vlaanderen?”, in Liber amicorum Marc Boes, Brugge, die Keure, 2011, 583. 
300 M. VANDAMME, F. DE KEGEL, Intrekking van de administratieve rechtshandeling, in Administratieve 
Rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 1994, nr. 9, 5; A. MAST, J. DUJARDIN, M. VANDAMME, J. VANDE 
LANOTTE, Overzicht van het Belgisch Administratief Recht, Mechelen, Kluwer, 2012, 891; D. BATSÉLE, T. 
MORTIER en M. SCARCEZ, Algemeen Administratief recht, Brussel, Bruylant, 2012, 550. 
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rechtshandelingen verantwoord door de nood aan de aanpasbaarheid van het recht aan de evolutie 

binnen de maatschappij301

 

.  

Wat de intrekking van de individuele administratieve rechtshandelingen betreft, zijn de zaken iets 

complexer. Vooreerst geldt het algemeen principe dat de individuele administratieve 

rechtshandeling steeds kan worden ingetrokken indien dit in de wet zelf is voorzien302. Echter, 

indien er geen wettelijke regeling beschikbaar is voor de intrekking, dan geldt de 

“intrekkingsleer”303

 

.  

202. Het leerstuk van de intrekking van individuele administratieve rechtshandelingen is een 

jurisprudentiële constructie die gesteund is op een afweging van twee belangrijke algemene 

rechtsbeginselen, met name enerzijds het legaliteitsbeginsel en anderzijds het 

rechtszekerheidsbeginsel 304 . Bij de beoordeling of de intrekking van de administratieve 

rechtshandeling toelaatbaar is, moet men deze twee algemene rechtsbeginselen – die vaak terug te 

leiden zijn tot twee onderscheiden belangen – afwegen305. Toch wordt aan beide rechts-beginselen 

een determinerende betekenis gehecht waardoor er in de rechtspraak noch in de rechtsleer 

eensgezindheid bestaat omtrent de toelaatbaarheid van de intrekking van de administratieve 

rechtshandeling306

 

.  

1.2.1. Intrekkingsvoorwaarden  

 

203. De intrekking van de administratieve rechtshandeling dient uit te gaan van het orgaan dat de 

initiële administratieve rechtshandeling heeft gesteld, van diens hiërarchische overste of van de 

bestuurlijke overheid die bevoegd was om die handeling te stellen. Toch zijn er grenzen aan de 

intrekkingsbevoegdheid van de administratieve overheid om de administratieve rechtshandeling 

in te trekken. Gedurende jaren werden zowel in de rechtspraak van de Raad van State als in de 

rechtspraak van de hoven en rechtbanken voorwaarden geformuleerd waaraan de intrekking van 

een administratieve rechtshandeling moet voldoen307

 

.  

                                                        
301 D. BATSÉLE, T. MORTIER en M. SCARCEZ, Algemeen Administratief recht, Brussel, Bruylant, 2012, 550. 
302Bijvoorbeeld art. 7, §1 van het decreet van 2 maart 2007 houdende het statuut van reisbureaus.  
303R. TIJS, Algemeen bestuursrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Intersentia, 2012, 214. 
304A. MAST, J. DUJARDIN, M. VANDAMME, J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch Administratief 
Recht, Mechelen, Kluwer, 2012, 894. 
305M. VANDAMME, F. DE KEGEL, Intrekking van de administratieve rechtshandeling, in Administratieve 
Rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 1994, nr. 9, 1 
306D. D’HOOGHE, “Bestuurlijke vrijheid geklemd tussen de beginselen inzake rechtszekerheid, wettigheid 
en verantwoordelijkheid”, RW 1993-94, 1091-1103.  
307D. BATSÉLE, T. MORTIER en M. SCARCEZ, Algemeen Administratief recht, Brussel, Bruylant, 2012, 550. 
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De rechtspraak van de Raad van State met betrekking tot de voorwaarden die worden gesteld aan 

de intrekking van een administratieve rechtshandeling is gebaseerd op de modaliteiten die door de 

Franse Conseil d’Etat werden verwoord in het arrest van Dame Cachet van 3 november 1992308

In functie van de voorwaarden die worden vereist voor een toelaatbare intrekking worden in 

België twee theorieën gehanteerd.  

. 

Aan dit arrest werden later verfijningen aangebracht door de rechtspraak van de Raad van State.  

 

1.2.1.1. Klassieke theorie 

 
204. Als eerste is er de “klassieke theorie” – geïnspireerd door de Franse rechtspraak – die uitgaat 

van een dubbele vraagstelling, m.n. (i) de vraag betreffende het al dan niet rechtsverlenend 

karakter van de in te trekken rechtshandeling en (ii) de vraag betreffende het al dan niet 

regelmatig karakter van de administratieve rechtshandeling 309

Indien de administratieve rechtshandeling geen subjectieve rechten doet ontstaan, kan de 

administratieve overheid deze rechtshandeling te allen tijde intrekken indien dit op grond van het 

algemeen belang kan verantwoord worden.  

. Er moet dus eerst worden 

nagegaan of de administratieve rechtshandeling subjectieve rechten doet ontstaan of niet.  

Doet de administratieve rechtshandeling daarentegen wel subjectieve rechten ontstaan, moet een 

onderscheid gemaakt worden of de administratieve rechtshandeling al dan niet regelmatig is310

 

.  

Een administratieve rechtshandeling die een subjectief recht doet ontstaan en regelmatig is, kan in 

principe – omwille van het rechtszekerheidsbeginsel – niet worden ingetrokken, behoudens in het 

geval waarin de wet dit toelaat. Indien de administratieve rechtshandeling, die een subjectief recht 

doet ontstaan, onregelmatig is, kan deze binnen een bepaalde termijn wel worden ingetrokken 

door de administratieve overheid die de administratieve rechtshandeling heeft gesteld. De termijn 

voor de intrekking van de administratieve rechtshandeling loopt totdat de termijn om een 

vordering tot nietigverklaring in te stellen, is verstreken. Indien dergelijk beroep reeds 

rechtsgeldig werd ingesteld, kan de administratieve rechtshandeling worden ingetrokken totdat de 

debatten gesloten zijn. De termijn waarbinnen de intrekking van de administratieve 

rechtshandeling mogelijk is, dient te worden beoordeeld aan de hand van de toepasselijke termijn 

                                                        
308M. LONG, P. WEIL, G. BRAIBANT, P. DELVOLVE en B. GENEVOIS, Les grands arrêts de la jurisprudence 
administrative, Parijs, 1984, 231 e.v.  
309M. VANDAMME, F. DE KEGEL, Intrekking van de administratieve rechtshandeling, in Administratieve 
Rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 1994, nr. 9, 33; A. MAST, J. DUJARDIN, M. VANDAMME, J. VANDE 
LANOTTE, Overzicht van het Belgisch Administratief Recht, Mechelen, Kluwer, 2012, 895. 
310 R. TIJS, Algemeen bestuursrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Intersentia, 2012, 216; A. MAST, J. 
DUJARDIN, M. VANDAMME, J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch Administratief Recht, 
Mechelen, Kluwer, 2012, 896-897. 
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om beroep in te stellen tegen de administratieve rechtshandeling311. Voor een beroep bij de 

deputatie tegen een beslissing van een gemeente is er een beroepstermijn van dertig 

kalenderdagen voorzien. Voor een beroep tegen een administratieve rechtshandeling bij de Raad 

voor Vergunningsbetwistingen bedraagt de termijn vijfenveertig kalenderdagen. Voor een beroep 

bij de Raad van State bedraagt de beroepstermijn tenslotte zestig kalenderdagen312

 

.  

205. Na het verstrijken van de beroepstermijn heeft de administratieve rechtshandeling een 

definitief en niet meer voor administratief beroep vatbaar karakter. Dit betekent dat een intrekking 

niet meer mogelijk is. Op deze regel bestaan echter drie uitzonderingen. Een onregelmatige 

administratieve rechtshandeling die subjectieve rechten doet ontstaan, kan wel nog ingetrokken 

worden na het verstrijken van de beroepstermijn (i) indien de intrekking bij wet is toegestaan, (ii) 

indien het een onbestaande rechtshandeling betreft of (iii) indien de rechtshandeling is uitgelokt 

door bedrog313

 

.  

Er werd heel wat kritiek geuit op deze klassieke theorie. Vooral omwille van de determinerende 

betekenis die wordt gehecht aan het al dan niet rechtsverlenend karakter van de in te trekken 

administratieve rechtshandeling. Vandaar dat afwijkingen werden geformuleerd op de klassieke 

theorie dewelke hebben geleid tot de formulering van de “afwijkende theorie”314

 

. 

1.2.1.2. Afwijkende theorie  

 

206. De tweede theorie is de “afwijkende” theorie waarbij het criterium van het al dan niet 

rechtsverlenend karakter van de in te trekken administratieve rechtshandeling opzij wordt 

geschoven en de regelmatigheid van de handeling een exclusieve – in plaats van een 

supplementaire – betekenis krijgt toebedeeld 315

                                                        
311P. POPELIER, Toepassing van de wet in de tijd, in APR, Gent, Story-Scientia, 1999, 165. 

. Een onregelmatige administratieve rechts-

handeling kan enkel worden ingetrokken onder de voorwaarden die gelden voor de klassieke 

312R. TIJS, Algemeen bestuursrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Intersentia, 2012, 216. 
313 RvS 26 november 2009, nr. 198.211; R. TIJS, Algemeen bestuursrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, 
Intersentia, 2012, 216; A. MAST, J. DUJARDIN, M. VANDAMME, J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het 
Belgisch Administratief Recht, Mechelen, Kluwer, 2012, 896-897. 
314M. VANDAMME, F. DE KEGEL, Intrekking van de administratieve rechtshandeling, in Administratieve 
Rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 1994, nr. 9, 71; A. MAST, J. DUJARDIN, M. VANDAMME, J. VANDE 
LANOTTE, Overzicht van het Belgisch Administratief Recht, Mechelen, Kluwer, 2012, 900. 
315M. VANDAMME en F. DE KEGEL, Intrekking van de administratieve rechtshandeling, in Administratieve 
Rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 1994, nr. 9, 33. 



 129 

theorie maar er wordt – in tegenstelling tot de klassieke theorie – niet gekeken naar het al dan niet 

rechtsverlenend karakter van de administratieve rechtshandeling316

 

.  

1.2.2. Vernietiging versus intrekking  

 
207. Door de intrekking van de administratieve rechtshandeling wordt met terugwerkende kracht 

een einde gemaakt aan het juridische bestaan van de administratieve rechtshandeling. Dit heeft tot 

gevolg dat de administratieve rechtshandeling wordt geacht nooit bestaan te hebben 317

 

. Dit 

betekent dat, indien een administratieve rechtshandeling – na het instellen van een 

vernietigingsberoep – door de administratieve overheid wordt ingetrokken, dit beroep zonder 

voorwerp moet worden verworpen. Dit in tegenstelling tot de procedure in Nederland waar de 

intrekkingsbeslissing mee het voorwerp vormt van het beroep conform artikel 6:19, lid 1 van de 

Awb. 

Wat de uitwerking betreft – met name de beëindiging met terugwerkende kracht van de 

administratieve rechtshandeling – vertoont de intrekking van een administratieve rechtshandeling 

gelijkenissen met de vernietiging. Toch onderscheiden de vernietiging en de intrekking zich naar 

gelang het orgaan dat intrekt respectievelijk vernietigt. Daar waar de intrekking van de 

administratieve rechtshandeling gebeurt door de administratieve overheid die de rechtshandeling 

zelf heeft gesteld, gebeurt de vernietiging door de bestuursrechter of de toezichthoudende 

overheid318

 

.  

208. Een ander onderscheid betreft het verder verloop van de vernietiging respectievelijk de 

intrekking. Een vernietigingsarrest geldt “erga omnes” en werkt “ex tunc”. Dit heeft mede tot 

gevolg dat de administratieve overheid wordt teruggeplaatst naar het moment waarop zij zich 

bevond toen zij de – door de bestuursrechter vernietigde – beslissing nam. Na de vernietiging 

dient de administratieve overheid, rekening houdend met het dictum van het vernietigingsarrest, 

een nieuwe beslissing te nemen 319

                                                        
316A. MAST, J. DUJARDIN, M. VANDAMME, J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch Administratief 
Recht, Mechelen, Kluwer, 2012, 900. 

. De intrekking van een administratieve rechtshandeling 

geschiedt evenwel vooreerst op initiatief van de administratieve overheid zelf en niet op initiatief 

van de bestuursrechter. Hoewel de intrekking tevens tot gevolg heeft dat de administratieve 

rechtshandeling met terugwerkende kracht uit het rechtsverkeer verdwijnt, is er daarnaast geen 

317S. LUST, Rechtsbescherming tegen de (administratieve) overheid. Een inleiding, Brugge, die Keure, 
2010, 141. 
318M. VANDAMME, F. DE KEGEL, Intrekking van de administratieve rechtshandeling, in Administratieve 
Rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 1994, nr. 9, 7. 
319R. TIJS, Algemeen bestuursrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Intersentia, 2012, 410-411. 
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enkele wettelijke regeling of strekking in de rechtsleer die bepaalt dat de administratieve overheid 

ook bij een intrekking wordt teruggeplaatst naar het moment waarop zij zich bevond toen zij de 

beslissing nam.  

 

Dat de administratieve overheid niet terug wordt geplaatst naar het moment van het nemen van de 

ingetrokken beslissing, betekent dat de termijn om een beslissing te nemen dus niet terug vanaf 

nul begint te lopen. Er kan zich bijgevolg een verlies van bevoegdheid voordoen indien de 

administratieve overheid – na de intrekking van een administratieve rechtshandeling – niet tijdig 

een nieuwe beslissing neemt. Dergelijk verlies van bevoegdheid kan zich voordoen inzake de 

ruimtelijke ordening aangezien in de ruimtelijke ordening voornamelijk met vervaltermijnen320 

gewerkt wordt 321

 

.  

209. Vanuit juridisch oogpunt kennen de intrekking en de vernietiging van een administratieve 

rechtshandeling een andere afloop. Na de intrekking van de administratieve rechtshandeling 

wordt het beroep verworpen wegens gebrek aan voorwerp, terwijl in een vernietigingsarrest het 

beroep gegrond verklaard wordt.  

Echter, vanuit proceseconomisch oogpunt brengt de intrekking van een administratieve 

rechtshandeling quasi identieke gevolgen met zich mee als de vernietiging. Door de intrekking 

van de administratieve rechtshandeling zal, net zoals bij een vernietiging, het geschil niet finaal 

worden beslecht en de opeenvolging van vernietigingsprocedures niet kunnen vermeden worden.  

 

210. De onderscheiden rechtsgevolgen van een vernietiging en een intrekking kunnen worden 

geïllustreerd aan de hand van de rechtspraak van de Raad van State inzake overheidsopdrachten. 

De (Nederlandstalige) kamers van de Raad van State aanvaarden dat, na een arrest waarbij een 

gunningsbeslissing werd vernietigd, een nieuwe gunningsbeslissing kan worden genomen met 

terugwerkende kracht waarbij de enige voorwaarde is dat het gezag van gewijsde van het 

vernietigingsarrest geëerbiedigd wordt322

 

.  

                                                        
320Voorheen waren dit ordetermijnen. De overschrijding van een ordetermijn brengt – al maakt het wel een 
fout uit in de zin van artikel 1382 BW – geen echte sanctie met zich mee.  
321M. BOES, Administratief recht, Leuven, Acco, 2005, 239. 
322RvS 28 oktober 2010, nr. 208.492:“(7) Het is een administratieve overheid waarvan de beslissing wordt 
vernietigd door een arrest van de Raad van State niet a priori verboden opnieuw te beslissen en zelfs 
dezelfde beslissing te nemen. Het is te dezen niet anders omdat de overeenkomst met de groep C & Slangen 
“reeds lang was gesloten en uitgevoerd”  vóór de datum van de hier bestreden beslissing. Dit gegeven kan 
voor het nemen van een beslissing niet méér een beletsel zijn dan dat het dat was of moest zijn vóór de 
nietigverklaring van de initiële toewijzingsbeslissing van 27 juni 2002 bij arrest nr.168.990. 
(8)Vanzelfsprekend moet bij het nemen van een nieuwe beslissing het gezag van gewijsde van het 
vernietigingsarrest worden geëerbiedigd” ; zie ook: RvS 28 januari 2014, nr. 226.235.  
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Echter wanneer – bijvoorbeeld na de ontvangst van het auditoraatsverslag – een 

gunningsbeslissing wordt ingetrokken, rijst de vraag of dezelfde rechtsgevolgen van toepassing 

zijn, inzonderheid wanneer de ingetrokken administratieve rechtshandeling reeds alle 

burgerrechtelijke gevolgen heeft geressorteerd, m.n. omdat ingeval van een intrekking het bestuur 

niet wordt teruggeplaatst in de tijd en dit gekoppeld aan een termijn om een nieuwe beslissing te 

nemen.  

 

Enerzijds wordt in de rechtsleer gesteld dat de rechtsgevolgen van een intrekking identiek zijn aan 

de rechtsgevolgen van een vernietiging, m.n. dat met terugwerkende kracht – ab initio – een einde 

wordt gesteld aan het bestaan van de administratieve rechtshandeling. Het enige verschil situeert 

zich in hoofde van het orgaan dat intrekt (de administratieve overheid zelf) respectievelijk 

vernietigt (de bestuursrechter)323. Echter, in voormelde rechtsleer wordt wel benadrukt dat een 

toewijzingsbeslissing inzake een overheidsopdracht “een bijzonder geval” vormt: “Eens het 

gunningsbesluit via betekening aan de desbetreffende gegadigde is ter kennis gebracht, doet het 

in diens hoofde rechten ontstaan zodat het enkel nog in welbepaalde gevallen en onder 

welbepaalde voorwaarden zal kunnen worden ingetrokken. Aangezien de overeenkomst reeds tot 

stand is gekomen door de betekening zal de intrekking van het toekenningsbesluit bovendien geen 

gevolgen hebben voor het contract zelf, zodat het bestuur contractueel gebonden blijft zolang de 

overeenkomst niet door de gewone rechter wordt vernietigd”324

 

.  

Bijgevolg lijkt te moeten worden aangenomen dat, wanneer een administratieve rechtshandeling 

burgerrechtelijke gevolgen heeft doen ontstaan, de rechtshandeling niet meer voor intrekking 

vatbaar is, zelfs als vormt zij het voorwerp van een vernietigingsprocedure voor de 

bestuursrechter. Na een vernietiging van de administratieve rechtshandeling door de 

bestuursrechter kan het bestuur terug een nieuwe beslissing nemen, waarbij deze nieuwe 

beslissing het gezag van gewijsde van het vernietigingsarrest moet eerbiedigen.  

  

                                                        
323M. VANDAMME en F. DE KEGEL, Intrekking van de administratieve rechtshandeling, in Administratieve 
Rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 1994, nr. 9, 7. 
324M. VANDAMME en F. DE KEGEL, Intrekking van de administratieve rechtshandeling, in Administratieve 
Rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 1994, nr. 9, 56-57. 



 132 

1.3. Intrekking versus bestuurlijke lus  
 

1.3.1. Algemeen  
 

211. De twee opeenvolgende stappen die worden doorlopen, m.n. de intrekking van de bestreden 

beslissing (d.i. een administratieve rechtshandeling) en het nemen van een nieuwe beslissing, 

zouden ertoe kunnen leiden dat eenzelfde resultaat kan worden bereikt als door de toepassing van 

de bestuurlijke lus. De oorspronkelijke bestreden beslissing ontsnapt immers aan de vernietiging 

en nadat het gebrek, waarmee de oorspronkelijke bestreden beslissing was behept, wordt hersteld, 

kan het bestuur zijn initiële inhoudelijke beslissing handhaven.  

Er zijn een aantal vergelijkingsfactoren tussen de intrekking en de bestuurlijke lus zoals 

bijvoorbeeld het tussenarrest en het auditoraatsverslag. Indien in de vernietigingsprocedure voor 

de Raad van State een auditoraatsverslag wordt opgemaakt waarbij de vernietiging wordt 

geadviseerd, zal de verwerende partij, met name het opdrachtgevend bestuur, vaak overgaan tot 

de intrekking van de bestreden beslissing325

 

. Het is immers al een eerste duidelijke vingerwijzing 

dat de bestreden beslissing behept is met één of meerdere gebreken.  

Het is wel belangrijk op te merken dat, in tegenstelling tot het tussenarrest dat wordt opgesteld 

door een Kamer van de Raad van State, het auditoraatsverslag wordt opgemaakt door het 

auditoraat dat geen verplichting heeft om alle middelen die in het verzoekschrift werden 

aangevoerd te onderzoeken 326

 

. Hoewel in beide gevallen aan het opdrachtgevend bestuur 

duidelijkheid wordt verschaft omtrent de vaststelling van één of meerdere gebreken zal het 

opdrachtgevend bestuur op grond van het auditoraatsverslag niet de volledige zekerheid hebben 

dat er in de bestreden beslissing geen andere gebreken aanwezig zijn.  

212. Er dient te worden vastgesteld dat na de intrekking van een beslissing het bestuur in de 

meeste gevallen een nieuwe beslissing zal nemen. Tegen deze nieuwe beslissing kan vervolgens 

bij de Raad van State een nieuw beroep worden ingesteld. Hierdoor kan de intrekking van een 

beslissing er bijgevolg niet toe leiden dat een opeenvolging van vernietigingsprocedures wordt 

vermeden. Daar waar de toepassing van de bestuurlijke lus ertoe leidt dat het herstellen van het 

vastgestelde gebrek kan gebeuren gedurende één en dezelfde procedure, lijkt dit bij de intrekking 

niet mogelijk. 

 
                                                        
325PH. BOUVIER, La naissance du Conseil d’Etat de Belgique: une histoire française?, Bruxelles, Bruylant, 
2012, 168; L. LOSSEAU, “L’indroduction de la boucle administrative au sein des lois coordonées sur le 
Conseil d’Etat”, Annales de Droit de Louvain, 2013, vol. 73, nr. 4, 573. 
326Art. 24 RvS-wet; L. LOSSEAU, “L’indroduction de la boucle administrative au sein des lois coordonées 
sur le Conseil d’Etat”, Annales de Droit de Louvain 2013, vol. 73, nr. 4, 573. 
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213. De intrekking van een administratieve rechtshandeling door het bestuur tijdens de procedure 

voor de bestuursrechter heeft in Nederland andere rechtsgevolgen dan in België. Hieronder 

worden beide situaties uiteengezet.  

 

1.3.1.1. Nederland  
 
214. Artikel 6:19, eerst lid van de Awb veruitwendigt de proceslogica in Nederland. Dit artikel 

bepaalt: “1. Het bezwaar of beroep heeft van rechtswege mede betrekking op een besluit tot 
intrekking, wijziging of vervanging van het bestreden besluit, tenzij partijen daarbij onvoldoende 
belang hebben” . Met andere woorden, indien het bestreden besluit door het bestuur wordt 

ingetrokken, vormt deze intrekkingsbeslissing van het oude besluit mee het voorwerp van het 

hangende beroep.  

 

Wanneer de toepassing van de bestuurlijke lus door de bestuursrechter wordt voorgesteld of 

opgedragen is het mogelijk dat het bestuur het bestreden besluit intrekt en vervolgens een nieuw 

(hersteld) besluit neemt. Het gevolg hiervan is dat zowel het intrekkingsbesluit als het 

herstelbesluit mee het voorwerp vormen van het hangende beroep. In zijn einduitspraak zal de 

bestuursrechter enerzijds het beroep tegen het oude (ingetrokken) besluit gegrond verklaren en 

anderzijds het beroep tegen het nieuw herstelde besluit verwerpen. Op die manier kan de 

bestuursrechter toch nog een oordeel vellen over het ingestelde bezwaar of beroep en wordt het 

geschil alsnog finaal beslecht. 

 

1.3.1.2. België  
 
215. In België is een gelijkaardige bepaling niet voorzien in de wet. Indien het bestuur de 

bestreden beslissing tijdens de beroepsprocedure voor de bestuursrechter intrekt, verdwijnt deze 

beslissing retroactief en wordt de beslissing geacht nooit te hebben bestaan. Dit betekent dat de 

bestuursrechter geen oordeel meer kan vellen over de bestreden beslissing aangezien ze uit de 

rechtsorde is verdwenen. De gevolgen voor het ingestelde beroep zijn duidelijk: aangezien het 

voorwerp van het beroep is verdwenen, moet de bestuursrechter het ingestelde beroep verwerpen 

wegens een gebrek aan voorwerp.  

 

Wanneer de toepassing van de bestuurlijke lus door de bestuursrechter wordt voorgesteld, belet 

dit niet dat het bestuur de bestreden beslissing nog kan intrekken tot aan de sluiting van de 

debatten. Dit wordt uitdrukkelijk vermeld in de memorie van toelichting bij de Wet hervorming 
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van de Raad van State van 20 januari 2014327

 

. Indien het bestuur nadat de toepassing van de 

bestuurlijke lus wordt voorgesteld, de bestreden beslissing alsnog intrekt, moet de bestuursrechter 

het beroep verwerpen wegens een gebrek aan voorwerp. Op die manier wordt enerzijds wel de 

vernietiging van de bestreden beslissing vermeden maar anderzijds niet verhinderd dat carrousels 

van beroepen worden op gang gebracht aangezien de nieuwe beslissing – die het bestuur kan 

nemen na de intrekking – opnieuw vatbaar is voor een beroep bij de bestuursrechter.  

1.3.2. Impliciete intrekking  
 

216. In bepaalde gevallen zal het bestuur overgaan tot een impliciete intrekking van de 

oorspronkelijke bestreden beslissing door een nieuwe beslissing te nemen die in de plaats komt 

van deze oorspronkelijke beslissing. Echter, het voorwerp van de hangende 

vernietigingsprocedure bij de Raad van State wordt niet automatisch uitgebreid tot deze nieuwe 

beslissing328

 

. De gangbare praktijk voor de Raad van State is dat de verzoekende partij binnen de 

beroepstermijn een nieuwe vordering moet instellen tegen de nieuw genomen beslissing. Dit leidt 

er bijgevolg toe dat een tweede procedure moet opgestart worden.  

Bij een impliciete intrekking van een beslissing wordt de oude (oorspronkelijke) beslissing dus 

niet formeel ingetrokken. Dit betekent dat, indien een beroep – ingesteld tegen de nieuwe 

beslissing – gegrond wordt verklaard en leidt tot de vernietiging van deze nieuwe beslissing, de 

oude (impliciet ingetrokken) beslissing in principe herleeft. Het kan dus in sommige gevallen van 

belang zijn alsnog een vernietiging in te stellen tegen de oude (oorspronkelijke) beslissing. Dit 

werd recent bevestigd door de Raad van State in het arrest van 13 maart 2014329

                                                        
327Parl.St. Senaat, 2012-13, nr. 5-2277/1, p. 7. 

. In casu betrof 

het een vordering tot schorsing die werd ingesteld tegen een gunningsbeslissing d.d. 23 februari 

2011. De schorsing werd verleend maar intussen nam het opdrachtgevend bestuur een nieuwe 

beslissing op 27 april 2011 die de beslissing d.d. 23 februari 2011 impliciet ophief. Aangezien het 

opdrachtgevend bestuur de beslissing d.d. 23 februari 2011 niet formeel introk, besloot de 

verzoekende partij toch nog een vordering tot nietigverklaring in te stellen tegen de beslissing d.d. 

23 februari 2011. Volgens het opdrachtgevend bestuur was dit een tergende en roekeloze 

verhaalprocedure en stelde zij op haar beurt een vordering tot schadevergoeding in. De Raad van 

State bevestigde echter dat “op het ogenblik van het instellen van het beroep  de nieuwe 

gunningsbeslissing en de impliciete intrekking van de bestreden gunningsbeslissing nog niet 

328L. LOSSEAU, “L’indroduction de la boucle administrative au sein des lois coordonées sur le Conseil 
d’Etat”, Annales de Droit de Louvain 2013, vol. 73, nr. 4, 577.  
329RvS 13 maart 2014, nr. 226.715. 
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definitief [was]” waardoor dus terecht door de verzoekende partij een vernietigingsprocedure 

werd ingesteld.  

 

217. De nieuwe beslissing die wordt genomen ten gevolge van een toepassing van de bestuurlijke 

lus vormt een uitzondering op het principe dat het voorwerp van het beroep niet automatisch 

wordt uitgebreid tot de nieuwe beslissing. Artikel 38, §1, derde lid van de RvS-wet bepaalt 

uitdrukkelijk: “Wanneer het herstel bestaat uit het nemen van een nieuwe akte, of een nieuw 

reglement wordt het voorwerp van het beroep uitgebreid tot deze akte of dit reglement”.  

Indien het bestuur het gebrek herstelt door een nieuwe beslissing – met weliswaar dezelfde 

inhoud als de oorspronkelijk bestreden beslissing gelet op de voorwaarde dat de toepassing van de 

bestuurlijke lus geen weerslag mag hebben op de inhoud van de bestreden beslissing – wordt het 

voorwerp van het beroep uitgebreid tot deze nieuwe beslissing. De oude beslissing wordt dan 

impliciet ingetrokken door het nemen van deze nieuwe beslissing zodat de procedure zijn 

voorwerp behoudt.  

 

Deze impliciete intrekking is, doordat zij het gevolg is van de toepassing van de bestuurlijke lus, 

niet aanvechtbaar zodat eerder lijkt te moeten worden aangenomen dat, bij de toepassing van de 

bestuurlijke lus, de oude beslissing wordt opgeslorpt door de nieuwe beslissing, die tevens het 

voorwerp vormt van het beroep. De opslorping, in combinatie met de terugwerkende kracht na de 

toepassing van de bestuurlijke lus, leiden er toe dat de oorspronkelijke (oude) beslissing niet meer 

kan herleven en bijgevolg niet meer kan worden aangevochten.  
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1.4. Bestuurlijke lus op grond van de intrekkingsbevoegdheid van de lokale tuchtoverheid  

 

218. Voor de invoering van de bestuurlijke lus in de VCRO werd door VERBIST330 onderzocht of 

er niet eigenlijk al een bestuurlijke lus aanwezig was in Vlaanderen op grond van de intrekkings- 

en wederbeslissingsbevoegdheid van de lokale tuchtoverheid. Een tuchtbesluit waarmee een 

tuchtstraf wordt opgelegd, doet geen rechten ontstaan ten voordele van derden en kan dus steeds 

het voorwerp uitmaken van een intrekkingsbesluit331

 

. 

Indien een lokale tuchtoverheid een bestreden tuchtbesluit heeft ingetrokken, rijst de vraag of die 

lokale tuchtoverheid een nieuwe tuchtbeslissing kan nemen. Het antwoord op die vraag is terug te 

vinden in artikel 130, §4 van het Gemeentedecreet332

Onder “hernemen” wordt volgens de decreetgever verstaan “het verderzetten van de procedure 

vanaf het punt waar de procedure misliep”

 dat bepaalt : “…. Als de tuchtstraf wordt 

ingetrokken, kan de tuchtoverheid vanaf de datum van de intrekking, de tuchtrechtelijke 

vervolging hernemen gedurende het gedeelte van de in §1 bedoelde termijn dat overbleef bij het 

instellen van de vervolging.”  

333

 

.  

Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat een nieuwe beslissing kan worden genomen in de plaats van de 

ingetrokken beslissing. De nieuwe beslissing die wordt genomen na de intrekking van de oude 

beslissing moet genomen worden binnen een beperkte termijn, m.n. “gedurende het gedeelte van 

de in §1 bedoelde termijn dat overbleef bij het instellen van de vervolging”, met een minimum 

van 3 maanden334

 

.  

219. De Beroepscommissie voor Tuchtzaken kan – als een orgaan van actief bestuur – de 

tuchtoverheid in de mogelijkheid stellen om een onwettigheid in de beslissing te herstellen, wat in 

de parlementaire voorbereidende werkzaamheden wordt omschreven als een toepassing van de 

                                                        
330S. VERBIST, “De intrekkings- en wederbeslissingsbevoegdheid van de lokale tuchtoverheid in het licht 
van de hervormingsbevoegdheid van de beroepscommissie voor tuchtzaken. Toch een bestuurlijke lus in 
Vlaanderen?”, in Liber amicorum Marc Boes, Brugge, die Keure, 2011, 575-588.  
331M. VANDAMME en F. DE KEGEL, Intrekking van de administratieve rechtshandeling, in Administratieve 
Rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 1994, nr. 9, 53 met verwijzing naar RvS 28 februari 1955, nr. 4.110.  
332Gemeentedecreet, BS 31 augustus 2005.  
333 Parl.St Vl.Parl 2004-05, nr. 347/1, p. 81-82; S. VERBIST, “De intrekkings- en 
wederbeslissingsbevoegdheid van de lokale tuchtoverheid in het licht van de hervormingsbevoegdheid van 
de beroepscommissie voor tuchtzaken. Toch een bestuurlijke lus in Vlaanderen?”, in Liber amicorum Marc 
Boes, Brugge, die Keure, 2011, 575-588.  
334S. VERBIST, “De intrekkings- en wederbeslissingsbevoegdheid van de lokale tuchtoverheid in het licht 
van de hervormingsbevoegdheid van de beroepscommissie voor tuchtzaken. Toch een bestuurlijke lus in 
Vlaanderen?”, in Liber amicorum Marc Boes, Brugge, die Keure, 2011, 582. 
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bestuurlijke lus 335. Uit dit alles volgt dat het Gemeentedecreet een eerste formele grondslag 

vormde voor de bestuurlijke lus in Vlaanderen336

 

. 

1.5. Conclusie  
 
220. Heel wat vernietigingsberoepen die bij de bestuursrechter worden ingesteld, worden 

verworpen wegens gebrek aan voorwerp, doordat het bestuur de bestreden beslissing heeft 

ingetrokken indien, bijvoorbeeld, op basis van het auditoraatsverslag is gebleken dat de beslissing 

met een aantal gebreken is behept, die hoogstwaarschijnlijk tot de vernietiging van de bestreden 

beslissing zullen leiden. De vraag rijst of de bestuurlijke lus dit fenomeen van de intrekking zal 

veranderen en de bestuurlijke lus bijgevolg als een alternatief voor de intrekking moet beschouwd 

worden. De toekomst zal uitwijzen of dit al dan niet het geval zal zijn.  

 

221. Hoe dan ook, de intrekking blijft een handig instrument voor het bestuur, ook na de 

invoering van de bestuurlijke lus. Immers, in de memorie van toelichting bij de Wet hervorming 

van de Raad van State van 20 januari 2014 wordt duidelijk vermeld dat de toepassing van de 

bestuurlijke lus geen afbreuk doet aan de mogelijkheid voor de steller van een administratieve 

rechtshandeling om deze te allen tijde in te trekken. Het bestuur kan nog tot aan het eindarrest de 

bestreden beslissing intrekken, dus zelfs nadat de bestuurlijke lus werd voorgesteld in het 

tussenarrest.  

 

Dit is toch enigszins verwonderlijk omdat – zoals hierboven werd uiteengezet – de vernietiging en 

de intrekking soortgelijke rechtsgevolgen ressorteren, m.n. dat de rechtshandeling met 

terugwerkende kracht uit de rechtsorde verdwijnt. De wetgever heeft de bestuurlijke lus ingevoerd 

om de vernietiging van een bestreden beslissing – die behept is met herstelbare vormgebreken – te 

vermijden omdat dergelijke vernietigingen pyrrusoverwinningen zijn en leiden tot carrousels van 

                                                        
335Amendement nr. 70 op het ontwerp van decreet tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, 
Parl.St. Vl.Parl. 2011-12, nr. 1467/10: “Het hervormingsrecht van de Beroepscommissie voor tuchtzaken 
als orgaan van actief bestuur, wordt met betrekking tot de straftoemeting niet langer als wenselijk 
beschouwd en wordt daarom afgeschaft. In de nieuwe regeling behoudt de beroepscommissie haar 
vernietigingsbevoegdheid en kan ze in het kader van de problematiek van de bestuurlijke lus, bij 
tussenbeslissing, de tuchtoverheid in de gelegenheid stellen om onwettigheden te herstellen. In de 
tussenbeslissing waarbij de termijn om uitspraak te doen wordt verlengd, kan beslist worden dat de 
tuchtoverheid binnen een termijn een onwettigheid kan herstelle”’; F. EGGERMONT, “Schending van 
vormvereisten in het kader van een oplossingsgerichte rechtspraak: de bestuurlijke lus bekeken vanuit een 
rechtsvergelijkend perspectief”, in Preadviezen 2013: Vereniging voor de vergelijkende studie van recht 
van België en Nederland, Den Haag, Boom uitgevers Den Haag, 2013, 16.  
336S. VERBIST, “De intrekkings- en wederbeslissingsbevoegdheid van de lokale tuchtoverheid in het licht 
van de hervormingsbevoegdheid van de beroepscommissie voor tuchtzaken. Toch een bestuurlijke lus in 
Vlaanderen?”, in Liber amicorum Marc Boes, Brugge, die Keure, 2011, 583. 
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beroepen aangezien het bestuur na de vernietiging dezelfde beslissing – zonder gebreken – kan 

nemen waartegen opnieuw een beroep openstaat.  

Desalniettemin lijkt de wetgever met de intrekking – die als gevolg heeft dat het beroep tegen de 

intussen ingetrokken beslissing wordt verworpen wegens gebrek aan voorwerp en het bestuur 

bijgevolg een nieuwe beslissing kan nemen die op zijn beurt opnieuw het voorwerp kan zijn van 

een nieuw vernietigingsberoep – geen probleem te hebben 337

  

.  

                                                        
337 Parl.St. Senaat, 2012-13, nr. 5-2277/1, p. 7; Hieruit leidt mr. Lefranc – staatsraad van de Raad van State 
– af dat er moeilijk enig enthousiasme kan gevonden worden voor de nieuwe uitspraakbevoegdheid van de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het lijkt er volgens hem op dat de bestuurlijke lus 
louter werd ingevoerd omdat vanuit Vlaanderen daarop zo hard werd aangedrongen en deze indruk lijkt 
alleen maar te worden versterkt gelet op de regeling en toelichting van de bestuurlijke lus (zie memorie van 
toelichting p. 8-9 waarbij de besturen er op gewezen worden dat zij hun bestreden bestuurshandeling te 
allen tijde kunnen intrekken). Het gevolg daarvan is dat het beroep tegen de intussen ingetrokken beslissibg 
wordt verworpen wegens gebrek aan voorwerp en het bestuur bijgevolg een nieuwe beslissing kan nemen 
die op zijn beurt opnieuw het voorwerp kan zijn van een nieuw vernietigingsberoep. Dit wordt echter wel 
niet in de memorie van toelichting vermeld; Studiedag Vakgroep Publiek Recht VUB op 3 december 2013, 
“Hervorming van de Raad van State. Een eerste grondige bespreking: Bestuurlijke k(lus)”, door Pierre 
Lefranc (Staatsraad bij de Raad van State). 
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2.  Herstel van (bijkomende) onregelmatigheid die niet in het tussenarrest werd 

vastgesteld  

 
222. De toepassing van de bestuurlijke lus geschiedt door middel van een tussenarrest. In dit 

tussenarrest stelt de bestuursrechter de onregelmatigheid vast en wordt voorgeschreven op welke 

wijze de onregelmatigheid moet worden hersteld. De vraag rijst of het bestuur nog een ander 

gebrek – dat niet werd ingeroepen door de verzoekende partij maar door het bestuur werd ontdekt 

tijdens de toepassing van de bestuurlijke lus – kan herstellen tijdens de bestuurlijke lus. Immers, 

de bestuursrechter heeft het herstel van dat bijkomende gebrek niet voorschreven in zijn 

tussenarrest aangezien het betreffende gebrek niet door de verzoekende partij was opgeworpen. 

De kans dat het gebrek ambtshalve door de Raad voor Vergunningsbetwistingen of Raad van 

State zou kunnen worden opgeworpen, is quasi onbestaande omdat enkel wettigheidskritieken die 

de openbare orde raken ambtshalve kunnen worden ingeroepen. Dergelijke wettigheidskritieken 

lijken door de toepassing van de bestuurlijke lus moeilijk te kunnen worden hersteld.  

 
223. In de VCRO werd niets bepaald over de mogelijkheid om meer te herstellen dan wordt 

voorgeschreven in het tussenarrest. In artikel 38 van het Besluit van de Vlaamse regering van 13 

juli 2012 werd alleen bepaald: “De Raad vermeldt in zijn tussenarrest op welke wijze en binnen 
welke termijn de onregelmatigheid kan worden hersteld” . Er werd bijgevolg niet uitdrukkelijk 

voorgeschreven dat enkel de gebreken die werden aangeduid in het tussenarrest moeten hersteld 

worden, waardoor het bijgevolg niet uitgesloten lijkt dat, indien het bestuur een bijkomende of 

later ontdekte onregelmatigheid opmerkt, deze bijkomende onregelmatigheid ook zou kunnen 

worden hersteld binnen de bestuurlijke lus, zodat er nog steeds sprake is van een geslaagde 

bestuurlijke lus. 

 

In de RvS-wet is de situatie anders. Artikel 38, §1, laatste lid van de RvS-wet bepaalt 

uitdrukkelijk: “Het herstel kan alleen de gebreken betreffen die in het tussenarrest werden 
aangeduid” . De federale wetgever lijkt bijgevolg uitdrukkelijk uit te sluiten dat het bestuur een 

bijkomende onregelmatigheid herstelt indien dit gebrek niet werd aangeduid in het tussenarrest.  

Indien het bestuur bijgevolg een bijkomende onregelmatigheid zou herstellen, heeft het bestuur 

enerzijds een correcte uitvoering gegeven aan het tussenarrest en anderzijds zich schuldig 

gemaakt aan een overschrijding van de (herstel)bevoegdheid die haar toegekend was bij 

tussenarrest. Er werd immers geen bevoegdheid aan het bestuur toegekend om dit bijkomende of 

later vastgestelde gebrek ook te herstellen onder de toepassing van de bestuurlijke lus.  
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224. De mogelijkheid om bijkomende onregelmatigheden te herstellen, moet kritisch benaderd 

worden. De toepassing van de bestuurlijke lus situeert zich in de beroepsprocedure voor de 

bestuursrechter. Dit betekent dat de bestuursrechter de leiding heeft over het verloop van de 

procedure. Zoals reeds duidelijk werd aangegeven, is de toepassing van de bestuurlijke lus een 

mogelijkheid voor de bestuursrechter. Indien de bestuursrechter van oordeel is dat het herstel van 

een bepaald gebrek zich niet leent voor de toepassing van de bestuurlijke lus, zal er ook nooit 

sprake zijn van een toepassing van de bestuurlijke lus.  

Wanneer de bestuursrechter – met inachtneming van de aangevoerde middelen, feiten en 

omstandigheden eigen aan de zaak – van oordeel is dat het specifiek vastgestelde gebrek vatbaar 

is voor herstel via de toepassing van de bestuurlijke lus, dan stelt hij de toepassing van de 

bestuurlijke lus voor. Echter, dit voorstellen/opdragen van de toepassing van de bestuurlijke lus is 

geen carte blanche voor het bestuur om andere gebreken – die niet werden aangevoerd – 

eveneens te herstellen onder de toepassing van de bestuurlijke lus.  

 

De bestuursrechter heeft op grond van zijn discretionaire bevoegdheid geoordeeld dat de 

bestuurlijke lus kan worden toegepast voor dat welbepaald specifiek gebrek. Indien de 

bestuursrechter op de hoogte zou geweest zijn van de andere – bijkomende en niet-aangevoerde – 

gebreken bestaat de mogelijkheid dat hij de toepassing van de bestuurlijke lus niet zou hebben 

voorgesteld.  

Het is de bestuursrechter die het kader uiteen zet voor de toepassing van de bestuurlijke lus 

waarna het bestuur binnen dit kader voor de invulling (lees: herstel ) zorgt. Toelaten dat het 

bestuur nog andere gebreken kan herstellen dan diegene die werden aangeduid in het tussenarrest 

is aanvaarden dat het bestuur op ontoelaatbare wijze aan het kader zou sleutelen.  

 

225. In het bijzonder, gelet op de ruime definitie van herstelbare gebreken in de VCRO, leek het 

risicovol om aan het bestuur de bevoegdheid te verlenen om soeverein te oordelen over het 

“herstelbaar” karakter van een later ontdekt of bijkomend gebrek terwijl dit in beginsel tot de 

opdracht van de Raad voor Vergunningsbetwistingen behoort. Hierbij kwam ook de voorwaarde 

van de handhaafbaarheid die de Raad voor Vergunningsbetwistingen eveneens in acht diende te 

nemen.  

 

In de RvS-wet zijn de herstelbare gebreken herleid tot zuiver vormgebreken waarvan het herstel 

geen weerslag heeft op de inhoud van de bestreden beslissing. Echter, het is en blijft de Raad van 

State die oordeelt of een gebrek wel degelijk een gebrek is met een geringe impact en om die 

reden herstelbaar kan worden geacht via de toepassing van de bestuurlijke lus. Deze beoordeling 

mag niet overgelaten worden aan het bestuur.  
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226. Wanneer het bestuur autonoom – zonder dat ze de bevoegdheid heeft verkregen op grond 

van het tussenarrest – beslist om later ontdekte onregelmatigheden te herstellen, dan is er sprake 

van een nieuwe beslissing. Om een dergelijke nieuwe beslissing te nemen, dient de eerste 

beslissing formeel te worden ingetrokken, wat wettelijk nog steeds mogelijk is aangezien 

uitdrukkelijk is bepaald dat de toepassing van de bestuurlijke lus geen afbreuk doet aan de 

mogelijkheid om in te trekken.  
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3. Nieuwe middelen  

 
227. Een andere onduidelijkheid omtrent de werking van de bestuurlijke lus heeft betrekking op 

de mogelijkheid tot het aanvoeren van nieuwe middelen na de toepassing van de bestuurlijke 

lus338

Stel dat de bestuurlijke lus wordt toegepast en het formele motiveringsgebrek is hersteld maar 

doordat het gebrek zich heeft omgevormd van een formeel motiveringsgebrek naar een 

inhoudelijke wettigheidskritiek rijst de vraag of deze inhoudelijke wettigheidskritiek nog kan 

worden aangevoerd na de toepassing van de bestuurlijke lus.  

. Een voorbeeld dat hier kan worden aangevoerd, betreft de situatie waarbij een vordering tot 

vernietiging wordt ingesteld en de verzoekende partij als middel de schending van de formele 

motiveringsplicht aanvoert. Indien door het auditoraat wordt vastgesteld dat er wel degelijk een 

schending van de formele motiveringsplicht aanwezig is, maar er geen andere middelen gegrond 

worden geacht, kan het auditoraat in het auditoraatsverslag de toepassing van de bestuurlijke lus 

voorstellen.  

 

Aangezien duidelijk wordt gemaakt dat het tussenarrest reeds een finaal oordeel velt over de 

andere middelen, kan de Raad van State in zijn eindarrest niet terugkomen op hetgeen werd 

uitgesproken in het tussenarrest. Na het tussenarrest staat eventueel enkel nog de toepassing en de 

evaluatie van de bestuurlijke lus ter discussie339. Dit betekent dat de partijen hun opmerkingen 

kunnen indienen omtrent de al dan niet correcte uitvoering van het herstel. In de rechtsleer wordt 

aangevoerd dat er geen enkele reden lijkt te bestaan om af te wijken van de wettelijke termijn 

(m.n. 60 dagen) om middelen aan te voeren en de vaste rechtspraak betreffende de uitzonderlijke 

omstandigheden om na de voormelde termijn nieuwe middelen op te werpen. Bijgevolg lijkt het 

aanvoeren van nieuwe middelen, na de toepassing van de bestuurlijke lus, uitgesloten.340

 

  

 

 

 

  

                                                        
338F. EGGERMONT, “Actualiteit. De bestuurlijke lus”, RW 2013-14, nr. 25, 962. 
339 Voor zover de handhaafbaarheid niet als een constitutieve voorwaarde wordt gekwalificeerd zoals 
hiervoor werd toegelicht onder Afdeling 5.  
340Studiedag: S. BOULLART, “De bestuurlijke lus en de bemiddeling als instrumenten tot oplossing van 
bestuursgeschillen”, in het kader van Actualia Rechtsbescherming tegen de Overheid, Gent 24 april 2014. 
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4.  Doorwerking nieuwe regelgeving   

 

4.1.  Algemeen  

 

228. Een andere juridische vraag betreft de doorwerking van een nieuwe regelgeving tijdens de 

toepassing van de bestuurlijke lus. Na de intrekking en vernietiging van een bestreden beslissing 

lijkt de situatie duidelijk. Behalve indien bepalingen inzake de toepassing in de tijd in de nieuwe 

regeling zijn opgenomen, moet het bestuur op basis van artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek 

rekening houden met nieuwe regelgeving die van kracht is op het moment dat een nieuwe 

beslissing wordt genomen. Bij de toepassing van de bestuurlijke lus is het antwoord op de vraag 

minder duidelijk want het herstel van het gebrek in de bestreden beslissing gebeurt binnen 

eenzelfde procedure en zonder dat de rechtsgevolgen van een intrekking of een vernietiging 

voorliggen.  

 

Er kan gedacht worden aan het geval waarin de nieuwe regelgeving met onmiddellijke werking 

een verplicht advies voorschrijft, daar waar dit onder de oude regelgeving geen of slechts een 

facultatief advies was. Het is denkbaar dat, indien de bestreden beslissing wordt vernietigd en 

opnieuw moet worden genomen, de gewijzigde regelgeving tot gevolg heeft dat de bestreden 

beslissing moet wijzigen van inhoud. Ter illustratie een voorbeeld met betrekking tot een 

onroerend goed waarvoor de sloping werd aangevraagd. De slopingsvergunning is behept met een 

onregelmatigheid maar deze onregelmatigheid kan worden hersteld via de toepassing van de 

bestuurlijke lus. Echter, nadat de toepassing van de bestuurlijke lus door de verwerende partij 

werd aanvaard, wordt het onroerend goed opgenomen op de lijst van onroerend erfgoed. Dit heeft 

tot gevolg dat het advies van het Agentschap Onroerend Erfgoed verplicht moet worden 

ingewonnen341

                                                        
341 Opname in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed betekent voor elk van de 
erfgoedobjecten dat zij een vorm van vrijwaring voor de toekomst genieten. Deze vrijwaring verschilt 
echter sterk van een bescherming als monument. Voor beschermde monumenten gelden immers alle 
juridische bepalingen uit het monumentendecreet.  

. Is deze regelgeving van toepassing op de herstelactie onder de bestuurlijke lus of 

Ten gunste van gebouwen uit de vastgestelde inventaris gelden er binnen het onroerend erfgoedbeleid, 
stedenbouwkundig, woon- en energieprestatiebeleid een aantal uitzonderingsmaatregelen, met als doel dit 
bouwkundig erfgoed zoveel mogelijk te vrijwaren. Komt jouw eigendom voor in de vastgestelde lijst, dan 
gelden vier wettelijke rechtsgevolgen. Drie van de vier rechtsgevolgen zijn belangrijk voor particuliere 
eigenaars.  
3°: Wanneer je een gebouw uit de vastgestelde lijst wil afbreken, heb je een stedenbouwkundige 
vergunning nodig. De aanvrager van de sloopvergunning moet een extra exemplaar van het dossier met 
bijkomend fotomateriaal indienen. De gemeente kan de sloopvergunning alleen uitreiken, nadat zij advies 
heeft gevraagd over de erfgoedwaarden van het gebouw. (Besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 
2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning, art. 4 
en 8 en 17 en 20, 6°. Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de instanties die 
over een vergunningsaanvraag advies verlenen art. 1, 1°, g). 
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is het mogelijk de slopingsaanvraag te herstellen en toe te kennen zonder dat dit verplicht advies 

werd ingewonnen ? 

 

Een eerste reactie zou zijn dat deze nieuwe wetgeving in principe geen invloed kan hebben op de 

toepassing van de bestuurlijke lus aangezien we binnen eenzelfde procedure zitten. Toch zijn de 

zaken niet zo eenvoudig want de vraag rijst hoe men bijvoorbeeld moet omgaan met Europese 

wetgeving (richtlijnen, verordeningen, …) of internationale verdragen die moeten worden 

omgezet naar het nationale recht. Vanaf de omzetting is de Europese wetgeving immers meteen 

van kracht in het nationale recht. Het lijkt onwaarschijnlijk dat men via de toepassing van de 

bestuurlijke lus zou kunnen ontsnappen aan Europese regelgeving die van kracht wordt in het 

nationale recht tijdens de procedure.  

 

4.2.  Nederland  

 

229. In Nederland is het antwoord op deze vraag eenvoudig te beantwoorden. De bestuurlijke lus 

vormt een uitzondering op het ex tunc principe. Het bestuur dat door middel van de toepassing 

van de bestuurlijke lus een gebrek in de bestreden beslissing herstelt, zal ex nunc moeten 

handelen. Dit betekent dat het bestuur rekening moet houden met alle feiten en gegevens – lees: 

ook nieuwe wetgeving – die bestaan op het moment van het nemen van de herstelbeslissing. Het 

bestuur zal bij het nemen van een nieuwe beslissing, als gevolg van de toepassing van de 

bestuurlijke lus, rekening moeten houden met de nieuwe nationale of Europese wetgeving.  
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4.3. Vlaanderen  

 

230. In Vlaanderen zijn de zaken iets complexer aangezien een nieuw herstelde beslissing – 

retroactief – in de plaats treedt van de oude beslissing. Dit betekent dat het bestuur geacht wordt 

rekening te houden met de regelgeving die geldt op het moment dat de oorspronkelijke bestreden 

beslissing werd genomen.  

 

4.3.1. Figuur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231. Door de retroactieve kracht van de bestuurlijke lus lijkt de nieuwe wetgeving, die van kracht 

wordt tijdens de toepassingsprocedure en waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestuurlijke lus, 

geen doorwerking te hebben. Het valt af te wachten of hieromtrent discussies zullen ontstaan.  

Het staat ontegensprekelijk vast dat de Nederlandse manier, waarbij de nieuwe regelgeving mee 

in rekening wordt genomen, de voorkeur verdient.  

  

OORSPRONKELIJKE 
BESLISSING 

Procedure voor bestuursrechter  - toepassing bestuurlijke lus 

NIEUWE WETGEVING 

HERSTELDE 
BESLISSING 
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5. “Het laten passeren van vormgebreken” 

 
232. Na de analyse van de drie bestuurlijke lussen valt op dat de term “bestuurlijke lus” eigenlijk 

gebruikt wordt voor twee verschillende rechtstechnieken. Het is duidelijk dat in Vlaanderen niet 

hetzelfde wordt beoogd als wat men in Nederland onder de “bestuurlijke lus” begrijpt. Dit wordt 

duidelijk gemaakt in discussies omtrent de bestuurlijke lus waarbij opvalt dat Nederlanders en 

Vlamingen over twee verschillende zaken praten. Met andere woorden, het lijkt erop dat de 

bestuurlijke lus in België (Vlaanderen) in concreto substantieel afwijkt van de gelijknamige lus in 

Nederland.  

 

In Vlaanderen heeft er (tot nu toe) geen ruimere evolutie naar een finale en snellere 

geschilbeslechting plaatsgevonden. De bestuurlijke lus is er voornamelijk gekomen om 

vernietigingen te vermijden en op die manier pyrrusoverwinningen te voorkomen zonder het 

inquisitoriaal karakter van de administratieve rechtspleging fundamenteel in vraag te stellen342

Indien men de kenmerken van dit laten passeren van (vorm)gebreken opsomt en deze vergelijkt 

met de kenmerken van de herstelbare gebreken voor de “Belgische” bestuurlijke lussen, zijn veel 

meer gelijkenissen aanwezig dan bij de herstelbare gebreken voor de “Nederlandse” bestuurlijke 

lus. Er was dus beter gekozen voor de invoering van “het laten passeren van (vorm)gebreken” 

dan voor een bestuurlijke lus.  

. 

Echter, de vraag kan gesteld worden of men in Vlaanderen niet eerder beoogt de “(vorm)gebreken 

te laten passeren” zoals de Nederlandse bestuursrechter dit kan op grond van artikel 6:22 van de 

Awb. Het laten passeren van (vorm)gebreken heeft immers als gevolg dat het bestreden besluit in 

stand blijft en er geen vernietiging plaatsvindt. De gebreken worden gepasseerd omdat ze de 

inhoud van het bestreden besluit niet raken, waardoor het gebreken betreffen die in de meeste 

gevallen gering van omvang zijn.  

 

233. LUST 343

                                                        
342Zie bijvoorbeeld: RvS 15 januari 2014, nr. 226.088.  

 ging hierbij nog een stap verder. In principe worden de vormvereisten, die de 

wetgever voorziet, opgelegd om te leiden tot kwalitatief betere beslissingen. Hieruit volgt dat de 

correcte naleving van die voorgeschreven vormvoorschriften toch per definitie een invloed 

hebben op de inhoud van de navolgende beslissing. De schending van deze vormvoorschriften 

kan niet hersteld worden via de toepassing van de bestuurlijke lus aangezien dit de inhoud van de 

bestreden beslissing kan wijzigen. Volgens de wetgever moet er dus nog een andere categorie van 

vormgebreken zijn die geen invloed hebben op de inhoud van de beslissing en die kunnen hersteld 

worden via de toepassing van de bestuurlijke lus. Maar wat is dan concreet het nut van deze 

343S. LUST, “De Raad van State hervormd? Een eerste verkenning van enkele hervormingsvoorstellen”, 
R.A.B.G. 2013, 893. 
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laatste categorie van vormgebreken? LUST stelt daarom voor deze vormvereisten simpelweg te 

schrappen uit de wet aangezien deze soort vormvoorschriften kennelijk overbodig zijn en enkel 

tot onnodige procedures leiden 344

 

. 

234. De bestuurlijke lus invoeren als rechtsinstrument om de schending van dergelijke gebreken 

recht te zetten, is duidelijk geen  adequate aanpak geweest. Het zou inderdaad beter geweest zijn 

– voorzover deze vormvoorschriften ingeschreven blijven in de wet – te voorzien dat de 

bestuursrechter eenvoudigweg over dergelijke vormgebreken heen kan stappen, bijvoorbeeld door 

het belang als beoordelingsgrond van dergelijke middelen te hanteren. 

 

   

                                                        
344S. LUST, “De Raad van State hervormd? Een eerste verkenning van enkele hervormingsvoorstellen”, 
R.A.B.G. 2013, 893. 
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CONCLUSIE  

 
235. Een wijs man vertelde me “het omgevingsrecht is een levende materie”. Bij het schrijven van 

deze masterproef heb ik dit aan de levende lijve kunnen ondervinden.  

De oorspronkelijke opzet van mijn masterproef was de uiteenzetting van de bestuurlijke lus bij de 

Raad voor Vergunningsbetwistingen want van de bestuurlijke lus bij de Raad van State was er in 

2013 nog geen sprake. Vanaf 1 maart 2014 kan ook voor de Raad van State worden “gelust”. 

Eén week voor de indieningsdatum van deze masterproef heeft het Grondwettelijk Hof de kaarten 

grondig geschud: de bepaling inzake de bestuurlijke lus, zoals opgenomen in de VCRO, is 

vernietigd en de bestuurlijke lus bij de Raad van State lijkt, minstens op een aantal onderdelen, 

juridisch wankel.  

 

236. Uitspraken zoals “De bestuurlijke lus een rechterlijke klus” of kortweg “een maat voor 

niets”, zijn met het vernietigingsarrest van 8 mei 2014 van het Grondwettelijk Hof van 8 mei 

2014 werkelijkheid geworden wat betreft de bestuurlijke lus bij de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen.  

Niettegenstaande de bestuurlijke lus reeds in 2012 werd ingevoerd in de procedures bij de Raad 

voor Vergunningsbetwistingen werden – ingevolge de gerechtelijke achterstand – slechts twee 

tussenarresten geveld die voorzagen in een toepassing van de bestuurlijke lus. Voor de 

rechtzoekende was de gerechtelijke achterstand geen goede zaak, maar gelet op de vernietiging 

van de bestuurlijke lus – en de daaruit voortvloeiende rechtsgevolgen – lijkt deze gerechtelijke 

achterstand eerder een geluk bij een ongeluk te zijn geweest.  

 

Wat de Raad van State betreft, heeft de bestuurlijke lus nog een lange weg te gaan. Een eerste 

toepassing van de bestuurlijke lus lijkt nog niet voor morgen. De invoering van de bestuurlijke lus 

gebeurde niet zonder slag of stoot (of beter: met knip en plak-werk). Oorspronkelijk werden de 

Nederlandse bepalingen van de Awb letterlijk overgenomen maar gaandeweg werd aan de tekst 

gesleuteld waardoor het uiteindelijke resultaat een tekst is geworden die met onverenigbaarheden 

is behept.  

Velen noemen de bestuurlijke lus bijgevolg “een maat voor niets” maar volgens de heer ROGER 

STEVENS, voorzitter van de Raad van State, moeten we blij zijn “met deze eerste stap”345

 

, m.a.w. 

een onafgewerkte bestuurlijke lus.  

                                                        
345Lunchcauserie op 28 februari 2014, “Hervorming van de Raad van State” door Roger Stevens.  
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237. Zoals in de inleiding van deze masterproef reeds werd aangenomen, betekent de vernietiging 

van de bestuurlijke lus bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen niet dat de bestuurlijke lus als 

rechtsinstrument helemaal nutteloos zou zijn.  

 

In Nederland lijkt de bestuurlijke lus als rechtsinstrument effectief en efficiënt te werken.  

Toch moet worden benadrukt dat de bestuurlijke lus in Nederland een onderdeel vormt van een 

groter rechtsgeheel met als opzet de definitieve geschilbeslechting. Dit betekent dat de 

bestuurlijke lus op zich niet het wondermiddel is maar het volledige arsenaal aan 

rechtsinstrumenten waarover de Nederlandse bestuursrechter beschikt, leidt er toe dat een 

definitieve beslechting van het geschil kan worden nagestreefd.  

 

238. De integratie van het – aangepaste of sui generis – model van de Nederlandse bestuurlijke 

lus in de Vlaamse wetgeving is geen succes gebleken. Dit is toe te schrijven aan tal van factoren 

die reeds aanwezig waren vóór het vernietigingsarrest van 8 mei 2014 van het Grondwettelijk 

Hof.  

 

Als eerste is er de verschillende proceslogica in Nederland en België. In Nederland hebben zich 

tendensen van subjectivering, finalisering en snelheid voorgedaan. Het legaliteitstoezicht heeft in 

Nederland plaats gemaakt voor het objectief van de geschilbeslechting. In het kader van deze 

tendensen werd de Nederlandse bestuursrechter gewapend met tal van rechtsinstrumenten, 

waaronder de bestuurlijke lus. 

De opzet van de rechtsfiguur de bestuurlijke lus in België– de mogelijkheid bieden aan het 

bestuur om bepaalde (herstelbare) gebreken in de bestreden beslissing te herstellen zodat een 

vernietiging kan vermeden worden – is lovenswaardig. Met de invoering van de bestuurlijke lus 

werd dan ook een eerste stap gezet in de richting van een “verburgerlijking” van het 

administratieve contentieux maar gelijkaardige tendensen zoals in Nederland hebben zich in 

België niet voorgedaan. De taak van de bestuursrechter is in beginsel nog steeds het uitvoeren van 

een legaliteitstoezicht op de (administratieve) rechtshandelingen van het bestuur. De Vlaamse 

decreetgever, c.q. federale wetgever, heeft met andere woorden een stukje (van het grotere 

rechtsgeheel met als opzet de finale geschilbeslechting) gekopieerd uit Nederland maar het 

noodzakelijk kader waarin de bestuurlijke lus zich in Nederland situeert, werd grotendeels 

genegeerd. 

 

Ten tweede is er de voorwaarde van de handhaafbaarheid van de bestreden beslissing. In 

tegenstelling tot Nederland kon de toepassing van de bestuurlijke lus in België er niet toe leiden 

dat de bestreden beslissing van aard wijzigt (cf. VCRO) of dat er een weerslag is op de inhoud van 

de bestreden beslissing (cf. RvS-wet). De vereiste dat een bestreden beslissing na herstel via de 
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toepassing van de bestuurlijke lus niet mag wijzigen, vormt een groot verschilpunt met de 

Nederlandse bestuurlijke lus en is uiteindelijk ook het grote struikelblok gebleken voor een 

effectieve toepassing van de bestuurlijke lus bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. 

 

Ten derde is er het effect van de intrekking van de bestreden beslissing. In Nederland vormt de 

intrekkingsbeslissing – op grond van artikel 6:19 van de Awb – mee het voorwerp van het geding. 

In België is een dergelijke bepaling niet voorzien waardoor, na de intrekking van de bestreden 

beslissing door het bestuur, het beroep moet worden verworpen wegens een gebrek aan voorwerp. 

Dit leidt er bijgevolg toe dat enerzijds de bestreden beslissing – net zoals bij de vernietiging – ab 

initio uit de rechtsorde verdwijnt en anderzijds het bestuur een nieuwe beslissing zal nemen 

waartegen opnieuw een beroep open staat.  

 

Tenslotte zijn er nog een aantal andere knelpunten waaromtrent tot op heden nog geen – zelfs niet 

in het vernietigingsarrest van 8 mei 2014 van het Grondwettelijk Hof – duidelijkheid werd 

verschaft zoals onder meer (i) het aanvoeren van nieuwe middelen na de toepassing van de 

bestuurlijke lus, (ii) de doorwerking van nieuwe wetgeving met onmiddellijke werking tijdens de 

toepassing van de bestuurlijke lus, (iii) het gezag van gewijsde van het eindarrest na het 

doorlopen van de bestuurlijke lus en (iv) het herstel van niet-opgeworpen onwettigheden die door 

het bestuur zelf worden ontdekt na de beslissing tot toepassing van de bestuurlijke lus.  

 

239.Met het verdwijnen van de bestuurlijke lus bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen rijst 

ook de vraag naar de overlevingskansen van de bestuurlijke lus bij de Raad van State. Prima facie 

lijken niet alle overwegingen in het vernietigingsarrest van 8 mei 2014, op grond waarvan het 

Grondwettelijk Hof besloot om de bestuurlijke lus bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen te 

vernietigen, van toepassing op de bestuurlijke lus bij de Raad van State.  

 

Ten eerste voorziet artikel 38, §1, tweede lid van de RvS-wet uitdrukkelijk in de mogelijkheid 

voor alle partijen om voorafgaand aan de toepassing van de bestuurlijke lus hun opmerkingen 

omtrent de toepassing van de bestuurlijke lus te kennen te geven. Op deze manier lijkt een 

tegensprekelijk debat gewaarborgd en wordt tegemoetgekomen aan overweging B.8.5 die werd 

geformuleerd door het Grondwettelijk Hof in het vernietigingsarrest van 8 mei 2014346

 

.  

Ten tweede sluit het beperkte toepassingsgebied van de bestuurlijke lus, m.n. gebreken met een 

gering belang die zich voordoen op het einde van de besluitvormingsprocedure, uit dat door de 

toepassing van de bestuurlijke lus een schending voorligt van de Wet van 29 juli 1991. 

                                                        
346GwH 8 mei 2014, nr. 74/2014.  
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240. Wat daarentegen wel problematisch kan zijn voor de toepassing van de bestuurlijke lus bij de 

Raad van State is de overweging van het Grondwettelijk Hof omtrent de kostenregeling 

(overwegingen B.12.3 en B.12.4 van het vernietigingsarrest van 8 mei 2014) bij ontstentenis aan 

enige wettelijke regeling omtrent de kosten na een geslaagde toepassing van de bestuurlijke lus 

bij de Raad van State.  

 

Ook de handhaafbaarheid van de bestreden beslissing – op grond van de beoordeling van het 

Grondwettelijk Hof – lijkt problematisch voor de toepassing van de bestuurlijke lus bij de Raad 

van State. Artikel 38, §1, derde lid van de RvS-wet bepaalt dat het tussenarrest waarmee de 

toepassing van de bestuurlijke lus wordt voorgesteld aangeeft op welke wijze en binnen welke 

termijn het gebrek in de bestreden beslissing moet worden hersteld. In het vierde lid van artikel 

38, §1 van de RvS-wet wordt benadrukt dat het herstel van het gebrek in de bestreden beslissing 

geen weerslag mag hebben op de inhoud van de akte. 

Onder verwijzing naar overweging B.7.4 van het vernietigingsarrest van 8 mei 2014 van het 

Grondwettelijk Hof, m.n. “Door de Raad voor Vergunningsbetwistingen de mogelijkheid te 
bieden, wanneer die de toepassing van de bestuurlijke lus voorstelt, zijn standpunt over de 
uitkomst van het geschil kenbaar te maken, dat nochtans tot dezelfde beslissing moet leiden, doet 
de bestreden bepaling op discriminerende wijze afbreuk aan het beginsel van onafhankelijkheid 

en onpartijdigheid van de rechter”, kan worden afgeleid dat artikel 38, §1 van de RvS-wet 

eveneens een schending uitmaakt van het beginsel van de onafhankelijkheid en onpartijdigheid 

van de rechter aangezien de Raad van State, wanneer hij bij tussenarrest de bestuurlijke lus 

opdraagt, tevens zijn standpunt over de uitkomst van het geschil kenbaar maakt, m.n. dat het 

herstel geen weerslag mag hebben op de inhoud.  

 

Een ander heikel punt is de rechten van belanghebbende derden. De RvS-wet bepaalt immers niet 

– in tegenstelling tot de bepalingen in de Awb en de vernietigde decretale bepaling van de VCRO 

– dat de bestuurlijke lus niet kan worden toegepast indien belanghebbende derden hiervoor 

zouden worden benadeeld. In het licht van de rechtsbescherming kan hiertegen fundamentele 

kritiek geformuleerd worden.  

 

Tenslotte kan nog een algemene kritische opmerking geformuleerd worden. De 

herstelmogelijkheid die tijdens de procedure via de toepassing van de bestuurlijke lus aan het 

bestuur wordt geboden staat in schril contrast met de hakbijlprocedures die van toepassing zijn op 

verzoekende partijen wanneer die tijdens de procedure een vormelijke steek laten vallen met 

betrekking tot de door het Procedurereglement voorziene termijnen.  
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241. Aan het bestuur de mogelijkheid verlenen om tekortkomingen te herstellen moet – terecht – 

de uitzondering blijven en mag in geen geval afbreuk doen aan de pijlers van de rechtstaat, zijnde: 

(i) het beginsel van de scheiding der machten, (ii) het beginsel van de onafhankelijkheid en de 

onpartijdigheid van de rechter, met inbegrip van de administratieve rechtscolleges en (iii) het 

beginsel van de toegang tot de rechter met het principe van het tegensprekelijk debat in elke stand 

van de procedure.  

 

Het Grondwettelijk Hof lijkt met het vernietigingsarrest van 8 mei 2014 haar rechtspraak347 te 

bevestigen waarbij – inzonderheid in aangelegenheden met een grote milieugevoeligheid – als 

onaantastbaar beginsel wordt geponeerd dat de interne en externe rechtmatigheid van individuele 

administratieve handelingen – zowel ten gronde als wat de gevolgde procedure betreft – moet 

kunnen getoetst worden door een rechtscollege of door enig ander onafhankelijk en onpartijdig 

orgaan348

 

.  

Aangezien de bestuurlijke lus , zoals uitgewerkt door de Vlaamse decreetgever, minstens mede 

was ingegeven vanuit de wens om sommige dossiers “immuun” te maken voor individuele 

klachten349 of vanuit het objectief om de rol van de rechtscolleges te herbekijken350

  

, was de 

bestuurlijke lus “op zijn Vlaams” misschien wel de “Kroniek van een aangekondigde dood”.  

                                                        
347Zie bijvoorbeeld: GwH 13 februari 2014, nr. 29/2014.  
348GwH 13 februari 2014, nr. 29/2014, B.5.1, B.6.1 en B.10.2. 
349S. DE CLERCK, “Overheid moet Raad van State terugfluiten”, Knack 15 augustus 2013. 
350X., “Kris Peeters wil rol van de Raad van State herbekijken”, Knack 18 december 2012; X., “Kris Peeters 
vraagt hervorming Raad van State”, De Tijd 19 april 2012.  
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BIJLAGE : RELEVANTE WETGEVING  

De Algemene wet bestuursrecht (Awb)  
 
Artikel 6:19 

x 1. Het bezwaar of beroep heeft van rechtswege mede betrekking op een besluit tot 

intrekking, wijziging of vervanging van het bestreden besluit, tenzij partijen daarbij 

onvoldoende belang hebben. 

x 2. Het eerste lid geldt ook indien het bezwaar is gemaakt of het beroep is ingesteld nadat 

het bestuursorgaan het bestreden besluit heeft ingetrokken, gewijzigd of vervangen. 

x 3. Het bestuursorgaan doet onverwijld mededeling van het nieuwe besluit aan het orgaan 

waarbij het beroep aanhangig is. 

x 4. Indien een ander orgaan een bezwaar- of beroepschrift tegen het nieuwe besluit 

ontvangt, zendt het dit met toepassing van artikel 6:15, eerste en tweede lid, door. 

x 5. De bestuursrechter kan het beroep tegen het nieuwe besluit echter verwijzen naar een 

ander orgaan, indien behandeling door dit orgaan gewenst is. 

x 6. Intrekking of vervanging van het bestreden besluit staat niet in de weg aan vernietiging 

van dat besluit indien de indiener van het bezwaar- of beroepschrift daarbij belang heeft. 

Ar tikel 6:22 

Een besluit waartegen bezwaar is gemaakt of beroep is ingesteld, kan, ondanks schending van een 

geschreven of ongeschreven rechtsregel of algemeen rechtsbeginsel, door het orgaan dat op het 

bezwaar of beroep beslist in stand worden gelaten indien aannemelijk is dat de belanghebbenden 

daardoor niet zijn benadeeld. 

  



 166 

Artikel 8:41a 

De bestuursrechter beslecht het hem voorgelegde geschil zoveel mogelijk definitief. 

Ar tikel 8:51a 

x 1. De bestuursrechter kan het bestuursorgaan in de gelegenheid stellen een gebrek in het 

bestreden besluit te herstellen of te laten herstellen. De vorige volzin vindt geen 

toepassing, indien belanghebbenden die niet als partij aan het geding deelnemen daardoor 

onevenredig kunnen worden benadeeld. 

x 2. De bestuursrechter bepaalt de termijn waarbinnen het bestuursorgaan het gebrek kan 

herstellen. Hij kan deze termijn verlengen. 

Ar tikel 8:51b 

x 1. Het bestuursorgaan deelt de bestuursrechter zo spoedig mogelijk mede of het gebruik 

maakt van de gelegenheid om het gebrek te herstellen of te laten herstellen. 

x 2. Indien het bestuursorgaan overgaat tot herstel van het gebrek, deelt het de 

bestuursrechter zo spoedig mogelijk schriftelijk mede op welke wijze het gebrek is 

hersteld. 

x 3. Partijen kunnen binnen vier weken na verzending van de mededeling bedoeld in het 

tweede lid, schriftelijk hun zienswijze over de wijze waarop het gebrek is hersteld, naar 

voren brengen. De bestuursrechter kan deze termijn verlengen. 

Ar tikel 8:51c 

De bestuursrechter deelt partijen mede op welke wijze het beroep verder wordt behandeld binnen 

vier weken na: 

x a. ontvangst van de mededeling van het bestuursorgaan dat het geen gebruik maakt van de 

gelegenheid om het gebrek te herstellen of te laten herstellen; 

x b. het ongebruikt verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 8:51a, tweede lid; 

x c. ontvangst van de zienswijzen; of 

x d. het ongebruikt verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 8:51b, derde lid. 
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Artikel 8:51d 

Indien de bestuursrechter in hoogste aanleg uitspraak doet, kan hij het bestuursorgaan opdragen 

een gebrek in het bestreden besluit te herstellen of te laten herstellen. De artikelen 8:51a, eerste 

lid, tweede volzin, en tweede lid, 8:51b, tweede en derde lid, en 8:51c, aanhef en onderdelen b tot 

en met d, zijn van toepassing. 

Ar tikel 8:72 

x 1. Indien de bestuursrechter het beroep gegrond verklaart, vernietigt hij het bestreden 

besluit geheel of gedeeltelijk. 

x 2. De vernietiging van een besluit of een gedeelte van een besluit brengt vernietiging van 

de rechtsgevolgen van dat besluit of van het vernietigde gedeelte daarvan mee. 

x 3. De bestuursrechter kan bepalen dat: 

o a. de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit of het vernietigde gedeelte 

daarvan geheel of gedeeltelijk in stand blijven, of 

o b. zijn uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde besluit of het vernietigde 

gedeelte daarvan. 

x 4. De bestuursrechter kan, indien toepassing van het derde lid niet mogelijk is, het 

bestuursorgaan opdragen een nieuw besluit te nemen of een andere handeling te 

verrichten met inachtneming van zijn aanwijzingen. Daarbij kan hij: 

o a. bepalen dat wettelijke voorschriften over de voorbereiding van het nieuwe 

besluit of de andere handeling geheel of gedeeltelijk buiten toepassing blijven; 

o b. het bestuursorgaan een termijn stellen voor het nemen van het nieuwe besluit 

of het verrichten van de andere handeling. 

x 5. De bestuursrechter kan zo nodig een voorlopige voorziening treffen. Daarbij bepaalt hij 

het tijdstip waarop de voorlopige voorziening vervalt. 

x 6. De bestuursrechter kan bepalen dat, indien of zolang het bestuursorgaan niet voldoet 

aan een uitspraak, het bestuursorgaan aan een door hem aangewezen partij een in de 

uitspraak vast te stellen dwangsom verbeurt. De artikelen 611a, vierde lid, 611b tot en 

met 611d en 611g van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn van 

overeenkomstige toepassing. 
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Artikel 8:72a 

Indien de bestuursrechter een beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete vernietigt, 

neemt hij een beslissing omtrent het opleggen van de boete en bepaalt hij dat zijn uitspraak in 

zoverre in de plaats treedt van de vernietigde beschikking. 

Ar tikel 8:80a 

x 1. Als de bestuursrechter artikel 8:51a toepast, doet hij een tussenuitspraak. 

x 2. De tussenuitspraak vermeldt zoveel mogelijk op welke wijze het gebrek kan worden 

hersteld. 

x 3. De artikelen 8:72, vierde lid, tweede volzin, aanhef en onder a, 8:77, 8:78, 8:79 en 

8:119 zijn van overeenkomstige toepassing. 

Ar tikel 8:80b 

x 1. De bestuursrechter kan de tussenuitspraak ook doen voordat partijen zijn uitgenodigd 

om op een zitting van de bestuursrechter te verschijnen. 

x 2. De bestuursrechter kan de tussenuitspraak ook mondeling doen. Artikel 8:67, tweede 

tot en met vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing. 

x 3. De bestuursrechter kan zo nodig een voorlopige voorziening treffen. In dat geval 

bepaalt hij wanneer de voorlopige voorziening vervalt. 

x 4. De voorlopige voorziening als bedoeld in het derde lid, vervalt in ieder geval zodra: 

o a. het beroep is ingetrokken; of 

o b. de bestuursrechter uitspraak als bedoeld in artikel 8:66, eerste lid, heeft 

gedaan, tenzij bij die uitspraak een ander tijdstip is bepaald. 
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De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening + Besluit van de 

Vlaamse regering van 13 juli 2012  
 

1. VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING 

 

Onderafdeling 3. Bestuurlijke lus 

Art. 4.8.4. §1. Ter oplossing van een voor de Raad gebrachte betwisting kan de Raad het 

vergunningverlenende bestuursorgaan in elke stand van het geding met een tussenuitspraak de 

mogelijkheid bieden om binnen de termijn die de Raad bepaalt een onregelmatigheid in de 

bestreden beslissing te herstellen of te laten herstellen, tenzij belanghebbenden, vermeld in artikel 

4.8.11, daardoor onevenredig kunnen worden benadeeld. 

Onder de onregelmatigheid in de bestreden beslissing, vermeld in het eerste lid, wordt verstaan 

een onregelmatigheid die herstelbaar is zodat de bestreden beslissing niet langer onregelmatig is 

in de zin van artikel 4.8.2, tweede lid, en de beslissing gehandhaafd kan blijven. 

§2. Het vergunningverlenende bestuursorgaan deelt de Raad binnen een door de Raad bepaalde 

termijn mee of het gebruikmaakt van de mogelijkheid om een onregelmatigheid in de bestreden 

beslissing te herstellen of te laten herstellen. 

Als het vergunningverlenende bestuursorgaan overgaat tot herstel van de onregelmatigheid, deelt 

het de Raad schriftelijk en binnen de hersteltermijn, vermeld in paragraaf 1, mee op welke wijze 

de onregelmatigheid is hersteld. 

Partijen kunnen binnen de door de Vlaamse Regering bepaalde vervaltermijnen schriftelijk hun 

zienswijze meedelen over de wijze waarop de onregelmatigheid is hersteld. 

§3. De Raad deelt de partijen mee op welke wijze het beroep verder wordt behandeld na: 

1° ontvangst van de mededeling van het vergunningverlenende bestuursorgaan dat deze geen 

gebruikmaakt van de hem geboden mogelijkheid, overeenkomstig paragraaf 2, eerste lid; 

2° het ongebruikt verstrijken van de door de Raad bepaalde termijn, vermeld in paragraaf 2, eerste 

lid; 

3° het ongebruikt verstrijken van de termijn, vermeld in paragraaf 2, tweede lid; of 

4° ontvangst van de zienswijzen, overeenkomstig paragraaf 2, derde lid. 
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§4. De proceduretermijnen worden geschorst vanaf de datum van het tussenarrest, vermeld in 

paragraaf 1, eerste lid, tot de datum van mededeling, vermeld in paragraaf 3. 

§5. Na het advies van de Raad te hebben gevraagd, kan de Vlaamse Regering aanvullende 

maatregelen bepalen die voor de uitvoering van deze onderafdeling nodig zijn. 

 

2. BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 13 JULI 2012 

 

HOOFDSTUK 7. - Tussengeschillen 

Afdeling 1. - Bestuurlijke lus 

Art. 38. De Raad vermeldt in zijn tussenuitspraak op welke wijze en binnen welke termijn de 

onregelmatigheid kan worden hersteld. 

Art. 39. De griffier deelt binnen een ordetermijn van vijftien dagen na de dagtekening van de 

tussenuitspraak, vermeld in artikel 4.8.4, § 1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening van 15 mei 2009, die tussenuitspraak mee aan de partijen. 

De griffier brengt de partijen ervan op de hoogte of het vergunningverlenende bestuursorgaan wil 

gebruikmaken van de mogelijkheid om een onregelmatigheid in de bestreden beslissing te 

herstellen of te laten herstellen. 

Als het vergunningverlenende bestuursorgaan overgaat tot herstel van de onregelmatigheid, 

bezorgt de griffier een afschrift van de mededeling, vermeld in artikel 4.8.4, § 2, tweede lid, van 

de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, per beveiligde zending aan de andere 

partijen. 

Partijen kunnen binnen een vervaltermijn van dertig dagen, die ingaat de dag na de dag van de 

betekening, vermeld in derde lid, schriftelijk hun zienswijze meedelen over de wijze waarop de 

onregelmatigheid is hersteld. 

Ter uitvoering van artikel 4.8.4, § 3, van de voormelde codex beschikt de Raad over een 

ordetermijn van twintig dagen om de partijen mee te delen op welke wijze het beroep verder 

wordt behandeld 
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De Gecoördineerde wetten op de Raad van State + Besluit van 

de Regent van 23 augustus 1948 
 
1. DE GECOÖRDINEERDE WETTEN OP DE RAAD VAN STATE 
 

Art. 38. § 1. In geval van een beroep tot nietigverklaring bedoeld in artikel 14, § 1, kan de 

afdeling bestuursrechtspraak de verwerende partij bij tussenarrest opdragen om een gebrek in de 

bestreden akte of het bestreden reglement te herstellen of te laten herstellen.  

 

Het gebruik van deze bestuurlijke lus is alleen mogelijk nadat de partijen de mogelijkheid hebben 

gehad hun opmerkingen te doen kennen over het gebruik ervan.  

 

Het tussenarrest bepaalt de wijze waarop en de termijn waarbinnen het herstel moet plaatsvinden. 

Deze termijn kan worden verlengd op verzoek van de verwerende partij. Wanneer het herstel 

bestaat uit het nemen van een nieuwe akte, of een nieuw reglement wordt het voorwerp van het 

beroep uitgebreid tot deze akte of dit reglement.  

 

Het herstel kan alleen de gebreken betreffen die in het tussenarrest werden aangeduid. Het herstel 

van deze gebreken mag geen weerslag hebben op de inhoud van de akte of het reglement.  

 

§ 2. De bestuurlijke lus kan niet worden toegepast wanneer:  

1° het gebrek niet herstelbaar is binnen een termijn van drie maanden, behalve als er wordt 

aangetoond dat dit binnen een redelijke termijn kan geschieden;  

2° de eigen beslissingsbevoegdheid van de verwerende partij niet volstaat om het gebrek te 

herstellen;  

3° de verwerende partij de toepassing van de procedure uitdrukkelijk weigert;  

4° het herstel van het gebrek niet kan leiden tot de definitieve beslechting van het hangende 

geding.  

 

§ 3. Indien de toepassing van de bestuurlijke lus pas wordt voorgesteld in het tussenarrest 

beschikken de partijen over een termijn van vijftien dagen te rekenen van de kennisgeving van dit 

arrest om hun standpunt omtrent de toepassing van de bestuurlijke lus mee te delen.  

 

Daarna spreekt de afdeling bestuursrechtspraak zich uit over de toepassing van de bestuurlijke 

lus, overeenkomstig paragraaf 1.  
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§ 4. Zodra de verwerende partij uitvoering heeft gegeven aan het in paragraaf 1 bedoelde 

tussenarrest, geeft zij daarvan onverwijld schriftelijk kennis aan de Raad van State, alsook van de 

wijze waarop het gebrek is hersteld. Indien de Raad van State binnen vijftien dagen na het 

verstrijken van de bij tussenarrest vastgestelde hersteltermijn geen kennisgeving heeft ontvangen, 

wordt de bestreden akte of het bestreden reglement nietig verklaard.  

 

De andere partijen kunnen, binnen een termijn van vijftien dagen vanaf het ogenblik waarop de 

afdeling bestuursrechtspraak hen in kennis stelt van de manier waarop het gebrek werd hersteld, 

hun opmerkingen daaromtrent doen gelden.  

 

Indien de afdeling bestuursrechtspraak vaststelt dat het gebrek niet volledig is hersteld of dat het 

herstel aangetast is door nieuwe gebreken, wordt de herstelde akte of het herstelde reglement of, 

in voorkomend geval de nieuwe akte of het nieuwe reglement nietig verklaard.  

 

Indien het gebrek volledig is hersteld, gelden de gevolgen van de bestuurlijke lus met 

terugwerkende kracht en wordt het beroep verworpen. 

 

2. BESLUIT VAN DE REGENT  VAN 23 AUGUSTUS 1948 
 

Ar t. 65/1. § 1. In het verslag van de auditeur waarin wordt voorgesteld een bestuurlijke lus toe te 

passen, worden alle middelen onderzocht. 

Dat verslag wordt, gedagtekend en ondertekend, overgezonden aan de griffie die een exemplaar 

ervan aan de kamer overzendt en het ter kennis brengt van de verwerende partij en, in 

voorkomend geval, de tussenkomende partij, die beschikken over vijftien dagen om een laatste 

memorie in te dienen. Deze wordt ter kennis van de verzoekende partij gebracht die op haar beurt 

over vijftien dagen beschikt om een laatste memorie in te dienen. 

Na het verstrijken van deze termijn stelt de kamervoorzitter de rechtsdag vast waarop de zaak 

voorkomt. 

§ 2. Het arrest waarin wordt voorgesteld een bestuurlijke lus toe te passen, doet uitspraak over 

alle middelen en bepaalt dat de zaak wordt vastgesteld op een terechtzitting waarop over die 

bestuurlijke lus wordt gedebatteerd. Bij de kennisgeving van dit arrest maakt de hoofdgriffier 

melding van artikel 38, § 3, van de gecoördineerde wetten. 

§ 3. Indien het aangewezen lid van het auditoraat in zijn verslag niet alle middelen heeft 
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onderzocht, kan de kamer vragen dat een aanvullend verslag wordt neergelegd alvorens voor te 

stellen de bestuurlijke lus op te starten. 

In voorkomend geval, wordt gehandeld overeenkomstig § 1, tweede en derde lid. 

§ 4. De kamervoorzitter beslist over de verlenging van de termijn voor het herstel bedoeld in 

artikel 38, § 1, van de gecoördineerde wetten. 

§ 5. De hoofdgriffier brengt de inlichtingen bedoeld in artikel 38, § 4, van de gecoördineerde 

wetten ter kennis van de verzoekende partij en, in voorkomend geval van de tussenkomende 

partij, die over vijftien dagen beschikken om hun opmerkingen erover mee te delen. 

Na ontvangst van deze inlichtingen en opmerkingen, stelt het aangewezen lid van het auditoraat 

een verslag op betreffende de toepassing van de bestuurlijke lus. Nadat dat verslag is ingediend, 

bepaalt de kamervoorzitter de rechtsdag. 

§ 6. Indien de hoofdgriffier niet binnen de gestelde termijn in kennis is gesteld van een beslissing 

tot herstel, brengt hij op verzoek van het aangewezen lid van het auditoraat de verwerende partij 

en de tussenkomende partij ter kennis dat de kamer uitspraak doet over de nietigverklaring van de 

akte of van het reglement, tenzij een van deze partijen binnen een termijn van vijftien dagen 

verzoekt te worden gehoord. 

Indien geen enkele partij verzoekt te worden gehoord, verklaart de kamer de akte of het reglement 

nietig. 

Indien een partij verzoekt te worden gehoord, roept de voorzitter of de aangewezen staatsraad de 

partijen op om spoedig te verschijnen. Nadat de kamer de partijen alsook het advies van het 

aangewezen lid van het auditoraat heeft gehoord, doet ze zonder verwijl uitspraak over het beroep 

tot nietigverklaring.] 

 

 


	Afdeling 1 : Inleiding
	Afdeling 2 : Bijzondere aspecten
	Afdeling 1: Inleiding
	Afdeling 2: Het Nederlandse bestuursrecht
	1. Onafgewerkt monisme
	2. Evolutie naar een recours subjectif
	3. Finale en snellere geschilbeslechting
	3.1.   Rechtsinstrumenten
	3.1.1. Het laten passeren van (vorm)gebreken
	3.1.2. Het in stand laten van de rechtsgevolgen
	3.1.3. Het zelf in de zaak voorzien
	3.1.4. De bestuurlijke lus
	3.1.5. De aangeklede vernietiging



	Afdeling 3: De Nederlandse bestuurlijke lus
	1. De informele bestuurlijke lus
	2. De formele bestuurlijke lus
	2.1. Wettelijke grondslag
	2.2. Tussenuitspraak
	2.3. Herstelbaar gebrek
	2.4. Methode van herstel
	2.5. Einduitspraken
	2.5.1. Hypothese 1: het bestuur heeft geen gebruik gemaakt van de bestuurlijke lus
	2.5.2. Hypothese 2: een mislukte herstelpoging
	2.5.3. Hypothese 3: herstel door het nemen van een nieuwe beslissing
	2.5.4. Hypothese 4: herstel van het gebrek door aanvullende akte

	2.6. “Bestuurtje helpen?”


	Afdeling 4: De Nederlandse judiciële lus
	Afdeling 5: Conclusie
	Afdeling 1: Inleiding
	Afdeling 2: Het Belgische bestuursrecht
	1. Juridisdictioneel pluralisme
	2. Objectief beroep

	Afdeling 3: De bestuurlijke lus bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen
	1. De Raad voor Vergunningsbetwistingen
	1.1. Ontstaan
	1.2. Rechtsmacht
	1.2.1. Vernietigingsbevoegdheid
	1.2.2. Schorsingsbevoegdheid


	2. De bestuurlijke lus
	2.1. Inleiding
	2.2. Analyse op grond van de (vernietigde) decretale bepaling
	2.2.1. Dubbel facultatief systeem
	2.2.2. Herstellen of laten herstellen
	2.2.3. Onderzoek naar alle middelen
	2.2.4. Herstelbaar gebrek
	2.2.5. Geen onevenredige benadeling van belanghebbenden
	2.2.6. In elke stand van het geding
	2.2.7. Tussenuitspraak
	2.2.7.1. Termijnen
	2.2.7.2. Methode van herstel

	2.2.8. Verder verloop van de lusprocedure
	2.2.9. Schorsing van de basisprocedure
	2.2.10. Einduitspraken
	(i) Geen of onvoldoende herstel van het gebrek
	(ii) Afdoend herstel van het gebrek

	2.2.11. Schema procedureverloop

	2.3. Rechtspraak
	2.3.1. Tussenarrest van 28 januari 2014
	2.3.2. Tussenarrest van 21 januari 2014



	Afdeling 4: De bestuurlijke lus bij de Raad van State
	1. Inleiding
	2. De bestuurlijke lus
	2.1.  Informele bestuurlijke lus
	2.2. Wettelijke grondslag
	2.2.1. Disparate wettekst
	2.2.1.1. Opdragen vs. voorstellen
	2.2.1.2. Laten herstellen vs. eigen beslissingsbevoegdheid

	2.2.2. Initiatiefrecht
	2.2.2.1. De procespartijen
	2.2.2.2. Het auditoraat en/of de kamer
	Probleem: artikel 24, tweede lid van de RvS-wet


	2.2.3. Opmerkingen van alle partijen
	2.2.4. Herstelbaar gebrek
	2.2.4.1. Van gering belang
	2.2.4.2. Hersteltermijn
	Redelijke termijn

	2.2.4.3. Toepassing van de bestuurlijke lus bij onevenredige benadeling van derden
	2.2.4.4. Geen weerslag op de inhoud van de bestreden beslissing

	2.2.5. Einduitspraak
	(i) Mislukte toepassing van de bestuurlijke lus
	(ii) Geslaagde toepassing bestuurlijke lus

	2.2.6. Schema van procedureverloop bij initiatief door het auditoraat


	3. Andere rechtsinstrumenten
	3.1 Vingerwijzingen in vernietigingsarrest
	3.2. De beperking in de tijd van de rechtsgevolgen van de vernietiging
	3.3. Belang bij het middel


	Afdeling 5: Kritieken op de bestuurlijke lus
	1. De notie “herstelbaar gebrek”
	1.1.  Handhaving van de bestreden beslissing
	1.1.1. Implicaties voor de RvS-wet

	1.2. Interpretatie van de notie herstelbaar gebrek
	1.2.1. Grafiek

	1.3. Voorbeelden van herstelbare gebreken
	1.3.1. Adviezen inwinnen
	1.3.2. Motiveringsgebrek


	2. Schending van het principe van de scheiding der machten en van artikel 6 van het EVRM
	2.1. Risico op bevoegdheidsoverschrijding
	2.2. Samenwerking tussen het bestuur en de bestuursrechter
	2.3. Een behandeling binnen een redelijke termijn

	3. Bestuurlijke lus om a posteriori het besluitvormingsproces goed te praten
	4. Stimuleren van de (opzettelijke) onzorgvuldigheid van het bestuur

	Afdeling 6: Discussiepunten
	1. De intrekking van administratieve rechtshandelingen
	1.1. Inleiding
	1.2. Intrekkingsleer
	1.2.1. Intrekkingsvoorwaarden
	1.2.1.1. Klassieke theorie
	1.2.1.2. Afwijkende theorie

	1.2.2. Vernietiging versus intrekking

	1.3. Intrekking versus bestuurlijke lus
	1.3.1. Algemeen
	1.3.1.1. Nederland

	1.3.2. Impliciete intrekking

	1.4. Bestuurlijke lus op grond van de intrekkingsbevoegdheid van de lokale tuchtoverheid
	1.5. Conclusie

	2.  Herstel van (bijkomende) onregelmatigheid die niet in het tussenarrest werd vastgesteld
	3. Nieuwe middelen
	4.  Doorwerking nieuwe regelgeving
	4.1.  Algemeen
	4.2.  Nederland
	4.3. Vlaanderen
	4.3.1. Figuur


	5. “Het laten passeren van vormgebreken”

	Wetgeving
	Rechtspraak
	Rechtsleer
	De Algemene wet bestuursrecht (Awb)
	De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening + Besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2012
	1. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
	2. Besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2012

	De Gecoördineerde wetten op de Raad van State + Besluit van de Regent van 23 augustus 1948
	1. De Gecoördineerde wetten op de Raad van State
	2. Besluit van de Regent  van 23 augustus 1948


