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Algemene beginselen inzake 
deskundigenadvisering aan bestuur 
en bestuursrechter

Ingrid Opdebeek, Steven Denys en Stéphanie De Somer*

I Probleemstelling, afbakening en onderzoeksvragen

1 Maatschappelijke en juridische probleemstelling

1. Gezag, en vooral eenzijdig genomen beslissingen zonder inspraak, wordt 
steeds minder aanvaard. Overheidsbeslissingen worden vaak gecontesteerd via 
beroepen bij het bestuur of bij de rechter. Beslissingen van de bestuursrechter 
worden op hun beurt vaak bekritiseerd door burgers en door de publieke opinie. 
De voorbije jaren was de Belgische Raad van State het mikpunt van heel wat kri-
tiek in de pers.

De taak van het bestuur en de rechter is er de voorbije decennia niet gemakke-
lijker op geworden. In een steeds complexere en sneller wijzigende maatschappij 
hebben burger, bestuur en rechter steeds meer nood aan technische ondersteu-
ning, aan deskundigenadvies.

Deskundigenadvies speelt dan ook een bijzonder belangrijke rol in het bestuurs-
recht. Om tot zorgvuldige, maar vooral ook tot ‘gedragen’ en ‘gelegitimeerde’ 
beslissingen te komen zal de overheid zich meer en meer moeten of kunnen laten 
‘bijstaan’ in haar taken. Ook de bestuursrechter heeft de bevoegdheid tot het 
inroepen van de bijstand van deskundigen, maar maakt daar minder gebruik van.

2. Daarnaast breken de burgers ook steeds meer in in het besluitvormingsproces 
van het bestuur. In plaats van het eenzijdige overheidsgezag te ‘ondergaan’ als 
passieve ‘rechtsonderhorigen’, worden zij actieve participanten aan het besluit-
vormingsproces, dat minder eenzijdig en meer wederkerig verloopt. We viseren 
hier niet alleen het individuele recht om gehoord te worden, maar ook het collectieve 
recht op inspraak/participatie, hetzij via inspraak in ontwerpbeslissingen (via bijvoor-
beeld de ‘openbare onderzoeken’ in het domein van het omgevingsrecht), hetzij 
door daadwerkelijke co-creatie van beleid door participatie in een vroeg stadium.
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3. Een moderne rechtsstaat vereist:
– dat bestuur en bestuursrechter transparantie bieden en rekenschap (verantwoor

ding of ‘accountability’) afleggen over hoe zij tot hun oordeel zijn gekomen, dat 
wil zeggen op basis van welke feiten en juridische gronden;

– dat bestuur en bestuursrechter de mogelijkheid en soms zelfs de verplichting 
hebben tot het inwinnen van een (onpartijdig) deskundigenadvies, zodat zij kun-
nen verantwoorden hoe zij tot hun beslissing zijn gekomen, vooral in zaken 
waar een technische deskundigheid vereist is;

– waar mogelijk en nuttig, inspraak en participatiemogelijkheden in de bestuurlijke 
besluitvormingsprocedure, maar ook in de procedure voor de bestuursrech-
ter, via bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het vragen van de aanstelling van een 
deskundige.

Dit alles zou ertoe moeten leiden dat de beslissingen van de overheid en de rechter 
meer ‘gedragen’ en gelegitimeerd zijn en dus ook minder worden aangevochten, 
wat de doeltreffendheid (effectiviteit) van zowel het bestuursoptreden als het recht-
spreken ten goede komt. Deze diverse noden en problemen zijn inpasbaar in één 
gemeenschappelijk conceptueel kader: de beginselen van good governance.

4. De beginselen van good governance vervullen een belangrijke rol in het bestuurs-
recht. Niet zozeer als rechtstreekse bron van aanspraken voor de burger – het gaat 
immers meestal nog niet om afdwingbaar recht – maar wel als voedings bodem, 
als substraat van waaruit langzaam meer concrete principes en aanspraken 
zijn gegroeid, onder de vorm van beginselen van behoorlijk bestuur, maar ook 
geschreven regels en beginselen.1

Deze beginselen van good governance kennen zoveel indelingen als er auteurs 
zijn2 maar het belangrijkst lijken ons de beginselen van rekenschap (accountability), 
transparantie, integriteit, participatie, doeltreffendheid (of effectiviteit) en (kosten)efficiën
tie.3 Dit preadvies is dan ook opgebouwd rond deze beginselen van good governance: 
elk van de rechtsplichten voor bestuur en bestuursrechter inzake deskundigenad-
visering die wij bespreken, wordt gezien als een concretisering van één of meer 
van deze principes.

1 I. Opdebeek en S. De Somer, Algemeen bestuursrecht. Grondslagen en Beginselen, Antwerpen, Inter-
sentia, 2017, 51-57. 

2 Zie o.a. de opsommingen in G.H. Addink, “Goed bestuur: een norm voor het bestuur of een recht 
van de burger?” in G.H. Addink et.al. (eds.), Grensverleggend bestuursrecht, Deventer, Kluwer, 2008, 
3; E. Lancksweerdt, Handboek burgerparticipatie, Brugge, die Keure, 2009, 146; D. Verlet en G. 
De Schepper, “Efficiëntie en effectiviteit als twee maten en gewichten in de publieke schaal. Een 
inleidende beschouwing” in D. Verlet en C. Devos (eds.), Efficiëntie en effectiviteit van de publieke 
sector in de weegschaal, SVR-Studie 2012/2, (5) 10-14, http://www4.vlaanderen.be/dar/svr/Pages/ 
2010-06-30-svrstudie2010-2-efficientie.aspx.

3 Het beginsel van de effectiviteit wordt vaak in één adem genoemd met het efficiëntiebeginsel. 
Dat laatste krijgt evenwel vaak een eerder economische invulling, waarbij het verwijst naar 
de relatie tussen input (middelen) en output (resultaat). Zie D. Verlet en G. De Schepper, 
“Efficiëntie en effectiviteit als twee maten en gewichten in de publieke schaal. Een inleidende 
beschouwing” in D. Verlet en C. Devos (eds.), Efficiëntie en effectiviteit van de publieke sector in 
de weegschaal, SVR- Studie 2012/2, (5) 7, http://www4.vlaanderen.be/dar/svr/Pages/2010-06-30-
svrstudie2010-2- efficientie.aspx.
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2 Afbakening preadvies

2.1 Geen alomvattende studie van het bewijsrecht en de bewijslast in het bestuurs
recht

5. De thematiek van de deskundigen in het bestuursrecht past in het ruimere 
thema van het bewijsrecht en de bewijsregels in het bestuursrecht. In België is 
dit thema, in tegenstelling tot in Nederland, een volstrekt onontgonnen terrein. 
Alhoewel er zeker interferenties zijn met dit ruimere leerstuk, beperken wij ons 
in dit preadvies tot dat stadium van de besluitvorming waarin deskundigen-
advisering een primordiale rol speelt. Algemene vraagstukken van bewijsrecht in 
het bestuursrecht worden buiten beschouwing gelaten.

2.2 Wel een zoektocht naar algemene beginselen inzake deskundigenadvisering, 
maar met een inhoudelijke focus op het omgevingsrecht

6. Het bestuursrecht kent vele subrechtstakken, zoals het vreemdelingenrecht, 
het ambtenarenrecht, het onderwijsrecht, het overheidsopdrachtenrecht, het 
omgevingsrecht enzovoort. In elk van die subrechtstakken speelt advisering 
een belangrijke rol, maar de praktische uitwerking ervan in de regelgeving en 
de rechtspraktijk kan sterk variëren. Ook de bevoegde bestuursrechter kan ver-
schillen naargelang het subdomein. In dit preadvies kunnen wij niet alle regel-
geving en rechtspraak in verband met alle subrechtstakken meenemen in de 
bespreking. Wij opteren eerder voor het zoeken naar algemene beginselen, die 
behoudens anders luidend voorschrift, steeds van toepassing zullen zijn, ongeacht het betrok
ken subrechtsdomein van het bestuursrecht. Qua voorbeelden en toepassingen kie-
zen wij ervoor om het preadvies toe te spitsen op het omgevingsrecht in de ruime zin 
(ruimtelijke ordening, milieu en onroerend erfgoed). Deze beperking is ingege-
ven door praktische bezwaren en haalbaarheid, maar ook door de techniciteit van 
het omgevingsrecht, die maakt dat deskundigenadvisering hier nog meer dan in 
andere domeinen van het bestuursrecht, een belangrijke rol speelt. Deze focus 
neemt niet weg dat, indien inspiratie kan worden gevonden in andere domeinen 
van het bestuursrecht hiernaar zal worden verwezen.

Omgevingsrecht is niets zonder handhavingsrecht. In dit handhavingsrecht 
gelden echter opnieuw zeer specifieke, afwijkende regels (bijv. ambtenaren met 
een bijzonder statuut en met bijzondere bevoegdheden). Die uitzonderingsregels 
bespreken wij hier niet.

2.3 Rol van deskundigenadvisering in zowel de procedure voor het bestuur, voor het 
bestuurlijk beroepsorgaan als voor de bestuursrechter

7. Wij bespreken de rol van deskundigenadvisering in het bestuursrecht in de 
ruime zin, namelijk zowel de advisering aan het bestuur, als aan de bestuurs-
rechter. Advisering aan het bestuur is een wijdverspreid fenomeen en er bestaat 
heel wat literatuur over;4 advisering aan de bestuursrechter – door het aanstellen 

4 Zie vooral S. Denys, Advisering in het bestuursrecht, Brugge, die Keure, 2013, 586 p. en de referen-
ties aldaar.
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van deskundigen – wordt in België veel minder gebruikt en kreeg nauwelijks aan-
dacht in de rechtsleer.5

8. Met ‘het bestuur’ bedoelen we zowel het bestuur dat de initiële beslissing neemt 
(de ‘eerste bestuurlijke aanleg’) als het eventuele bestuurlijke beroepsorgaan dat 
in tweede bestuurlijke aanleg oordeelt.6 Daar België geen algemene ‘bezwaar-
procedure’ kent, waarbij men opnieuw aanklopt bij het orgaan dat de initiële 
beslissing heeft genomen, zal dit beroepsorgaan in België meestal een ander, 
vaak een hoger bestuur zijn of een specifiek daartoe opgericht bestuursorgaan.

9. Wij beperken ons tot de bestuursrechter en meer bepaald tot de voor België 
en Vlaanderen belangrijkste bestuursrechters. Voor België is dit de Raad van 
State, afdeling Bestuursrechtspraak. De Raad van State is immers de algemene 
‘restrechter’ die bevoegd is wanneer aan geen andere (bestuurs- of burgerlijke) 
rechter rechtsmacht werd verleend door de wetgever.7 Specifiek voor het Vlaamse 
Gewest werd het contentieux inzake de stedenbouwkundige vergunning en de 
verkavelings vergunning, thans de omgevingsvergunning voor stedenbouwkun-
dige handelingen en het verkavelen van gronden,8 onttrokken aan de Raad van 
State en toevertrouwd aan een in 2009 opgericht Vlaams bestuursrechtscollege, 
de Raad voor Vergunningsbetwistingen (hierna: RvVb).9 In dezelfde periode is 
ook een ander Vlaams bestuursrechtscollege opgericht, namelijk het Milieuhand-
havingscollege (hierna: MHHC), dat bevoegd is voor de aanvechtbaarheid van 
beslissingen tot het opleggen van een exclusieve of alternatieve bestuurlijke geld-
boete, al dan niet vergezeld van een voordeelsontneming, die werden genomen 
na de vaststelling van een milieu-inbreuk of een milieumisdrijf.10 Sinds 2014 
worden beide Vlaamse bestuursrechtscolleges overkoepeld door een gemeen-
schappelijke, ondersteunende dienst, namelijk de Dienst van de bestuursrechts-
colleges (hierna: DBRC). De werking van deze dienst, alsook de rechtspleging van 
de bestuursrechtscolleges die onder het toepassingsgebied vallen van de DBRC, 
worden voortaan geregeld door Decr.Vl. van 4 april 2014 betreffende de organisa-
tie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges11 (hierna: 
DBRC- Decreet) en zijn uitvoeringsbesluiten.

5 Zie o.m. A. Coolsaet, “Raakvlakken met het bestuursrecht, meer bepaald aanstelling van de 
deskundigen door de Raad van State”, in Bestendig Handboek Deskundigenonderzoek, Mechelen, 
 Kluwer, 2010, p. IV-3-1-IV-3-17.

6 Volledigheidshalve wijzen we erop dat ook ombudslieden deskundigen kunnen aanstellen, 
maar deze thematiek behandelen we niet. 

7 Luidens art. 14, § 1 RvS-Wet doet de afdeling uitspraak ‘indien het geschil niet door de wet aan 
een ander rechtscollege wordt toegekend’. 

8 Zie Decr.Vl. 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, BS 23 oktober 2014 (hierna: 
Omgevingsvergunningsdecreet). Met Decr.Vl. 2 juni 2017 houdende de nadere regels tot imple-
mentatie van de omgevingsvergunning (BS 22 juni 2017) werd de inwerkingtreding van het 
Omgevingsvergunningsdecreet voor bepaalde gemeenten uitgesteld tot 1 januari 2018. In deze 
gemeenten worden de vergunningsaanvragen voorlopig – in afwachting van de inwerking-
treding van het Omgevingsvergunningsdecreet – nog steeds behandeld overeenkomstig de 
procedure regels van de VCRO en het Milieuvergunningsdecreet. 

9 Zie art. 4.8.2 VCRO. 
10 Zie art. 16.4.19 DABM.
11 BS 1 oktober 2014.
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De Raad van State blijft evenwel bevoegd voor de andere instrumenten van het 
omgevingsrecht, zoals de ruimtelijke plannen en de stedenbouwkundige veror-
deningen. De bevoegdheid van de RvVb werd recent nog uitgebreid. De Raad werd 
ook rechtsmacht verleend voor de omgevingsvergunning meer in het algemeen 
(dus ook de vroegere milieuvergunning), voor de onteigeningen op basis van het 
Vlaamse Onteigeningsdecreet12 en voor de omgevingsvergunning voor kleinhan-
delsactiviteiten (de vroegere socio-economische vergunning).13

Wat de Raad van State betreft, beperken wij ons tot het objectief contentieux, 
waarin hij optreedt als annulatierechter. De bevoegdheid van de Raad van State 
als cassatierechter ten aanzien van de lagere bestuursrechters behandelen we 
niet, met uitzondering van belangwekkende cassatierechtspraak in verband met 
de rechtspraak van de RvVb.

3 Onderzoeksvragen

10. Voor dit preadvies laten wij ons leiden door de volgende algemene onderzoeks-
vraag:

Met welke juridische verplichtingen, mogelijkheden en grenzen moeten het bestuur en de 
bestuursrechter rekening houden bij het betrekken van deskundigen in de besluitvormings
procedure?

We geven een algemeen overzicht van de regels en principes in dit verband en 
behandelen de deskundigenadvisering in de bestuurlijke en in de rechterlijke 
fase zo veel mogelijk samen. De verplichtingen die in dit verband voortvloeien uit 
de beginselen van behoorlijk bestuur enerzijds en de beginselen van behoorlijke 
rechtspleging anderzijds vertonen immers grote parallellen.

11. De algemene onderzoeksvraag ontleden we via de volgende subvragen:
– Welke regels en beginselen beheersen de deskundigenadvisering? (III)
– Onder welke voorwaarden moeten/kunnen/mogen bestuur en rechter een 

beroep doen op deskundigen? (IV)
– Welke voorwaarden stelt het recht op het vlak van deskundigheid, onafhanke-

lijkheid en onpartijdigheid aan de adviseur? (V)
– Welke voorwaarden stelt het recht aan het advies zelf op het vlak van zorgvul-

digheid? (VI)
– Moet het advies aan de bestuurde ter inzage worden gegeven? Moet hem de 

mogelijkheid worden verleend het advies tegen te spreken? Moeten belang-
hebbenden meer in het algemeen een mogelijkheid krijgen tot inspraak/parti-
cipatie bij het verlenen van het advies? (VII)

– Welke invloed heeft het inwinnen van een deskundigenadvies op (de motive-
ring van) de eigenlijke beslissing? Is het bestuur of de rechter verplicht om 
rekening te houden met het advies? Moet het advies zelf ook (formeel) gemoti-
veerd worden? (VIII)

– Wie draagt de kosten van de advisering? (IX)

12 Decr.Vl. 24 februari 2017 betreffende onteigening voor het algemeen nut, BS 25 april 2017. 
13 Decr.Vl. 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, BS 29 juli 2016.
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12. Vele van de algemene regels en beginselen die we behandelen zijn concretise
ringen van de eerder genoemde good governance-principes. Bij het beantwoorden 
van de subvragen besteden wij bijzondere aandacht aan de volgende twee waar-
borgen:
– de integriteit van de deskundigenadvisering, dat wil zeggen dat de adviseur des

kundig, onafhankelijk en onpartijdig behoort te zijn;
– het recht op tegenspraak ten aanzien van het deskundigenadvies, hetzij door 

rechtstreeks betrokkenen, hetzij door belanghebbenden meer in het alge-
meen, zijnde een vorm van participatie.

De reden hiervoor is dat over deze waarborgen belangrijke rechtspraak bestaat 
van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), die de zogenoemde 
‘wapengelijkheid’ van partijen vooropstelt. De waarborgen zijn dus niet alleen 
cruciaal vanuit good governance-perspectief; zij zijn ook uitvloeisels van een grond
recht, zijnde het recht op een eerlijk proces. De vraag rijst in hoeverre het Belgische 
recht adequate garanties biedt op deze vlakken.

Alvorens de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden moet echter eerst de 
gebruikte terminologie worden verduidelijkt.

II Terminologie

13. Terminologisch maken we het onderscheid tussen externe en interne advise-
ring (1), tussen algemene advisering en deskundigenadvisering (2), alsook tus-
sen adviseurs en getuigen (3). Verder zal blijken dat het onderscheid evenwel niet 
altijd zwart-wit is.

1 Externe adviseur/externe advisering versus interne adviseur/interne 
advisering

14. De ‘externe adviseur’ omschrijven we als de publiek- of privaatrechtelijke per-
soon of instantie, die de overheid adviseert en daarbij niet onder het (hiërarchisch) 
gezag staat van de overheid die zij adviseert.14 15

15. Binnen de externe advisering aan het bestuur maken we bovendien een onder-
scheid tussen:
– advisering door publiekrechtelijke adviesorganen: dit zijn personen en instanties 

die door of krachtens de (Grond)wet of bij overheidsbesluit belast zijn met 
een adviserende taak. Bij collegiale adviesorganen (adviescolleges),  namelijk 
adviesorganen die uit minstens twee leden bestaan, is er sprake van een 
externe samenstelling indien de meerderheid van de leden extern is;

14 Zie S. Denys, Advisering in het bestuursrecht, Brugge, die Keure, 2013, 27 e.v.
15 Vergelijk tevens het toepassingsgebied van afdeling 3.3 van de Nederlandse Awb, meer bepaald 

art. 3:5, eerste lid Awb.
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– advisering door een adviseurdienstverlener op basis van een adviescontract: name-
lijk personen en instanties (doorgaans van privaatrechtelijke aard) die op 
basis van een adviescontract de overheid adviseren.16

16. ‘Interne advisering’ daarentegen is de advisering door personen en instanties 
die onder het (hiërarchisch) gezag staan van de overheid die zij adviseren. Het gaat 
dus om interne, ambtelijke advisering, door de ‘eigen’ ambtenaren. Aangezien de 
adviseur onder het hiërarchisch gezag staat van het bestuur is de afhankelijkheid 
ten aanzien van dit bestuur groter dan bij externe advisering. Om die reden wordt 
aan externe advisering vaak een grotere waarborg op onafhankelijkheid toege-
schreven dan aan interne advisering.17 Dit onderscheid nuanceren wij evenwel: 
voor elke vorm van advisering is immers een zekere vorm van onafhankelijkheid 
(objectiviteit) vereist, anders heeft het advies geen enkele zin/waarde/betekenis.18

17. Het onderscheid tussen interne en externe advisering is niet altijd even zuiver 
te maken binnen het Belgische/Vlaamse recht.

Duidelijke voorbeelden van externe advisering in het omgevingsrecht zijn:
– de gewestelijke adviesinstanties19 (of een provinciale omgevingsvergunnings-

commissie20) die advies uitbrengen aan het college van burgemeester en sche-
penen als vergunningverlenende overheid;

– de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed die onder meer adviseert bij 
beschermingsprocedures van onroerend erfgoed;21

16 Voor het begrip ‘adviesovereenkomst’ zie S. Denys, Advisering in het bestuursrecht, Brugge, die 
Keure, 2013, 45 e.v.

17 Zie hierover S. Denys, Advisering in het bestuursrecht, Brugge, die Keure, 2013, 28-29 en 257 e.v. Vgl. 
tevens: RvS 24 november 2009, nr. 198.176, De Keye.

18 Zie RvS 22 oktober 1969, nr. 13.749, Vandezande: “dat de leden van de directieraad hun opdracht 
zeker ook in volledige onafhankelijkheid ten aanzien van de benoemende overheid en ten aan-
zien van hun hiërarchische meerderen vervullen, aangezien het geven van een advies, eens het 
voorwerp ervan bepaald is, maar zin heeft indien het in alle onafhankelijkheid kan worden 
uitgebracht”; RvS 18 juli 1977, nr. 18.399, nv S.T.R.A.B.E.D. (jury van een aanbestedingswed-
strijd): “dat, om tot een voorstel te komen, waarvan de objectiviteit geloofwaardig voorkomt, de jury moet 
zijn samengesteld uit personen die deskundig zijn over de technische problemen die de overheid op te lossen 
heeft en die onafhankelijk zijn van de overheid die de beslissing moet nemen (…); dat de aldus samengestelde 
jury, waarin de overheid die de beslissing te nemen heeft zelf de meerderheid vormt, waarin verder meerdere 
ambtenaren van het provinciaal bestuur zitting hebben en waarin tenslotte enkel twee buitenstaanders op 
een totaal van veertien juryleden zitting hebben, geen waarborgen geeft van objectiviteit en onafhankelijk
heid zoals vereist bij een aanbestedingswedstrijd” [onderlijning toegevoegd]; RvS 28 januari 1986, nr. 
26.116, Thys: “dat immers leden van adviserende commissies in het algemeen verplicht zijn zich 
onafhankelijk te gedragen tegenover het bestuur dat zij van advies moeten dienen – ze zijn daar-
toe verplicht omdat anders het inwinnen en het uitbrengen van hun advies rechtens zinloos is 
(…)”.

19 Zie voor de (nieuwe) omgevingsvergunningsprocedure: art. 24 en 42 Omgevingsvergunnings-
decreet juncto art. 37 e.v. B.Vl. 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 
betreffende de omgevingsvergunning, BS 23 februari 2016. Zie voor de (oude) stedenbouwkun-
dige vergunningsprocedure: art. 4.7.16, § 1 VCRO juncto B.Vl. 5 juni 2009 tot aanwijzing van de 
instanties die over een vergunningsaanvraag advies verlenen, BS 5 juni 2009 en voor de (oude) 
milieuvergunningsprocedure: art. 12, § 1 Milieuvergunningsdecreet juncto art. 20 VLAREM I. 

20 Zie art. 16 Omgevingsvergunningsdecreet.
21 Zie art. 3.1.1 en art. 6.1.3 Decr.Vl. 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed, BS 17 oktober 

2013 (hierna: Onroerenderfgoeddecreet).
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– de gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening (Gecoro’s)22 die onder 
meer adviseren bij het opmaken van een gemeentelijk ruimtelijk structuur-
plan23 of uitvoeringsplan24;

– externe contractuele advisering, bijvoorbeeld door het inhuren van een advo-
caat of het bestellen van een studie bij een studiebureau. Deze adviseur is dan 
geen werknemer van de overheid, maar een zelfstandige dienstverlener.

Het statuut van de gemeentelijke omgevingsambtenaar25 (in het verleden de 
gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar26), die adviseert over elke aan-
vraag voor een omgevingsvergunning, is daarentegen hybride. Strikt genomen 
staat deze ambtenaar onder het gezag van het bestuur dat hij adviseert (het col-
lege van burgemeester en schepenen/de gemeente). Hij heeft evenwel een afwij-
kend statuut, daar hij beschikt over een rechtstreeks door de wetgever toegewezen 
adviesbevoegdheid die hem de mogelijkheid biedt – en de verplichting – om buiten 
het hiërarchisch gezag om, op onafhankelijke wijze te adviseren.27 Bij het uitoefe-
nen van zijn advies bevoegdheid zal de ambtenaar zich wel moeten houden aan het 
eventueel door de bevoegde overheid uitgestippelde beleid,28 maar deze overheid 
zal geen bevels-29 of substitutiebevoegdheid hebben ten aanzien van het advies. 
Hier is er dus wel een duidelijke organieke band met het bestuur – de adviseur is 
personeelslid van het bestuur – maar functioneel beschikt de betrokken ambte-
naar over voldoende onafhankelijkheid om hem toch als een externe adviseur te 
beschouwen.30

18. Wanneer de bestuursrechter een deskundige aanstelt, is er altijd sprake van 
externe advisering. De deskundige is in de regel een private persoon. De aanstel-
ling gebeurt hier echter niet via een contract, maar via een eenzijdig besluit van 
de bestuursrechter.

2 Advisering algemeen versus deskundigenadvisering

19. Adviezen kunnen tal van functies hebben, namelijk een verhoging van de 
legitimiteit, rationaliteit en doelmatigheid van de besluitvorming, een waar-

22 Zie art. 1.3.3 VCRO.
23 Zie art. 2.1.16 VCRO.
24 Zie art. 2.2.14 VCRO.
25 Zie art. 29 en 44 Omgevingsvergunningsdecreet.
26 Zie (oud) art. 4.7.17 VCRO.
27 Zie art. 9, § 2 Omgevingsvergunningsdecreet: “De gemeentelijke omgevingsambtenaar oefent 

de taken, vermeld in dit decreet, onafhankelijk en neutraal uit. Hij mag geen nadeel ondervin-
den van de uitoefening hiervan.”

28 Dit op grond van de loyauteitsplicht waartoe ambtenaren gehouden zijn. 
29 In die zin dat het bestuur geen bevelen kan geven met betrekking tot de inhoud van het advies. 

Wel zou het bestuur o.i. aan een adviesorgaan met een rechtstreeks toegewezen bevoegdheid 
instructies kunnen geven met betrekking tot bijvoorbeeld de timing van het advies (uiteraard 
binnen de grenzen van de wet). 

30 Vgl. tevens S. Denys, Advisering in het bestuursrecht, Brugge, die Keure, 2013, 30. Met betrek-
king tot de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar heeft de RvVb reeds meermaals uit-
drukkelijk geoordeeld dat deze ambtenaar een extern advies uitbrengt (zie RvVb 27 juni 2017, 
nr. A/1617/0994; RvVb 2 mei 2017, nr. A/1617/0817; RvVb 31 januari 2017, nr. A/1617/0517; RvVb 
7 juni 2016, nr. A/1516/1201)
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borgfunctie en/of een functie van controle en toezicht.31 Vaak worden de diverse 
functies ook vermengd. We spreken van deskundigenadvisering wanneer de ver-
hoging van de rationaliteit, legitimiteit en doelmatigheid van de besluitvorming cen-
traal staat door het raadplegen van deskundigen.32 Het deskundigenadvies is dus 
één categorie van adviezen, die in de praktijk ook het meeste voorkomt, al dan 
niet in zuivere vorm.

Wanneer de bestuursrechter iemand aanstelt die hem moet voorlichten op een 
bepaald punt spreekt men van de aanstelling van een ‘deskundige’, nooit van een 
adviseur, alhoewel het hier dus wel degelijk gaat om een advies aan een rechter.

3 Adviseur versus getuige

20. Besturen en rechters kunnen ook een beroep doen op getuigen. Zo kan een 
bestuur disciplinaire inbreuken gepleegd door een ambtenaar bewijzen door een 
beroep te doen op getuigen, conform de algemene regels en beginselen inzake de 
bewijsvoering.33

Ook de regelgeving met betrekking tot de rechtspleging van de Vlaamse bestuurs-
rechtscolleges en de Raad van State maakt een onderscheid tussen het aanstellen 
van een deskundige34 en het horen van getuigen.35 Bij de RvVb zijn er geen voor-
beelden gekend van het aanstellen van getuigen en bij de Raad van State gebeurt 
dit uiterst zelden.36

III Toepasselijke regelgeving en beginselen inzake deskundigen
advisering

1 Toepasselijkheid van art. 6, eerste lid EVRM op de procedure voor de 
bestuursrechter en de eventuele doorwerking ervan op de procedure voor 
het bestuur

21. Artikel 6 EVRM, eerste lid, is van toepassing op bestuursrechtelijke geschillen 
voor zover zij een impact hebben op de vaststelling van ‘burgerlijke rechten en ver-
plichtingen’ of wanneer zij betrekking hebben op een strafrechtelijke vordering 
ingesteld tegen een bestuurde. Geschillen met betrekking tot de handhaving van 
bestuurlijke rechtsregels, bijvoorbeeld in het omgevingsrecht, zullen vaak onder 

31 Zie hierover uitgebreid: S. Denys, Advisering in het bestuursrecht, Brugge, die Keure, 2013, 59-73.
32 Zie S. Denys, Advisering in het bestuursrecht, Brugge, die Keure, 2013, 63 e.v. en 87 e.v.
33 Zie I. Opdebeek en A. coolsaet, Algemene beginselen van ambtenarentuchtrecht, Brugge, die Keure, 

2011, 399-404. 
34 Art. 20 Besluit van de Regent van 23 februari 1948 tot regeling van de rechtspleging van de afde-

ling bestuursrechtspraak van de Raad van State, BS 23-24 augustus 1948 en art. 16, derde lid 
DBRC-Decreet.

35 Art. 25, tweede lid RvS-wet en art. 16, derde lid DBRC-Decreet.
36 Zie R. Stevens, Raad van State. Afdeling bestuursrechtspraak. Het procesverloop, Brugge, die Keure, 

2007, 255 met verwijzing naar RvS 29 mei 1953, nr. 2.511, Gemeenteraadsverkiezingen Aarlen. 
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dat tweede luik vallen.37 Geschillen met betrekking tot plannen of vergunningen 
hebben dan weer vaak een impact op het eigendomsrecht, beschermd door art. 1 
Eerste Aanvullende Protocol bij het EVRM. Om die reden kan men aannemen dat 
ook in die gevallen art. 6, eerste lid EVRM moet worden gerespecteerd.

22. De vraag rijst dan wat de gevolgen zijn van dit artikel voor het inschakelen 
van deskundigen door de bestuursrechter, maar eventueel ook door het bestuur 
zelf. Art. 6, eerste lid EVRM regelt in de eerste plaats de toegang tot de rechter en het 
recht op een eerlijk proces. In beginsel zijn de waarborgen voorzien in dit artikel dan 
ook niet van toepassing op de voorafgaande bestuurlijke procedures.38 Hierna zal 
echter blijken dat enkele van die eisen onrechtstreeks toch kunnen doorwerken 
in de bestuurlijke procedure en/of dat wat in de bestuurlijke procedure is gebeurd 
invloed heeft op de procedurele waarborgen die de rechter moet bieden en de 
onderzoeksdaden die hij moet stellen.

2 Toepasselijke regelgeving en beginselen voor het bestuur

23. België resp. Vlaanderen beschikken niet over een Algemene Wet of een Alge-
meen Decreet Bestuursrecht, zodat wij geen algemene normatieve voorschriften kennen 
in verband met het recht of de plicht voor de overheid om adviezen in te winnen en 
de rechtsplichten van de adviseur, de belanghebbende burger(s) en de beslissende 
overheid.39 Bijgevolg moeten we steeds kijken naar de specifieke normen van toe-
passing op het betrokken rechtsdomein en eventueel de deontologische regels40 
van de betrokken adviseurs.

24. Deze specifieke normen moeten echter worden aangevuld met de belangrijke 
(grotendeels ongeschreven) beginselen van behoorlijk bestuur. In het bijzonder de zorg-
vuldigheids-, de motiverings- en de onpartijdigheidsplicht spelen een belangrijke 
rol bij advisering. De materiëlemotiveringsplicht is een ongeschreven beginsel 
van behoorlijk bestuur dat van toepassing is op alle bestuurshandelingen, terwijl 
de formelemotiveringsplicht, die enkel van toepassing is op individuele schrifte-
lijke bestuurshandelingen, is neergelegd in een wet.41

37 Hierover bestaat een uitgebreide rechtspraak en rechtsleer, die wij hier evenwel hier niet kun-
nen behandelen. 

38 Zie bijv. RvS 1 december 2008, nr. 188.389, De Clercq; RvS 26 juni 2013, nr. 224.121, X; RvS 
13  november 2013, nr. 225.468, Vangoidsenhoven. Dit is het beginsel, want de redelijketer-
mijneis zal bijvoorbeeld doorwerken in de bestuurlijke procedure (RvS 21 november 2016, 
nr. 236.468, Van Mieghem). 

39 In Vlaanderen bestaat er wel een Kaderdecreet Strategische Adviesraden (Decr.Vl. 18 juli 2003 
tot regeling van strategische adviesraden, BS 22 augustus 2003). Ook in Wallonië bestaat er tot 
op zekere hoogte kaderregelgeving (zie bijv. Decr.W. 6 november 2008 houdende rationalisatie 
van de adviesverlenende functie, BS 18 december 2008 en Kaderdecreet (W.) 6 november 2008 
houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld 
krachtens artikel 138 van de Grondwet, BS 19 december 2008). Het toepassingsbereik van deze 
decreten is evenwel beperkt tot specifieke welomschreven adviesraden. Bovendien is ook de 
inhoud van deze decreten vrij summier (zie hierover: S. Denys, Advisering in het bestuursrecht, 
Brugge, die Keure, 2013, 204 e.v.).

40 Zie bijv. B.Vl.Reg. 3 juli 2009 tot vaststelling van een deontologische code voor de leden van de 
provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening, BS 25 augustus 2009.

41 Infra, VIII. Transparantie en rekenschapsplicht: plicht tot motivering van het advies? Plicht om 
rekening te houden met het advies? 
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3 Toepasselijke regelgeving en beginselen voor de bestuursrechter

25. In België bestaat er evenmin één algemene wet die/één algemeen decreet dat 
van toepassing zou zijn op alle bestuursrechtelijke rechtscolleges. Naast artikel 6, 
eerste lid EVRM, moet dus vooral worden gekeken naar de specifieke procedure-
regels van toepassing op het betrokken rechtscollege.

26. Zo regelen de RvS-Wet en het Procedurereglement RvS op vrij summiere wijze 
de inschakeling van deskundigen. Artikel 25, eerste lid RvS-Wet luidt als volgt: 
“Is er aanleiding tot onderzoek, dan beveelt de afdeling dat het wordt ingesteld, hetzij op 
haar terechtzitting, hetzij door het lid van de Raad van State, hetzij door het bevoegde lid 
van het Auditoraat dat wordt aangewezen door de auditeurgeneraal. De auditeurgeneraal 
of het door hem aangewezen lid van het Auditoraat, kan ambtshalve onderzoeksverrichtingen 
stellen.” Het procedurereglement regelt de verdere details voor het aanstellen van 
deskundigen.42

27. Artikel 16, derde lid DBRC-Decreet bepaalt: “Een Vlaams bestuursrechtscollege kan, 
op eigen initiatief of op verzoek van een partij, getuigen of deskundigen horen en een beroep 
doen op tolken. Een Vlaams bestuursrechtscollege kan ook andere onderzoeksmaatregelen 
bevelen die door de Vlaamse Regering worden vastgesteld.”

Naast een aantal algemene bepalingen in het DBRC-Decreet bevat het 
Procedure reglement DBRC een aantal specifieke regels die gelden voor respectie-
velijk de RvVb en het MHHC.43 De regeling voor het MHHC is uitgebreider dan die 
voor de RvVb en lijkt te zijn gebaseerd op de regeling bij de Raad van State.

28. Naast deze normen zijn uiteraard de beginselen van behoorlijke rechtspleging44 (o.m. 
het zorgvuldigheidsbeginsel, het motiveringsbeginsel,45 het onafhankelijkheids- 
en onpartijdigheidsbeginsel) uitermate belangrijk.

29. Verder geldt, zoals steeds voor het bestuursprocesrecht, de aanvullende werking 
van het Gerechtelijk Wetboek, indien en voor zover de procedureregels van het betrok-
ken bestuursrechtscollege niet voorzien in een specifieke, andersluidende rege-
ling en voor zover dit verenigbaar is met de eigen (bestuursrechtelijke) aard van 
de procedure van het betrokken rechtscollege.46

30. Ten slotte kunnen er deontologische regels zijn voor de betrokken deskundi-
gen.47

42 Art. 20-24 en art. 73-76 Procedurereglement RvS. 
43 Art. 22 (RvVb) en art. 35-41 (MHHC) Procedurereglement DBRC. 
44 Zie o.m. B.W.N. De Waard, Beginselen van behoorlijke rechtspleging met name in het administratief 

procesrecht, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1987, 449 p.
45 Art. 149 Grondwet, dat bepaalt dat elk vonnis met redenen omkleed is, is tevens van toepassing 

op de bestuursrechter. 
46 Constante rechtspraak, zie bijv. RvS 22  mei 2008, nr. 183.222, Gaytant; RvS 21  oktober 2010, 

nr. 208.339, Ophoff; RvS 22 december 2010, nr. 210.056, X:RvS 31 januari 2012, nr. 217.605, X RvS 
7 januari 2015, nr. 229.735, X. 

47 Zie bijv. de deontologische code van de Belgische Kamer van Deskundigen gelast met Gerech-
telijke en Scheidsrechtelijke Opdrachten: http://www.kgso-ceja.be/nl/k-g-s-o/deontologische- 
code.
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IV Rekenschapsplicht: recht of plicht voor bestuur en bestuursrechter 
tot het inwinnen van deskundigenadvies?

1 Normatieve consultatieplicht

1.1 Een wijdverspreid fenomeen voor de besturen

31. In zowat alle sectoren van het bestuursrecht vindt men zeer veel regelgeving 
die het bestuur verplicht om in welbepaalde, specifieke gevallen een advies in te 
winnen.48

Voorbeelden uit het omgevingsrecht zijn:
– de talrijke adviesinstanties die verplicht moeten worden geraadpleegd in de 

omgevingsvergunningsprocedure;49

– het advies van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed bij de bescher-
mingsprocedure van onroerend erfgoed50 of het opmaken van de inventaris 
van bouwkundige erfgoed51;

– het advies van de gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening (Geco-
ro’s)52 bij het opmaken van een gemeentelijke ruimtelijk structuurplan53 of uit-
voeringsplan54.

32. Bij een dergelijke normatieve verplichting tot het inwinnen van een advies is 
de bevoegdheid van de overheid gebonden: zij moet het advies vragen. Het gaat 
– in de regel55 – om een substantiële vormvereiste die door het bestuur moet worden 
nageleefd, in beginsel56 op straffe van nietigheid van de beslissing genomen zon-
der het vereiste advies.57 Het niet inwinnen van het advies ontneemt de burger 

48 Zie S. Denys, Advisering in het bestuursrecht, Brugge, die Keure, 2013, 110-111.
49 Zie art. 24-25 en 42 Omgevingsvergunningsdecreet juncto art. 37 e.v. B.Vl. 27 november 2015 

tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, BS 23 
februari 2016. Zie voor de (oude) stedenbouwkundige vergunningsprocedure: art. 4.7.16, § 1 
en art. 4.7.26, § 4 VCRO juncto B.Vl. 5 juni 2009 tot aanwijzing van de instanties die over een 
vergunnings aanvraag advies verlenen, BS 5 juni 2009 en voor de (oude) milieuvergunningspro-
cedure: art. 12, § 1 Milieuvergunningsdecreet juncto art. 20 e.v. VLAREM I.

50 Zie art. 6.1.3 Onroerenderfgoeddecreet. 
51 Zie art. 4.1.3 Onroerenderfgoeddecreet.
52 Zie art. 1.3.3 VCRO.
53 Zie art. 2.1.16 VCRO.
54 Zie art. 2.2.14 VCRO.
55 Slechts zeer uitzonderlijk, wanneer het advies uitsluitend is opgelegd in het belang van de 

goede werking van het bestuur (en dus niet als waarborg voor de burger) is het geen substan-
tiële vormvereiste en zal het ontbreken ervan in beginsel niet leiden tot de vernietiging van de 
nagekomen beslissing (S. Denys, Advisering in het bestuursrecht, Brugge, die Keure, p. 109 en de 
referenties aldaar). Voorbeelden zijn bepaalde adviezen van Inspecteurs van Financiën of van 
een begrotingscomité in het kader van de begroting. 

56 De verzoeker zal immers belangenschade moeten aantonen, meer bepaald omdat de onregel-
matigheid een invloed (kon) uitoefenen op de draagwijdte van de genomen beslissing, een 
waarborg heeft ontnomen of als gevolg heeft de bevoegdheid van de steller van de handeling te 
beïnvloeden (art. 14, § 1, tweede lid RvS-Wet). Vgl. tevens art. 35, derde lid DBRC-Decreet. 

57 Constante rechtspraak, zie bijv. met betrekking tot het advies van de (oude) Koninklijke Com-
missie voor Monumenten en Landschappen: RvS 9 oktober 2008, nr. 186.974, De Rouck e.a.; 
RvS 9 juni 2009, nr. 193.930, Opstaele; RvS 16 oktober 2009, nr. 196.998, De Rouck e.a. en RvVb 
25  november 2014, nr. A/2014/0803 (verslag provinciale stedenbouwkundige ambtenaar als 
noodzakelijk onderdeel van het vergunningsdossier); S. Denys, Advisering in het bestuursrecht, 
Brugge, die Keure, 2013, p. 108.
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immers een waarborg die door de regelgever fundamenteel werd geacht met het 
oog op de zorgvuldige voorbereiding van de beslissing. Zo moeten de adviezen 
van de adviserende overheidsorganen bij de omgevingsvergunningprocedure 
worden beschouwd als substantiële vormvereisten.58

33. Alleen in uitzonderlijke gevallen van overmacht voor het bestuur59 of wanneer 
de regelgeving bepaalt dat bij het uitblijven van een tijdig advies kan worden voor-
bijgegaan aan de adviesvereiste60 zal de overheid kunnen beslissen zonder het ver-
eiste advies. In dit geval primeert de continuïteit van de openbare dienst immers 
op de verplichting tot het inwinnen van het advies.61

1.2 Geen normatieve consultatieplicht voor de bestuursrechter

34. In tegenstelling tot bij de advisering in de bestuurlijke fase, bestaat er – voor 
zover wij dat hebben kunnen onderzoeken – geen regelgeving die de bestuurs-
rechter ertoe verplicht om in bepaalde, specifieke gevallen een deskundige te raad-
plegen.

2 Principiële consultatiebevoegdheid voor bestuur en bestuursrechter ook 
zonder uitdrukkelijke normatieve grondslag daartoe

2.1 Principiële consultatiebevoegdheid voor het bestuur

35. Soms verplicht de toepasselijke regelgeving de overheid niet tot het inwin-
nen van een deskundigenadvies, maar geeft zij het bestuur daar wel expliciet de 
mogelijkheid toe.62 Maar ook bij afwezigheid van regelgeving ter zake beschikt het 
bestuur over de principiële bevoegdheid om een deskundigenadvies in te winnen. 
Alhoewel het bestuur een toegewezen bevoegdheid heeft, heeft het ook zonder 
expliciete normatieve grondslag daartoe, een algemene bevoegdheid om zich 
deskundig te laten adviseren, gelet op de zorgvuldigheidsplicht.63

58 Vgl. met betrekking tot de adviezen van de adviesverlenende overheidsorganen in het kader van 
de (oude) milieuvergunningsprocedure: J. Heyman, “Draagwijdte en betekenis van de advi-
sering inzake milieuvergunningen. Een juridische analyse”, MER 1999, (175) 177, nr. 7; RvS 24 
maart 1994, nr. 46.642, Rooms (impliciet) en RvS 10 februari 2000, nr. 85.292, Vanden Avenne 
Vrieshuis (impliciet).

59 Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het volstrekt onmogelijk was het adviesorgaan op te 
richten, de adviseur weigert advies uit te brengen of het spoedeisend karakter van de zaak niet 
toelaat een advies in te winnen (S. Denys, Advisering in het bestuursrecht, Brugge, die Keure, 2013, 
p.112). 

60 Zie bijv. art. 4.1.3 Onroerenderfgoeddecreet. Zie hierover: S. Denys, Advisering in het bestuurs
recht, Brugge, die Keure, 2013, 322 e.v.

61 Zie hierover: S. Denys, Advisering in het bestuursrecht, Brugge, die Keure, 2013, 111-113.
62 Zie bijv. art. 5.4.6 Decr.Vl. 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed, BS 17 oktober 2013: 

“Als het agentschap of in voorkomend geval de erkende onroerenderfgoedgemeente het archeologisch voor
onderzoek met ingreep in de bodem weigert of er voorwaarden aan koppelt, kan de initiatiefnemer, de door 
de initiatiefnemer aangestelde erkende archeoloog of het agentschap een georganiseerd administratief beroep 
instellen bij de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering kan over het beroepschrift advies inwinnen bij de 
Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (…).” [onderlijning toegevoegd]. Vgl. art. 5.4.13 Onroeren-
derfgoeddecreet.

63 Infra, 3.1. Consultatieplicht voor het bestuur op basis van de beginselen van behoorlijk bestuur.
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36. Toch zijn er grenzen aan deze principiële consultatiebevoegdheid: zij mag er 
uiteraard niet toe leiden dat een bestaande normatieve adviesplicht wordt mis-
kend. Het bestuur mag wel op eigen initiatief bijkomende/aanvullende adviezen 
inwinnen maar deze mogen niet in de plaats treden of afbreuk doen aan de voor-
geschreven adviesprocedures en mogen geen verboden delegatie inhouden van 
beslissingsbevoegdheid.64 Het bestuur heeft in principe de bevoegdheid om in 
dezelfde zaak een tweede bijkomend advies te vragen, ook al was het eerste advies 
regelmatig.65 Het bestuur moet hier echter in het algemeen belang goede motie-
ven voor hebben, moet krachtens het zuinigheidsbeginsel oog hebben voor de 
financiële kostprijs en mag, zoals steeds, geen misbruik maken van zijn bevoegd-
heid66 in dit verband.

2.2 Principiële consultatiebevoegdheid voor de bestuursrechter

37. Vele bestuursrechters hebben op basis van de toepasselijke regelgeving de 
bevoegdheid om deskundigen aan te stellen. Zo kunnen de Raad van State,67 de 
Raad voor Vergunningsbetwistingen68 en het Milieuhandhavingscollege69 krach-
tens de eigen procedureregels, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van één 
of meer partijen, deskundigen aanstellen met het oog op advisering. Het betreft 
een facultatieve bevoegdheid (“kan”), geen gebonden bevoegdheid. Maar ook bij 
afwezigheid van een uitdrukkelijke norm die hem die bevoegdheid zou verlenen, 
beschikt de bestuursrechter over de principiële bevoegdheid om deskundigen aan 
te stellen wanneer dit noodzakelijk is in het kader van de zorgvuldigheidsplicht. 
We verwijzen hiervoor naar de reeds eerder beschreven aanvullende werking van 
het Gerechtelijk Wetboek,70 dat geen uitzonderingen kent op de bevoegdheid tot 
het aanstellen van deskundigen.

3 Consultatieplicht voor bestuur en bestuursrechter op basis van de 
beginselen van behoorlijk bestuur of rechtsbedeling

38. We concentreren ons hier op de verplichtingen die voortvloeien uit de beginse-
len van behoorlijk bestuur of behoorlijke rechtsbedeling, maar volledigheidshalve 
wijzen we erop dat uit de rechtspraak van het EHRM inzake de wapengelijkheid 
volgt dat de plicht tot het aanstellen van een deskundige voor de bestuursrechter 
ook kan voortvloeien uit art. 6, eerste lid EVRM. Deze problematiek komt verder 
aan bod.71

64 S. Denys, Advisering in het bestuursrecht, Brugge, die Keure, 2013, 127.
65 S. Denys, Advisering in het bestuursrecht, Brugge, die Keure, 2013, 127.
66 Zie S. Denys, Advisering in het bestuursrecht, Brugge, die Keure, 2013, 128-130.
67 Art. 20 Besluit van Regent van 23 februari 1948 tot regeling van de rechtspleging van de afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State.
68 Art. 16, derde lid DBRC-Decreet.
69 Art. 16, derde lid DBRC-Decreet.
70 Supra, III, 3. Toepasselijke regelgeving en beginselen voor de bestuursrechter. 
71 Infra, V, 3.2. Onpartijdigheid van de adviseur in de bestuurlijke en de rechterlijke fase volgens 

het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. 
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3.1 Consultatieplicht voor het bestuur op basis van de beginselen van behoorlijk 
bestuur

39. Zelfs bij ontstentenis van regelgeving ter zake kan het bestuur verplicht zijn 
een deskundigenadvies in te winnen, op grond van het ongeschreven beginsel 
van behoorlijk bestuur van de zorgvuldigheid,72 meer bepaald de rechtsplicht tot 
zorgvuldige voorbereiding/kennisvergaring.

Elk bestuur moet zich gedragen zoals een normaal voorzichtig en zorgvuldig 
handelend bestuur, geplaatst in dezelfde omstandigheden, zou handelen. Wat 
dit zorgvuldig gedrag precies inhoudt, zal variëren in functie van de toepasse-
lijke regelgeving en de concrete omstandigheden en moet dus in concreto worden 
beoordeeld.

40. De vereiste zorgvuldigheid kan zowel betrekking hebben op de vorm, als op de 
inhoud van de beslissing (formele versus materiële zorgvuldigheid). De zorgvuldig-
heidsplicht impliceert onder meer dat de overheid haar beslissingen zorgvuldig 
moet voorbereiden, nemen, bekendmaken of ter kennis geven en uitvoeren. Wij 
beperken ons hier tot de zorgvuldige voorbereiding.

41. Het bestuur moet, alvorens een beslissing te nemen, erover waken dat het 
beschikt over alle feitelijke en juridische gegevens (zorgvuldige feitenvinding).73 
Een zorgvuldige beslissing impliceert dat met kennis van zaken wordt beslist:74 de 
overheid moet volledig zijn ingelicht over de belangrijke gegevens die de beslis-
sing kunnen beïnvloeden.75 De juridische en feitelijke aspecten van het dossier 
moeten deugdelijk worden geïnventariseerd en gecontroleerd.76 Het bestuur moet 
rekening houden met de meest recente en accurate gegevens.77 De bestuursrechter 
zal nagaan of de overheid bij het vergaren van de feiten de vereiste zorgvuldig-
heid aan de dag heeft gelegd en bij de vaststelling van de feiten de regels van de 
bewijsvoering in acht heeft genomen.78 Er is sprake van een schending van het 
beginsel van behoorlijk bestuur wanneer de beslissing uitgaat van een verkeerde 
voorstelling van de feiten79 of het besluit niet gesteund is op een behoorlijk onder-
zoek van de zaak en het is genomen zonder kennis van alle relevante feitelijke 
gegevens van het dossier.80 De overheid is dus gebonden door een onderzoeksplicht, 
een kennisvergarings plicht.

72 Zie K. Leus, “Het zorgvuldigheidsbeginsel” in I. Opdebeek en M. Van Damme (eds.), Beginselen 
van behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure, 2006, 101-129. 

73 Cf. RvVb 26 februari 2013, A/2013/0093; RvVb 29 januari 2013, nr. A/2013/0030.
74 RvS 14 februari 2017, nr. 237.377, XXXX.
75 RvS 27 april 2004, nr. 130.662, Sierens, RW 2006-07, 1359, noot S. Denys; RvS 22 november 

2012, nr. 221.475, De Wolf; RvS 22 maart 2010, nr. 202.182, Hellemans; RvS 16 februari 2009, 
nr. 190.517, SCRIS Elevage Piscicole de la Strange. 

76 RvS 1 februari 2013, nr. 222.344, Vekemans. Wanneer een vergunningverlenende overheid woor-
delijk de door de aanvrager van de milieuvergunning aangebrachte “ontwerpmotivering” over-
neemt, zonder zich te vergewissen van de in feite en in rechte juiste inhoud ervan, miskent de 
overheid de zorgvuldigheidsplicht (RvS 27 februari 2014, nr. 226.571, Huyghe). 

77 RvS 30 juni 2009, nr. 194.978, De Bruyker. 
78 RvS 19 december 1989, nr. 33.645, Scheers. 
79 RvS 14 januari 2010, nr. 199.481, Devroy. 
80 RvS 23 maart 2009, nr. 191.738, Mavili. 
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42. Een zorgvuldige voorbereiding zal vaak gebeuren door een advies in te win-
nen. Soms zal het bestuur zich deskundig moeten laten voorlichten ook zonder 
dat een norm dit oplegt.81 Wanneer het bestuur zelf niet beschikt over de vereiste kennis 
om de relevante feiten en belangen op een zorgvuldige wijze te beoordelen, bijvoorbeeld bij 
een technische beslissing,82 zal het verplicht zijn een advies van deskundigen in 
te winnen.83 Het advies hoeft niet beperkt te zijn tot empirisch vaststelbare feiten, 
maar kan bijvoorbeeld ook betrekking hebben op de bepaling en uitleg van de 
toepasselijke normen.

Bij wijze van voorbeeld verwijzen we naar het bekende arrest integan.84 De 
feiten van het arrest moeten worden gesitueerd in het begin van de jaren zeventig. 
Een aantal Antwerpse gemeenten had het plan een teledistributienetwerk aan te 
leggen in hun gemeenten. Sommige van hen traden toe tot een intercommunale 
(Integan), andere verleenden een concessie aan een private vennootschap. Het 
was tegen een van deze verleende concessies dat Integan zich verzette. De verzoe-
kende partij was van oordeel dat de vergelijking van de offertes niet met kennis 
van zaken was gebeurd. De Raad van State vernietigde de bestreden beslissing 
onder meer op grond van de volgende overweging: ‘(…) dat niet kan worden verwacht 
dat de gemeenteraad of het college als zodanig tot vorenbedoelde deskundig verantwoorde ver
gelijking van de offertes in staat zouden zijn; dat zulks medebrengt, niet dat zonder deskundig 
advies kan beslist worden, maar integendeel dat de eis van voorafgaande, degelijke voorlich
ting oplegt dat de gemeenteoverheid deskundig advies bij experten gaat zoeken en zich een 
verslag door die experten doet voorleggen ten einde met de vereiste deskundige voorlichting een 
beslissing te nemen’ [onderstreping toegevoegd].

43. Ook in dit geval zal het niet inwinnen van het advies in beginsel leiden tot de 
vernietiging van de eigenlijke beslissing, net zoals dit het geval is bij een norma-
tieve consultatieplicht.

3.2 Consultatieplicht voor de bestuursrechter op basis van de beginselen van 
behoorlijke rechtspleging

3.2.1 Principe…

44. Net zoals bij de advisering in de bestuurlijke fase bestaan er (ongeschreven) 
beginselen (van behoorlijke rechtspleging) die de bestuursrechter in bepaalde 
omstandigheden ertoe verplichten om een deskundige te raadplegen. Op de 
bestuursrechter rust immers de plicht om zorgvuldig te handelen en meer specifiek 
de verplichting om het arrest (zorgvuldig) te motiveren (art. 149 Gw). De rechter 
zal, in het licht van de op hem rustende zorgvuldigheids- en motiveringsplicht, 

81 RvS 7 mei 1982, nr. 22.238, Van den Hende. Vgl. RvVb 5 december 2012, nr. A/2012/0518.
82 RvS 31 mei 1979, nr. 19.671, Integan, RW 1979-80, kol. 1040; RvS 27 januari 1999, nr. 78.374, Hour-

man-Doyen; S. Denys, “De zorgvuldigheidsplicht in het raam van de adviesverlening aan de 
overheid” (noot onder RvS 27 april 2004, nr. 130.662, Sierens), RW 2006-07, 1363-1366. Zie ook 
RvS 29 juli 2010, nr. 206.854, Denef: indien nodig, moet het bestuur het advies inwinnen van 
‘derden die specialist ter zake zijn’, op voorwaarde dat het zich niet gebonden acht door het 
resultaat van de adviesprocedure en dus niet afziet van zijn beoordelingsbevoegdheid. 

83 S. Denys, Advisering in het bestuursrecht, Brugge, die Keure, 2013, 120. 
84 RvS 31 mei 1979, nr. 19.671, Integan, RW 1979-80, kol. 1040. 
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een deskundige moeten raadplegen, wanneer hij zelf over onvoldoende kennis/
deskundigheid beschikt om een bepaald aspect van het beroep zelf zorgvuldig te 
beoordelen, gezien de techniciteit en complexiteit van het dossier. 

45. Wanneer het verzoek tot aanstelling van een deskundige uitgaat van een van de 
partijen, gebeurt dit best zo spoedig mogelijk in de procedure85 en is het aan de 
partij die er om verzoekt om de noodzaak ervan aan te tonen met een onderbouwd 
verzoek.86 Wordt de noodzaak onvoldoende aangetoond, dan wordt het verzoek 
afgewezen.87 Deze noodzaak zal in de praktijk veelal verband houden met de 
techniciteit van het dossier, met name de vaststelling dat voor het beantwoorden 
van bepaalde vragen/rechtsproblemen de raadpleging van een deskundige wen-
selijk is.

3.2.2 …maar geen voorbeelden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en 
het Milieuhandhavingscollege

46. Voor zover ons bekend hebben de RvVb en het MHHC nog nooit een deskundi-
genonderzoek bevolen. Bij deze rechtscolleges kan een deskundigenonderzoek, 
bij afwezigheid van een auditoraat, enkel worden bevolen door de kamer waaraan 
het dossier is toegewezen, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van de partijen.

Deskundigenonderzoeken werden bij de RvVb vooral gevorderd in het kader van 
discussies over de ligging van de grenslijn tussen twee bestemmingsgebieden 
(bijv. tussen woongebied en agrarisch gebied). De aanstelling werd dan gevor-
derd van een onafhankelijke landmeter88 die, op basis van een eigen onderzoek, 
uitsluitsel moest bieden over de ligging van de grenslijn.

Verzoeken daartoe werden door de RvVb steevast verworpen, hetzij omdat de 
partijen er niet in slaagden aan te tonen dat de beoordeling van de verwerende 
partij – al dan niet op basis van de bestaande deskundigenrapporten (bijv. van 
landmeters- experts) – niet kennelijk onjuist of onredelijk89 was,90 hetzij omdat de 
partijen er juist wel in slaagden aan te tonen dat de beoordeling van de verwe-

85 RvS 6 maart 2007, nr. 168.554, Francqui.
86 RvS 24 november 2010, nr. 209.137, nv Bouwbedrijf VMG – De Cock. Volgens de Raad van State 

kunnen in beginsel “alleen die technische problemen waaromtrent de Raad van State niet over de vereiste 
technische kennis beschikt en die reeds door de partij die een deskundigenonderzoek vraagt, met een minimum 
aan geloofwaardige gegevens worden onderbouwd, aanleiding geven tot de aanstelling van een deskundige” 
(RvS 12 januari 2017, nr. 237.014, nv Deme Environmental Contractors).

87 Zie bijv. RvS 25 oktober 2000, nr. 90.449, SA M. Delens e.a; RvS 24 november 2010, nr. 209.131, 
nv Betonac; RvS 16 juni 2015, nr. 231.590, nv Elia Asset; RvS 14 juni 2016, nr. 235.051, nv Aan-
nemingsbedrijf CFE; RvS 12 januari 2017, nr. 237.014, nv Deme Environmental Contractors).

88 Meestal als deskundige, soms als getuige.
89 De RvVb kan de grenslijn niet zelf bepalen, doch enkel – op basis van de stukken van het 

dossier – nagaan of de vergunningverlenende overheid bij het bepalen van de grenslijn haar 
bevoegdheid naar behoren heeft uitgeoefend, namelijk of zij is uitgegaan van de juiste feitelijke 
gegevens, of zij deze correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar 
besluit kon komen (RvVb 7 februari 2017, nr. A/1617/0539).

90 RvVb 21 april 2015, nr. A/2015/0528; RvVb 10 januari 2017, nr. A/1617/0468); RvVb 7 februari 2017, 
nr. A/1617/0539. 
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rende partij kennelijk onjuist/onredelijk was, zodat de bestreden beslissing werd 
vernietigd.91

In al deze gevallen kwam de RvVb met andere woorden op basis van een eigen 
beoordeling van het dossier tot de vaststelling dat de motivering met betrek-
king tot de grenslijn niet kennelijk onjuist/onredelijk was, of juist wel, en achtte 
de Raad het dus niet noodzakelijk een deskundige aan te stellen of te horen als 
getuige.

3.2.3 …en slechts weinig toepassingen bij de Raad van State

47. Net zoals de RvVb en het MHHC heeft de Raad van State reeds meermaals de 
aanstelling van een deskundige verworpen. Vaak gebeurt de verwerping omdat de 
Raad op basis van een eigen beoordeling van het dossier tot een verwerping (of inwil-
liging) van het beroep besluit en bijgevolg geen noodzaak ziet tot het aanstellen 
van een deskundige.92

48. In tegenstelling tot de RvVb en het MHHC heeft de Raad van State in een aan-
tal gevallen evenwel reeds een deskundigenonderzoek bevolen. In verhouding tot 
het totaal aantal beroepen blijft het aanstellingspercentage evenwel gering.

Doorgaans gebeurt de aanstelling bij beschikking of tussenarrest door de 
kamer waarbij het dossier aanhangig is. Slechts (zeer) uitzonderlijk gebeurt de 
aanstelling reeds in het vooronderzoek, dus vóór dat de zaak op zitting komt, op 
initiatief van het aangewezen lid van het auditoraat.93

De materies waarin deskundigen zijn aangesteld zijn uiteenlopend, maar situeren 
zich vooral in (a) het omgevingsrecht, (b) het overheidsopdrachtencontentieux en 
(c) het schadevergoedingscontentieux. Daarnaast zijn er nog enkele diverse toe-
passingsgevallen (d). In kort geding (e) werden aanvankelijk geen deskundigen 
aangesteld, maar recentere rechtspraak creëert daartoe wel een mogelijkheid. De 
toepassingen in kort geding situeren zich vooral, zo niet uitsluitend, in het over-
heidsopdrachtencontentieux.

a. Omgevingsrecht
49. Net zoals bij de RvVb zijn er bij de Raad van State in het verleden evenzeer 
discussies gevoerd over de grenslijn van de gewestplanbestemming en of het 

91 RvVb 17 november 2015, nr. A/1516/0231. Vgl. tevens met betrekking tot de bepaling van een 
wachtmuur: RvVb 1 oktober 2013, A/2013/0565. Vgl. tevens: RvVb 1 oktober 2013, A/2013/0565 
(Het middel, in het kader waarvan de aanstelling van een deskundige werd gevraagd, was 
onvoldoende ontwikkeld).

92 Zie bijv. RvS 19 april 2010, nr. 203.057, Swinnen (discussie over ligging/bestemming perceel); 
RvS 28 mei 2010, nr. 204.467, Tielen (discussie over ligging/bestemming perceel). Zie tevens: 
RvS 17 september 2015, nr. 232.224, Perdieus; RvS 17 februari 2015, nr. 230.219, nv BSV; RvS 
24 mei 2016, nr. 234.820, nv Franki Construct.

93 Cf. art. 21, eerste lid Procedurereglement RvS.
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gevraagde al dan niet binnen de ene of de andere bestemmingszone gelegen 
was.94

Zoals bij de RvVb ontaarden deze discussies vaak in een “welles-nietes-spelle-
tje” tussen de aanvrager van de vergunning, de vergunningverlenende overheid 
en/of een belanghebbende derde (bijv. de buur van de aanvrager), die zich allen 
beroepen op een (bepaalde versie van een) bepaald plan, al dan niet ondersteund 
door een verslag van een bepaalde deskundige (bijv. een landmeter-expert).

In één dossier heeft de Raad van State een einde gemaakt aan een dergelijke dis-
cussie door zelf een landmeter-expert aan te stellen om de grenslijn te bepalen 
van de bestemmingszones.95 De Raad sloot zich aan bij het deskundigenverslag 
en vernietigde de bestreden vergunning op basis van de vaststelling dat een deel 
van het gevraagde onverenigbaar was met de gewestplanbestemming en bijge-
volg niet (zonder meer) kon worden vergund.96

b. Overheidsopdrachtenrecht
50. Gelet op de techniciteit van deze materie worden vooral in het overheids-
opdrachtencontentieux regelmatig deskundigen aangesteld, bijvoorbeeld om:
– na te gaan of een bepaalde inschrijving, ingediend in het kader van een alge-

mene offerteaanvraag, conform was aan de technische vereisten van het 
bestek;97

– te bepalen of de inzage van de als vertrouwelijk aangemerkte stukken van het 
administratief dossier schade kon toebrengen aan de commerciële belangen 
van de betrokken partijen;98

– de Raad te adviseren over wat in de bouwsector moet worden begrepen onder 
de begrippen “raamdorpels” en “lichtstraten” en om te achterhalen of de ver-
zoekende partij al dan niet de laagste regelmatige offerte had ingediend;99

– de Raad te adviseren over het technisch begrip “internetbreakout”, opgeno-
men in het bestek voor een opdracht voor de aanneming van diensten met 
betrekking tot het implementeren en beheren van een “internationaal IP-ba-
sed WAN-netwerk”;100

– de Raad te adviseren over de technische en financiële haalbaarheid van wel-
bepaalde posten van een bepaalde offerte, bij een onderzoek naar het abnor-
maal karakter van de gehanteerde prijzen.101

94 Zie bijv. RvS 19 april 2010, nr. 203.057, Swinnen. Zie hierover ook: T. Dewaele, “De planologi-
sche bestemmingsvoorschriften: overzicht van rechtspraak met commentaar”, TROS 2014, (39) 
41 e.v.

95 RvS 6 maart 2008, nr. 180.553, Warbecq en Bouchez.
96 RvS 5 februari 2009, nr. 190.226, Warbecq en Bouchez.
97 RvS 10 maart 1998, nr. 72.321, bvba TR.EL en RvS 13 maart 1990, nr. 34.358, pvba TR. EL. Zie 

tevens: RvS 3 mei 2012, nr. 219. 166, nv Siemens Atea; RvS 15 mei 2008, nr. 182.931, nv VME; RvS 
20 mei 2003, nr. 119.600, n.v. Switchlink e.a.; RvS 7 februari 1996, nr. 58.038, nv CO.RA.CO en 
RvS 25 maart 1986, nr. 26.304, nv Algemene ondernemingen J&K Willems.

98 RvS 24 juni 2008, nr. 184.598, nv Siemens Atea, RW 2009-10, 838, noot J. Debievre.
99 RvS 4 oktober 2007, nr. 175.316, nv Bouwbedrijf VMG-De Cock.
100 RvS 15 februari 2012, nr. 217.993, nv Imtech Telecom; RvS 7 juni 2012, nr. 219.637, nv Imtech 

Telecom.
101 RvS 8 maart 2012, nr. 218.356, nv Mourik. Zie tevens: RvS 13 september 1995, nr. 55.152, nv Per-

syn.
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c. Schadevergoedingscontentieux
51. De Raad van State beschikt reeds lang over de bevoegdheid om een herstel-
vergoeding toe te kennen voor buitengewone, morele of materiële schade, veroor-
zaakt door een rechtmatige daad van een administratieve overheid (art. 11 RvS-Wet). 
De Raad van State heeft in dit verband soms een deskundige aangesteld voor de 
begroting van de schade, om vervolgens, zoals de wet het vereist, ‘naar billijkheid’ 
een schadevergoeding toe te kennen. In de praktijk gaat het vooral om de aan-
stelling van een geneesheer-specialist om de lichamelijke schade en arbeidsonge-
schiktheid te begroten.102

52. Recent heeft de Raad van State een bijkomende bevoegdheid gekregen tot het 
toekennen van een schadevergoeding tot herstel, als accessorium van een beroep 
tot nietigverklaring, wanneer hij de onwettigheid van een bestuurshandeling heeft 
vastgesteld (art. 11bis RvS-Wet). Ook dit is allicht een materie waar in de toekomst 
vaker aanstellingen van deskundigen te verwachten zijn.103

d. Diverse
53. In de rechtspraak vinden we nog andere toepassingsgevallen terug buiten de 
hierboven geschetste rechtsdomeinen. Zo heeft de Raad van State een deskun-
dige aangesteld om de (on)bewoonbaarheid van een woning te beoordelen.104 In casu 
was er tegenspraak tussen de bevindingen van de gezondheidsinspecteur van de 
gemeente enerzijds en de deskundige van de bewoner anderzijds. Een ander voor-
beeld was een betwisting in verband met de beslissing tot het registreren van een 
bepaald geneesmiddel. De Raad stelde een deskundige aan met het oog op advies 
over o.m. de aard, de eigenschappen en de therapeutische werking van twee zou-
ten.105

e. Kort geding
54. In het verleden was de Raad van State terughoudend bij de aanstelling van 
deskundigen in de kortgedingprocedures, met name in de gewone schorsings-
procedure en de schoringsprocedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid. 
Volgens de Raad van State was het vragen van deskundig advies onverenigbaar 
met het (uiterst) dringend karakter van de procedure en het summier onderzoek 
dat slechts kan worden besteed aan de zaak.106 In recentere rechtspraak lijkt de 
Raad van State evenwel een opening te creëren om, onder bepaalde voorwaarden, 
toch deskundigen aan te stellen in de schorsingsprocedures (bij uiterst dringende 
noodzakelijkheid), in de praktijk voornamelijk in het kader van het overheids-
opdrachtencontentieux. De Raad acht de aanstelling mogelijk indien (a) de ver-
zoekende partij daartoe een voorstel formuleert in het inleidend verzoekschrift, 

102 RvS 21 juni 1996, nr. 60.362, Silay en Yarali en RvS 7 juli 2004, nr. 133.634, Silay e.a.; RvS 9 mei 
2008, nr. 182.842, Deblaere; RvS 28 oktober 2009, nr. 197.434, Deblaere. 

103 Zie voor een voorbeeld waar deze aanstelling werd afgewezen: RvS 8 december 2016, nr. 236.697, 
VZW Milieusteunpunt Huldenberg.

104 RvS 5 november 1965, nr. 11.491, Leprince. 
105 RvS 26 juni 2008, nr. 184.764, nv Pfizer. Zie voor een andere toepassing in de medische sector: 

RvS 8 maart 1996, nr. 58.522, Daum en bvba Orthopédie Lucas. 
106 Zie o.m. RvS 28 oktober 2010, nr. 208.568, nv Intrum; RvS 16 oktober 2001, nr. 99.826, n.v. 

P. Rogiers & C8 en RvS 19 november 1998, nr. 76.978, nv Foqué-Denkens-Adriaenssens.
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(b) het verzoek is gemotiveerd en (c) een deskundige wordt voorgesteld die zich 
ertoe engageert om zijn werkzaamheden strikt aan te passen aan de procedure-
vereisten van de schorsingsprocedure (bij uiterst dringende noodzakelijkheid), 
door binnen de kor(ts)te termijn zijn deskundigenverslag ter beschikking te stel-
len.107

De Raad gaat dus niet in op een verzoek tot aanstelling van een deskundige, 
wanneer de verzoekende partij nalaat een deskundige voor te stellen, laat staan 
iemand die zich ertoe verbindt zich strikt aan te passen aan de eisen van de 
schorsings procedure (bij uiterst dringende noodzakelijkheid).108

3.2.4 Verklaring voor het slechts uitzonderlijk aanstellen van een deskundige 
door de bestuursrechter?

55. Terwijl het deskundigenonderzoek in het gemeenrechtelijke, burgerlijk pro-
cesrecht vrij veel wordt aangewend, is dit bij procedures voor de bestuursrechter 
eerder uitzonderlijk. In de literatuur109 worden hiervoor de volgende redenen aan-
gehaald, meer bepaald met betrekking tot de Raad van State:
– het ontbreken van een meer omstandige regeling van het deskundigenonder-

zoek;
– praktische bezwaren, zoals het ontbreken van een lijst met deskundigen;110

– de inquisitoriale aard van de procedure. Vooraleer het dossier op de terecht-
zitting komt bij de Raad van State, vindt er immers eerst een (voor)onder-
zoek plaats door het aangewezen lid van het auditoraat, dat over uitgebreide 
onderzoeksbevoegdheden beschikt, zoals het voeren van rechtstreekse brief-
wisseling met de overheid, het laten overleggen van alle bescheiden door de 
overheid, het vorderen van aanvullende ophelderingen door de partijen of hun 
advocaten en het horen van de partijen en alle andere personen.111

Aanvullend kunnen nog de volgende elementen een potentiële oorzaak zijn voor 
het uitzonderlijk karakter van het deskundigenonderzoek bij de bestuursrechter:
– het verhogen van de (globale) kosten van de rechtspleging112;

107 RvS 17 juni 2011, nr. 213.960, nv D’M&S; RvS 29 september 2011, nv Bedimo; RvS 10 oktober 2014, 
nr. 228.722, nv Fire Technics; RvS 10 oktober 2014, nr. 228.723, nv Fire Technics; RvS 10 oktober 
2014, nr. 228.724, nv Fire Technics.

108 RvS 10 oktober 2014, nr. 228.722, nv Fire Technics. Vgl. tevens: RvS 8 september 2015, nr. 232.112, 
bv E.T. Euro Trade Nederland.

109 Zie A. Coolsaet, “Raakvlakken met het bestuursrecht, meer bepaald aanstelling van de 
deskundigen door de Raad van State”, in Bestendig Handboek Deskundigenonderzoek, Mechelen, 
Kluwer, 2010, p. IV3-3 e.v.

110 In de praktijk wordt naar verluidt soms een beroep gedaan op de lijst met deskundigen van de 
gewone rechtscolleges: A. Coolsaet, “Raakvlakken met het bestuursrecht, meer bepaald aan-
stelling van de deskundigen door de Raad van State”, in Bestendig Handboek Deskundigenonderzoek, 
Mechelen, Kluwer, 2010, p. IV3-11.

111 Zie art. 16 en 17 Procedurereglement RvS.
112 Zie ook infra, IX. Effectiviteits- en efficiëntiebeginsel: kosten en baten van zorgvuldige advise-

ring.

Dit artikel uit Preadviezen Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker



32

– het verlengen van de doorlooptijd van de procedure113: de werkzaamheden van 
de deskundige en het debat over het verslag verlengen de procedure- en behan-
delingstermijn bij de bestuursrechter.

Voor de Raad van State geldt wat dat laatste betreft evenwel een nuancering. 
Indien de auditeur het deskundigenonderzoek reeds beveelt tijdens het vooron-
derzoek (in plaats van later de bestuursrechter), kan hij reeds in zijn verslag en 
vervolgens de partijen waaraan het auditoraatsverslag wordt betekend, kennisne-
men van de resultaten van het deskundigenonderzoek en hierop reageren. Op die 
manier wordt enige tijdswinst gerealiseerd.

56. Hoe belangrijk de kostprijs en het tijdsverloop ook zijn, toch kunnen zij o.i. 
niet beletten dat, wanneer de bestuursrechter een kennistekort heeft om een zaak 
op een zorgvuldige wijze te beslechten, een deskundige moet worden aangesteld.

57. De belangrijkste reden voor het slechts zelden aanstellen van een deskundige 
lijkt ons evenwel de wijze te zijn waarop de bestuursrechter zijn eigen rol in het 
feitenonderzoek benadert. Traditioneel stellen de Raad van State en de RvVb dat 
zij het feitenonderzoek dat de overheid zelf zorgvuldig had moeten doen, niet 
gaan overdoen maar enkel oordelen of de overheid heeft beslist met kennis van alle 
relevante feiten, en op basis van de beschikbare gegevens in redelijkheid tot haar 
beslissing is kunnen komen.114 In die rol zullen de Raad van State en de RvVb, 
wanneer zij van oordeel zijn dat het bestuur niet afdoende deskundig was voor-
gelicht, de beslissing vernietigen en terugsturen naar de overheid, die dan moet 
zorgen voor een zorgvuldigere besluitvorming op grond van een zorgvuldiger 
advies.115 Eén en ander hangt ook samen met het rechtsherstel dat de bestuurs-
rechter krachtens de wet kan bieden aan de rechtzoekende. De Raad van State 
en de RvVb hebben in de regel geen bevoegdheid tot indeplaatsstelling.116 Dat 
is enkel anders in het geval van een strikt gebonden bevoegdheid,117 waarvan in 
het domein van het omgevingsrecht niet vaak sprake zal zijn.118 Wanneer de Raad 
van State vaststelt dat het feitenonderzoek onzorgvuldig is gebeurd of dat een 
deskundige die het bestuur bijstond partijdig was,119 kan hij het besluit slechts 

113 Cf. RvS 26 mei 2005, nr. 145.047, nv St. Clemens Zuivelfabriek: “dat in die omstandigheden de Raad 
van State zijn oordeel kan steunen op het verslag van deze landmeters en het niet nodig is tot de aanstelling 
van een deskundige in de zin van artikel 20 van het algemeen procedurereglement over te gaan, hetgeen in casu 
vanuit proceseconomisch standpunt niet verantwoord is; (…)” [onderstreping toegevoegd].

114 Soms heeft de bestuursrechter evenwel een deskundige nodig om de redelijkheid van de beslis-
sing en/of de juistheid van de motieven na te gaan en dus om te besluiten of hij moet vernietigen.

115 De Belgische Raad van State heeft de bevoegdheid tot ‘lussen’ verloren na de vernietiging van 
de betrokken bepaling door het Grondwettelijk Hof: GwH 16 juli 2015, nr. 103/2015. De RvVb 
heeft deze bevoegdheid opnieuw verworven (zie nieuw art. 34 DBRC-decreet, zoals vervangen 
door art. 5 Decr.Vl. 3 juli 2015, BS 16 juli 2015 en GwH 1 december 2016, nr. 153/2016), ook na 
een eerdere vernietiging door het Grondwettelijk Hof (zie GwH 8 mei 2014, nr. 74/2014 en GwH 
29 oktober 2015, nr. 152/2015). 

116 Dit is anders voor het MHHC, dat wel een uitgebreide bevoegdheid heeft tot indeplaatsstelling 
en deze ook vaak gebruikt, bijv. om bestuurlijke boetes te verminderen. 

117 Zie hierover uitgebreider infra, V, 3, 3.2. Onpartijdigheid van de adviseur in de bestuurlijke en 
rechterlijke fase volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

118 Zie bijv. RvS 9 juli 2015, nr. 231.918, Jacops.
119 Infra, V. Integriteit: plicht tot deskundigheid, onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de advi-

seur. 
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vernietigen en is het aan het bestuur om desgevallend een nieuwe beslissing te 
nemen. De Raad van State zal daarom niet zelf een (nieuwe) deskundige aanstel-
len om die gebreken te compenseren, maar zal die opdracht, indien nodig, aan 
het bestuur laten. Recent wordt echter ook in België meer aandacht besteed aan 
finale geschillenbeslechting.120 Vanuit die optiek rijst de vraag of de bestuursrech-
ter in de gevallen die zich daartoe lenen het feitenonderzoek niet meer zelf in 
handen zou moeten nemen, eerder dan alleen maar te sturen.

V Integriteit: plicht tot deskundigheid, onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid van de adviseur

58. Uiteraard moet het adviesorgaan rechtsgeldig zijn ingesteld en bevoegd zijn 
om advies uit te brengen.121 Een zorgvuldig advies veronderstelt bovendien een 
wettige samenstelling en werking (bijv. op het vlak van het quorum) van het 
adviesorgaan tijdens de adviesprocedure.122 Hier gaan we echter uitsluitend in op 
de voorwaarden die worden gesteld aan de adviseur op het vlak van de deskundig-
heid, de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid. Dit thema is immers actueel 
gelet op de rechtspraak van het EHRM, maar ook van de bestuursrechter.

1 Deskundigheid van de adviseur

59. Integriteit vereist, naast onafhankelijkheid en onpartijdigheid, dat de deskun-
dige binnen zijn ‘rol’ blijft en zich bij de adviesverlening alleen laat leiden door 
zijn bijzondere kennis of kunde. Het advies moet dus ook in die zin ‘objectief’ 
zijn: het moet gebaseerd zijn op de wetenschappelijke of ervaring-gerelateerde 
expertise die de overheid of de rechter ertoe gebracht heeft die specifieke deskun-
dige als adviseur aan te duiden.

60. De aangestelde deskundige moet vakbekwaam zijn: hij moet beschikken over 
de kennis en kunde die men over het algemeen mag verwachten van een redelijk 
bekwaam adviseur in het desbetreffende vakgebied. Zijn specifieke deskundig-
heid vloeit over het algemeen voort uit een specifieke opleiding en/of ervaring.123 
Van een redelijk en zorgvuldig deskundige mag ook worden verwacht dat hij zijn 
kennis onderhoudt en waar nodig aanvult. Bij bepaalde deskundigen is deze per-
manente vormingsplicht overigens een deontologische plicht.124

120 Zie hierover: S. Lust, Integraal rechtsherstel door administratieve rechtscolleges, Brugge, die Keure, 
2016, 109 p. en de verwijzingen aldaar.

121 Zie hierover: S. Denys, Advisering in het bestuursrecht, Brugge, die Keure, 2013, 245-294.
122 Zie hierover: S. Denys, Advisering in het bestuursrecht, Brugge, die Keure, 2013, 221-244.
123 Cf. S. Denys, Advisering in het bestuursrecht, Brugge, die Keure, 2013, 382.
124 Zie bijv. art. 9 van TITEL 2 van de deontologische code van de Belgische Kamer van Deskun-

digen gelast met Gerechtelijke en Scheidsrechtelijke Opdrachten: http://www.kgso-ceja.be/
nl/k-g-s-o/deontologische-code: “Hij beantwoordt alle gestelde vragen, stelt zijn kennis en ervaring ter 
beschikking van de partijen en geeft mededeling van de ingewonnen informaties. Deze dienstverlening veron
derstelt een voortdurende bijscholing in de vooruitgang van wetenschap en technieken, evolutie van wetgevin
gen, reglementeringen en normen.”
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61. Wanneer een adviesorgaan krachtens de wet is samengesteld uit personen met 
elk een specifieke expertise, moet ook elk van die ‘specialisaties’ vertegenwoor-
digd zijn op het ogenblik dat het advies wordt uitgebracht. Enkel zo kan worden 
verzekerd dat het advies berust op een grondig en objectief onderzoek.125

62. De vakbekwaamheid van de adviseur heeft betrekking op de vaststelling en de 
waardering van de relevante feiten waarop de adviesopdracht betrekking heeft.

63. Volgens de Raad van State is het advies aan de bestuursrechter louter beperkt 
tot de feitelijke elementen van de zaak. Juridische aspecten, zoals de juridische 
kwalificatie en gevolgen van de feiten, behoren bijgevolg niet tot de bevoegdheid 
van de adviseur.126

2 Onafhankelijkheid van de adviseur

64. Onafhankelijkheid en onpartijdigheid zijn geen synoniemen.127 Terwijl het 
onpartijdigheidbeginsel een belangrijke rol speelt op bestuurlijk vlak, heeft het 
onafhankelijkheidsbeginsel volgens constante rechtspraak van de Raad van State 
voor het bestuur slechts een beperkte draagwijdte. Ambtenaren, aldus de Raad 
van State, zijn in de regel niet onafhankelijk, ‘in die zin dat zij zijn georganiseerd in 
een hiërarchische structuur, waarin zij onderworpen zijn aan de orders van hun hiërarchi
sche oversten en van de personen die, zoals de leden van de Vlaamse regering, de politieke 
verantwoordelijkheid dragen voor de werking van de dienst’.128 Wel houdt de onafhanke-
lijkheidsplicht in dat de overheid die bevoegd is om een bepaalde beslissing te 
nemen, die beslissing ook zelf moet nemen, zonder ongeoorloofde druk van bui-
tenaf.129 Onpartijdigheid is niet mogelijk zonder onafhankelijkheid in die laatste 
betekenis, maar een persoon die in alle onafhankelijkheid kan oordelen, kan nog 
steeds partijdig zijn.

65. Zoals eerder toegelicht biedt externe advisering een grotere waarborg op onaf-
hankelijkheid, aangezien een externe adviseur niet onder het hiërarchisch gezag 
staat van de overheid waaraan wordt geadviseerd. Bij interne, d.i. ambtelijke 
advisering staat het adviesorgaan daarentegen onder het hiërarchisch gezag van 
het bestuur. De onafhankelijkheid van het adviesorgaan is in dat geval beperkt, 
althans beperkter dan bij externe advisering. Toch is zij niet geheel zonder beteke-
nis. Ook een intern adviesorgaan heeft immers om redenen van algemeen belang 
een adviesbevoegdheid gekregen en moet die zonder druk van buitenaf kunnen 
uitoefenen. Volgens de Raad van State heeft het geven van een advies immers 
alleen maar zin indien het in alle onafhankelijkheid kan worden uitgebracht.130 

125 RvS 22 januari 1997, nr. 64.144, nv Limburgse Reconversiemaatschappij (schorsing) en RvS 
25 april 2001, nr. 94.985, nv Limburgse Reconversiemaatschappij (vernietiging).

126 Zie RvS 18 februari 2010, nr. 201.042, nv Pfizer; RvS 9 september 2014, nr. 228.310, nv Deltronic.
127 Zie A. Coolsaet, “Het onpartijdigheidsbeginsel” in I. Opdebeek en M. Van Damme (eds.), 

Beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure, 2006, (279) 279.
128 Wel bestaan er zogenoemde verzelfstandigde besturen waarvan de regelgever heeft bepaald 

dat zij een zekere onafhankelijkheid genieten, maar dat zijn uitzonderingen op de regel (en ze 
moeten dat – om democratische redenen – ook vanuit grondwettelijk oogpunt zijn).

129 Bijv. RvS 24 november 2009, nr. 198.176, De Keye; RvS 12 december 2016, nr. 236.723, Eeckhaut.
130 RvS 22 oktober 1969, nr. 13.749, Vandezande; RvS 28 januari 1986, nr. 26.116, Thys.
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O.i. kan van het aanwenden van de bevoegdheden die normalerwijze voortvloeien 
uit het hiërarchisch gezag ten aanzien van adviesorganen in de uitoefening van hun 
adviesplicht dan ook geen sprake zijn. Zo zal de overheid het adviesorgaan geen 
instructies kunnen geven met betrekking tot de inhoud van het advies of zal zij 
het advies niet in de plaats van het adviesorgaan kunnen opstellen. Er anders over 
oordelen zou het advies van elk nut ontdoen.

66. Eerder, bij het begrippenkader, werd al gewezen op de mogelijkheid dat een 
ambtenaar zijn (advies)bevoegdheid rechtstreeks krijgt toegewezen door de wet-
gever. Een voorbeeld is de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar/gemeen-
telijke omgevingsambtenaar. Die ambtenaar staat in beginsel onder hiërarchisch 
gezag, maar zijn hiërarchische overste kan die specifieke bevoegdheid niet naar 
zich toe trekken. Er geldt namelijk een verbod om zich in de plaats te stellen: de 
wetgever heeft deze ambtenaar immers specifiek aangeduid als het enige bevoegde 
orgaan. Hier is de functionele onafhankelijkheid van de ambtelijke adviseur dus ver-
zekerd door de wet. De ambtenaar moet zich echter wel houden aan eventuele 
richtlijnen in verband met het algemeen beleid.

67. Net zoals bij de advisering in de bestuurlijke fase is het essentieel dat de des-
kundige die advies uitbrengt aan de bestuursrechter, zijn opdracht onafhankelijk 
kan uitoefenen, namelijk vrij en objectief zijn eigen visie kan geven op de gestelde 
vragen/problemen. Zo niet, heeft het advies geen enkele (objectieve) waarde. Ook 
de deontologische regels van de betrokken deskundigen bevatten ter zake vaak 
verplichtingen.131

Deze onafhankelijkheid belet uiteraard niet dat zijn opdrachtgever (de bestuurs-
rechter) aan de adviseur/deskundige richtlijnen en instructies kan/moet geven 
over de uit te voeren adviesopdracht, met name over de te beantwoorden vragen, 
de na te leven adviestermijn, enzovoort.

3 Onpartijdigheid van de adviseur

3.1 Onpartijdigheid van de adviseur in de bestuurlijke en rechterlijke fase naar 
Belgisch recht

68. De onpartijdigheidsplicht is naar Belgisch recht een ongeschreven beginsel 
van behoorlijk bestuur.132 In sommige gevallen verankert de regelgeving zelf ech-
ter een plicht tot onpartijdigheid van het beslissend en/of adviesorgaan.

69. Tot voor de jaren negentig erkende de Raad van State niet consequent het 
bestaan van een onpartijdigheidsplicht voor adviesorganen of vulde hij die onpar-

131 Zie bijv. art. 2 van TITEL 2 van de deontologische code van de Belgische Kamer van Deskundi-
gen gelast met Gerechtelijke en Scheidsrechtelijke Opdrachten: http://www.kgso-ceja.be/nl/k-
g-s-o/deontologische-code: “Hij vervult zijn opdracht in de grootste onafhankelijkheid, zonder rekening 
te houden met zijn persoonlijke mening, voorkeur en relaties.”

132 Zie A. Coolsaet, “Het onpartijdigheidsbeginsel” in I. Opdebeek en M. Van Damme (eds.), 
Beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure, 2006, 279-314.
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tijdigheidsplicht minstens met niet al te veel gestrengheid in.133 Nadien heeft de 
Raad echter erkend dat het onpartijdigheidbeginsel ook van toepassing is op 
adviesorganen.134 Het advies van een partijdig orgaan kan immers ‘afkleuren’ op 
de uiteindelijke beslissing en de wettigheid daarvan aantasten.135 Dat laatste is 
echter enkel het geval wanneer effectief blijkt dat het advies een doorslaggevende 
invloed heeft gehad op de besluitvorming van het orgaan dat bevoegd was om 
de beslissing te nemen. Wanneer afdoende blijkt dat dit orgaan zich niet zon-
der meer heeft aangesloten bij het advies, maar integendeel een eigen onderzoek 
en beoordeling heeft doorgevoerd, kan de partijdigheid van het adviesorgaan de 
wettigheid van de beslissing niet aantasten.136

3.1.1 Begrippen: persoonlijke of subjectieve versus structurele of functionele 
onpartijdigheid

70. Vaak maakt de rechtspraak een onderscheid tussen de persoonlijke of subjectieve 
onpartijdigheid enerzijds en de structurele of functionele onpartijdigheid ander-
zijds,137 al is het onderscheid niet altijd even duidelijk. De persoonlijke of sub-
jectieve onpartijdigheid vertrekt vanuit de persoonlijke overtuiging waardoor een 
lid van een orgaan zich in bepaalde, concrete omstandigheden laat leiden. Zij 
houdt in dat iemand die een persoonlijk en rechtstreeks belang heeft bij een zaak, 
zich moet onthouden van deelname aan het besluitvormingsproces.138 Onder de 
noemer van de functionele of structurele onpartijdigheid wordt nagegaan of het 
orgaan zelf voldoende waarborgen biedt voor onpartijdigheid op het vlak van zijn 
organisatie en samenstelling, het verloop van de procedure en de besluitvorming.

3.1.2 Grenzen aan de toepassing van het onpartijdigheidsbeginsel

71. Het onpartijdigheidsbeginsel is slechts van toepassing op de organen van 
het actief bestuur voor zover dit verenigbaar is met de eigen aard, in het bijzonder de 
structuur van de overheid.139 De toepassing van het beginsel mag er meer bepaald 
niet toe leiden dat de overheid in de onmogelijkheid verkeert om haar wettelijke 

133 Zie S. Denys, Advisering in het bestuursrecht, Brugge, die Keure, 2013, p. 285-286, nr. 611 en de 
referenties aldaar.

134 Zie bijv. RvS 17 juni 2003, nr. 120.658, Poncin; RvS 23 september 2003, nr. 123.179, Lambert; RvS 
30 januari 2007, nr. 167.303, Ebens en Hanssens. Zie recent bijv. nog RvS 23 oktober 2014, nr. 
228.894, Portugaels; RvS 11 januari 2017, nr. 237.002, Dom; RvS 6 april 2017, nr. 237.908, Knoc-
kaert (dit geldt ook voor organen die een voorstel van beslissing formuleren). Voor voorbeelden 
waarin de Raad van State dit impliciet erkende, doordat hij het onpartijdigheidsbeginsel toe-
paste op een adviesorgaan, zie S. Denys, Advisering in het bestuursrecht, Brugge, die Keure, 2013, 
p. 287, nr. 612. Zie echter ook RvS 14 mei 2008, nr. 182.914, Middernacht, waarin de Raad over-
woog dat het onpartijdigheidsbeginsel niet van toepassing is op een orgaan van actief bestuur 
dat geen beslissingsbevoegdheid, maar slechts een adviesbevoegdheid heeft. 

135 RvS 19 februari 2009, nr. 190.636, Dellaert.
136 RvVb 29 november 2016, nr. A/1617/0354. Zie voor tegenvoorbeelden: RvVb 26 november 2013, 

nr. A/2013/0690; RvVb 4 november 2014, nr. A/2014/0749.
137 Bijv. RvS 3 februari 2015, nr. 230.076, Vandendriessche; RvS, 24 februari 2016, nr. 233.913, Seys. 
138 Bijv. RvS 16 november 2010, nr. 208.927, Cocle; RvS 11 oktober 2011, nr. 215.689, Van 

Strydonck-Mourlon (zie ook de gelijkluidende arresten van dezelfde datum nrs. 215.690 tot en 
met 215.706). 

139 Bijv. RvS 3 oktober 2014, nr. 228.633, ASBL Unsolicited Artists. 
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bevoegdheden uit te voeren.140 Het onpartijdigheidsbeginsel kan volgens de Raad 
van State bovendien niet contra legem worden toegepast.141 Beide ‘grenzen’ aan de 
toepassing van het onpartijdigheidsbeginsel hangen samen. De ‘aard’ en struc-
tuur van een bestuursorgaan vloeien immers vaak voort uit de toepasselijke orga-
nieke regelgeving.142

3.1.3 Bewijslast

72. Opdat een schending van het onpartijdigheidsbeginsel zou worden aangeno-
men, volstaat het niet dat de verzoekende partij voor de Raad van State zich in het 
algemeen over de subjectieve partijdigheid (of de schijn ervan) van het bestuur 
of van een lid daarvan beklaagt. Zij moet daarentegen precieze feiten of concrete 
aanwijzingen aanvoeren die de beweerde partijdigheid aantonen.143 Dit wordt 
vooral benadrukt in arresten rond de subjectieve onpartijdigheid, maar geldt ook 
wanneer de structurele of objectieve onpartijdigheid in het geding is.144

73. Volgens sommige rechtspraak hoeft de verzoeker niet te bewijzen dat de 
beweerde onpartijdigheid een determinerende weerslag heeft gehad. Het volstaat 
dat hij aannemelijk maakt dat bijvoorbeeld een belangenvermenging mogelijk 
was.145 Andere rechtspraak eist wel een ‘beslissende invloed’ van de (vermeende) 
onpartijdigheid op het besluitvormingsproces.146

74. Wanneer het een collegiaal (advies)orgaan betreft, moet bovendien uit de 
omstandigheden van de zaak blijken dat de partijdigheid van dat lid het hele 
(advies)college heeft kunnen beïnvloeden. De Raad van State acht het daarbij 
van belang of er daadwerkelijke garanties bestaan die de onafhankelijkheid in de 
persoonlijke besluitvorming van de leden van het collegiaal orgaan waarborgen. 
Hier wordt duidelijk dat de onafhankelijkheid van de individuele leden van het 
collegiaal orgaan ten aanzien van elkaar een rol kan spelen bij het beantwoorden 
van de vraag of de partijdigheid van één lid noodzakelijk de onpartijdigheid van 
de beslissing of het advies aantast. Wanneer er sprake is van een hiërarchische 
band tussen de persoon van wie de partijdigheid vaststaat en de andere leden van 
het college, kan niet worden uitgesloten dat die andere leden hem niet zonder 

140 RvS 26 februari 2015, nr. 230.338, de deputatie van de provincieraad van Antwerpen. 
141 Zie (de voorbeelden aangehaald in) A. Coolsaet, “Het onpartijdigheidsbeginsel” in I. Opde-

beek en M. Van Damme (eds.), Beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure, 2006, (279) 
308-309. Zie bijv. ook RvS 23 juni 2011, nr. 214.094, Monard.

142 Zie bijv. RvS 30 juni 2009, nr. 194.907, s.a. Hôtel Van Belle.
143 RvS 27 juni 2013, nr. 224.149, Simons; RvS 23 april 2015, nr. 230.941, Pirson en Joye; RvS 11 janu-

ari 2017, nr. 237.002, Dom.
144 Men zou evenwel kunnen argumenteren dat de bewijslast in geval van een vermeende schen-

ding van de objectieve onpartijdigheidsplicht minder zwaar zou zijn, aangezien de rechtszoe-
kende hier de daadwerkelijke vooringenomenheid niet meer zou moeten aantonen en de schijn 
van partijdigheid, wanneer die tenminste objectief gerechtvaardigd is, volstaat. Zie I. Opde-
beek en A. Coolsaet, Algemene beginselen van ambtenarentuchtrecht, Brugge, die Keure, 2011, 254-
255.

145 Bijv. RvS 24 oktober 2011, nr. 215.968, Van Rooy.
146 Bijv. RvS 31 januari 2012, nr. 217.624, Lermyte.
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meer ‘naar de mond zullen praten’, zodat een schending van het onpartijdigheid-
beginsel aannemelijk lijkt.147

3.1.4 Enkele actuele toepassingen met betrekking tot de Gemeentelijke 
commissie voor ruimtelijke ordening

75. Een interessante problematiek betreft de vereiste onpartijdigheid voor leden 
van de Gecoro.148 Daar krachtens art. 1.3.3., § 3, derde lid VCRO minimaal één 
vierde van de leden van deze commissie, onder wie de voorzitter, deskundigen 
moeten zijn inzake ruimtelijke ordening, komt het geregeld voor dat de leden 
ervan al in een andere hoedanigheid betrokken zijn geweest bij de te behandelen dos-
siers. Het aantal experts op het vlak van ruimtelijke ordening is immers vaak eer-
der beperkt, zeker in kleinere gemeenten.149 De Gecoro is onderworpen aan een 
normatieve onpartijdigheidsplicht. Het is haar leden verboden om deel te nemen 
aan de bespreking en de stemming over aangelegenheden waarin zij een recht-
streeks belang hebben, hetzij persoonlijk, hetzij als gelastigde, of waarbij de echt-
genoot, of bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad een persoonlijk en 
rechtstreeks belang hebben.150 In die gevallen zal het lid de vergaderzaal moeten 
verlaten telkens wanneer het betrokken advies wordt besproken en opgesteld.151 
In een aantal arresten moest de Raad van State uitspraak doen over de toepassing 
van deze bepaling.

76. Wanneer een lid van de Gecoro in zijn hoedanigheid van ruimtelijk planner 
het voorontwerp van een plan heeft opgesteld waarover de Gecoro advies moest 
uitbrengen, heeft die persoon een persoonlijk belang bij dat onderwerp en had 
hij zich dus moeten terugtrekken. Hetzelfde geldt voor andere leden die deel 
uitmaakten van het projectteam dat het plan heeft uitgewerkt en begeleid. Deze 
onwettigheid tast niet alleen het advies aan, maar ook het bestreden plan.152

77. De VCRO verankert naast het verbod van belangenvermenging eveneens 
expliciet een onverenigbaarheid met het lidmaatschap van de gemeenteraad of 
het schepencollege.153 Volgens de Raad van State sluit dit echter niet uit dat de 
onafhankelijkheid van de Gecoro ook nog door andere cumuls in het gedrang kan 
worden gebracht.154

147 RvS 11 januari 2017, nr. 237.002, Dom.
148 Zie hierover ook W. Vandevyvere en M. Roosemont, “De onafhankelijkheid en onpartijdig-

heid van de Gecoro” (noot onder RvS 2 oktober 2013, nr. 224.939, nv Hodecom), TROS 2014, 
afl. 74, 69-77.

149 Ook in Wallonië, waar tevens gemeentelijke adviescommissies actief zijn in het kader van de 
ruimtelijke ordening, rijst deze problematiek. Zie RvS 12 december 2012, nr. 221.722, Tilmans.

150 Zie art. 1.3.3., § 5 VCRO; art. 9 Besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 tot vaststelling 
van nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en 
gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening, BS 3 juni 2000; hoofdstuk 2 van de Deon-
tologische code voor de leden van de Vlaamse, provinciale en gemeentelijke commissies voor 
ruimtelijke ordening van 3 juli 2009, BS 25 augustus 2009.

151 Zie bijv. RvS 12 november 2013, nr. 225.450, Clement. 
152 RvS 29 november 2010, nr. 209.269, Vereniging van mede-eigenaars “De Menegaard” e.a. 
153 Art. 1.3.3., § 3, derde lid VCRO.
154 RvS 2 oktober 2013, nr. 224.939, nv Hodecom. 

Dit artikel uit Preadviezen Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker



39

78. Als een lid van de Gecoro op een website zijn steun betuigt voor een gemeen-
telijk ruimtelijk uitvoeringsplan vanuit een bekommernis voor het behoud van 
groen in de gemeente, kan daaruit niet worden afgeleid dat dit lid bij de uitoe-
fening van zijn mandaat het algemeen belang niet voor ogen zou houden of dat 
het uitgebrachte advies niet gericht zou zijn op de doelstellingen van ruimtelijke 
ordening, opgenomen in art. 1.1.4. VCRO.155

79. Wanneer een lid van de Gecoro tevens is aangesteld als projectmanager voor 
het opstellen van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan bij het daarvoor 
geselecteerde adviesbureau, heeft dat lid vanzelfsprekend een persoonlijk belang 
bij het opmaken van dat plan. Hij kan dan ook niet deelnemen aan de bespre-
king, beraadslaging of stemming over dat plan in zijn hoedanigheid van lid van 
de Gecoro. Niets verhindert evenwel dat de betrokkene in zijn hoedanigheid van 
vertegenwoordiger van het studiebureau aanwezig is bij de toelichting van het 
onderwerp op de vergadering.156 Uit het enkele feit van zijn aanwezigheid kan niet 
worden afgeleid dat de onafhankelijkheid of onpartijdigheid van de Gecoro in het 
gedrang waren.157

3.1.5 Verantwoordelijkheden van de regelgever

80. De plicht tot onpartijdigheid voor een adviesorgaan brengt ook verplichtingen 
mee voor de overheid die het adviesorgaan opricht en de leden ervan benoemt. 
Indien men redelijkerwijze kan voorspellen dat de benoeming van een bepaald lid 
aanleiding zal geven tot belangenconflicten, doet het bestuur er goed aan om dat 
lid niet te benoemen.158

81. Soms is het evenwel de uitdrukkelijke bedoeling van de oprichtende overheid 
om bepaalde belangen vertegenwoordigd te zien in het adviesorgaan. Zo oor-
deelde de Raad van State dat de ‘door de regelgever gewenste en voorgeschreven aan
wezigheid van vertegenwoordigers van de syndicale organisaties van de ambtenaren in een 
advies orgaan strekt tot de bescherming van de belangen van de betrokken personeelsleden 
en niet als een structurele schending van de onpartijdigheid [kan] worden beschouwd’.159 In 
casu was de samenstelling van het adviesorgaan voorgeschreven bij koninklijk 
besluit; het betrof hier dus geen toepassing van het principe dat het onpartij-
digheidsbeginsel niet contra legem kan worden toegepast. Dergelijke vormen van 
‘representatie advisering’ zijn inderdaad legitiem en zijn niet ipso facto aangetast 

155 RvS 21 oktober 2014, nr. 228.823, nv Ismapa.
156 Dat is immers verantwoord op grond van art. 8 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 

19 mei 2000 tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werk-
wijze van de provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening, BS 3 juni 
2000. Het eerste lid van art. 8 bepaalt: ‘De commissie kan voor de behandeling van een onderwerp al de 
nodige instanties en personen of betrokkenen uitnodigen voor een toelichting en een eventuele bespreking van 
het onderwerp. Die personen mogen evenwel de beraadslaging over het advies van de commissie en de stem
ming erover niet bijwonen, tenzij die delen van de vergadering openbaar worden gehouden met toepassing van 
het derde lid. Zij kunnen in ieder geval niet deelnemen aan die beraadslaging over het advies en de stemming 
erover.’

157 RvS 6 januari 2015, nr. 229.728, Van den Brande e.a.
158 Zie S. Denys, Advisering in het bestuursrecht, Brugge, die Keure, 2013, p. 259, nr. 551.
159 RvS 16 oktober 2008, nr. 187.123, Reekmans. 
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door een schending van het onpartijdigheidsbeginsel. Wel mogen de leden van 
het adviesorgaan uiteraard geen persoonlijk belang hebben bij het advies dat zij ver-
strekken. Zij mogen het collectief belang van de organisatie die zij vertegenwoor-
digen op het oog hebben, zonder evenwel uit het oog te verliezen dat zij adviseren 
aan de overheid, die steeds het algemeen belang moet behartigen.160

82. Vaak zal het ook zo zijn dat de deskundigheid in een bepaalde materie slechts 
kan worden gevonden bij een kleine groep van personen. Eerder wezen we al op 
het voorbeeld van de Gecoro. Dat is bijvoorbeeld ook zo voor adviescommissies 
inzake benoemingen voor bepaalde ambten, waarbij de deskundigen die in een 
dergelijke commissie zetelen in de regel zelf het ambt in kwestie bekleden en er 
veel kans is dat zij één of meer van de kandidaten kennen. De wetgever kan bij-
voorbeeld menen dat de raad van de arrondissementskamer die als adviesorgaan 
tussenkomst bij de benoeming van een gerechtsdeurwaarder best wordt samen-
gesteld uit gerechtsdeurwaarders. Hij doet dat omdat hij hen het best geplaatst 
acht om de kandidaten te beoordelen en te vergelijken, precies omdat zij de mate-
rie kennen en dicht bij de kandidaten staan. In arrondissementen met een relatief 
beperkte omvang is het dan ook onvermijdelijk dat meerdere kandidaten werken 
of in een meer of minder ver verleden gewerkt hebben met de leden van de raad 
van de arrondissements kamer. De loutere omstandigheid dat de kandidaat die de 
benoeming kreeg voordien kandidaat-gerechtsdeurwaarder was op het kantoor 
van de syndicus vormt dan ook geen voldoende objectief gewettigde grond om 
de door de verzoekers aangevoerde structurele partijdigheid van de raad van de 
arrondissementskamer, of zelfs maar de gerechtvaardigde vrees ervoor, aan te 
tonen.161

83. In het algemeen lijkt de Raad van State uit het enkele feit dat eenzelfde persoon 
betrokken is in meerdere fases van de bestuurlijke procedure géén schending van 
het onpartijdigheidsbeginsel af te leiden.162 Dit is enkel anders in tuchtzaken.163 In 
dit verband rijst de vraag of de overheid moet vermijden dat personen die in een 
adviesorgaan zetelen, later eveneens lid zijn van het bestuur dat de uiteindelijke 
beslissing neemt. Het antwoord daarop lijkt in beginsel negatief te zijn. Wanneer 
een lid van het orgaan dat de eigenlijke beslissing neemt tevens voorzitter was van 
het adviesorgaan dat een doorslaggevend advies gaf, betekent dit niet ipso facto 
dat die persoon zich moet onthouden van deelname aan de besluitvorming, aldus 
de Raad van State. De bestuursrechter moet nagaan of er concrete en objectief 
gewettigde aanwijzingen bestaan dat dit lid niet langer met de vereiste afstan-
delijkheid en onpartijdigheid kon oordelen. Zoals steeds, mag de toepassing van 
het onpartijdigheidsbeginsel het optreden van het bestuur bovendien niet onmo-
gelijk maken.164

160 In die zin S. Denys, Advisering in het bestuursrecht, Brugge, die Keure, 2013, p. 288, nr. 615.
161 Zie bijv. RvS 2 april 2015, nr. 230.753, Reynders en Paulissen.
162 Zie bijv. RvS 22 maart 2013, nr. 222.953, cvba Typografics.
163 Zie bijv. RvS 12 juni 1995, nr. 53.652, Schurmans, T.Gem. 1996, noot I. Opdebeek. Tenzij een 

dergelijke cumulatie van functies uit de wet volgt: RvS 19 maart 2013, nr. 222.912, Jacobs.
164 RvS 26 februari 2015, nr. 230.338, Deputatie van de Provincieraad van Antwerpen (vernietiging 

van RvVb 8 juli 2014, nr. A/2014/0494). 
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3.1.6 Verantwoordelijkheden van de bestuurde

84. De onpartijdigheidsplicht brengt rechtsplichten mee voor de adviseur én voor 
het (inrichtende) bestuur, maar ook voor de bestuurde. Wanneer die laatste tijdens 
de administratieve procedure kennis krijgt van een probleem van partijdigheid, 
moet hij zijn bezwaren onmiddellijk kenbaar maken aan het bestuur zelf. Wie in 
die omstandigheden niet tot wraking overgaat, kan zich later niet voor het eerst 
bij de bestuursrechter beroepen op het onpartijdigheidsbeginsel, aldus constante 
rechtspraak van de Raad van State.165

85. In andere arresten benadrukt de Raad van State echter ook de verantwoorde-
lijkheid van het bestuursorgaan/adviesorgaan zelf om te waken over zijn onpar-
tijdige samenstelling. In het eerder geciteerde arrest waarin enkele leden van 
de Gecoro betrokken waren geweest bij het uitwerken van een plan waarover zij 
nadien moesten adviseren, oordeelde de Raad van State dat op de verzoekende 
partijen geen plicht rustte om dit gebrek aan onpartijdigheid op te werpen voor de 
Gecoro zelf. Volgens de Raad werd immers niet aangetoond dat zij bij het indie-
nen van hun bezwaarschrift kennis hadden of moesten hebben van de persoon-
lijke betrokkenheid van deze leden. Bovendien mochten zij erop vertrouwen dat 
de betrokken leden zichzelf zouden onthouden van deelname aan de vergadering. 
‘Voorts is het regelmatige verloop van de besluitvorming over de advisering door de Gecoro 
een zaak van de Gecoro zelf, waarbij niet vereist is dat een onregelmatigheid door een belang
hebbende moet worden opgeworpen vooraleer het advies door de Gecoro is gegeven, opdat een 
belanghebbende deze onregelmatigheid op ontvankelijke wijze voor de Raad van State kan 
aanvoeren’, aldus het arrest.166

86. Wat advisering in de rechterlijke fase betreft, kunnen bij gebrek aan specifieke 
bepalingen voor de bestuursrechter, de relevante bepalingen van het Gerechtelijk 
Wetboek naar analogie worden toegepast,167 bijvoorbeeld artikel 966 e.v. inzake 
de wraking van de deskundigen. Volgens dit artikel kunnen de deskundigen om 
dezelfde redenen worden gewraakt als de rechters. Hierbij kan worden verwezen 
naar de wrakingsgronden, vermeld in artikel 828 Ger.W. Iedere deskundige die 
weet dat er enige reden van wraking tegen hem bestaat, is, overeenkomstig arti-
kel 967 Ger.W., ertoe gehouden dit onmiddellijk aan de partijen mee te delen en 
zich van de zaak te onthouden indien de partijen hem geen vrijstelling verlenen.

87. Ten slotte wijzen we ook op de deontologische regels die van toepassing zijn op de 
deskundigen. Zij bevatten vaak specifieke bepalingen op het vlak van de onpartij-
dige uitoefening van de deskundigenopdracht.168

165 RvS 11 oktober 2011, nr. 215.689, Van Strydonck-Mourlon (zie ook de gelijkluidende arresten van 
dezelfde datum nrs. 215.690 tot en met 215.706). In dezelfde zin RvS 19 januari 2005, nr. 139.563, 
bvba De Schoorsteenveger; RvS 22 december 2009, nr. 199.188, Inoco; RvS 3 februari 2015, 
nr. 230.076, Vandendriessche. 

166 RvS 29 november 2010, nr. 209.269, Vereniging van mede-eigenaars “De Menegaard” e.a. 
167 Het Gerechtelijk Wetboek heeft immers, zoals eerder vermeld, een aanvullende werking op de 

regels van het publiekprocesrecht.
168 Zie bijv. art. 3 van TITEL 3 van de deontologische code van de Belgische Kamer van Deskundi-

gen gelast met Gerechtelijke en Scheidsrechtelijke Opdrachten: http://www.kgso-ceja.be/nl/k-
g-s-o/deontologische-code: “De deskundige handelt volledig onafhankelijk. Het is een advies in eer en 
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3.2 Onpartijdigheid van de adviseur in de bestuurlijke en de rechterlijke fase volgens 
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

88. Het EHRM brengt de vereiste van onpartijdigheid of neutraliteit van de des-
kundige in verband met het beginsel van de wapengelijkheid tussen de partijen,169 
zoals vervat in artikel 6, eerste lid EVRM. Dit beginsel houdt in dat iedere partij 
een redelijke kans moet krijgen om haar standpunt uiteen te zetten, in omstan-
digheden die haar niet in een duidelijk nadelige positie plaatsen tegenover de 
tegenpartij.170

89. De wapengelijkheid tussen de partijen kan immers worden verstoord wanneer 
de (bestuurs)rechter steunt op een advies van een deskundige die bevooroordeeld is 
(of kan zijn) ten aanzien van een van de partijen. Het EHRM acht in dat verband 
drie factoren van belang: (1) de aard van de taak opgedragen aan de deskundige; 
(2) de positie van de deskundige in de hiërarchie van de tegenpartij (c.q. overheid); 
(3) de rol van de deskundige in de procedure, meer in het bijzonder het gewicht dat 
de (bestuurs)rechter toekent aan het oordeel van de deskundige.171

90. Deze rechtspraak is van belang wanneer de rechter een deskundige aanstelt, 
maar werkt onrechtstreeks ook door in de administratieve procedure. Volgens 
vaste rechtspraak van het EHRM kan een gebrek aan onpartijdigheid van een des-
kundige die het bestuur of de rechter adviseert immers aanleiding geven tot een 
schending van het principe van de wapengelijkheid.172 Het is dan aan de rechter 
om daarvoor een remedie te bieden.173

91. In het arrest Korošec was de vraag aan de orde of een arbeidsongeschikte 
Sloveense man recht had op een verhoging van zijn professionele bijstand, inge-
volge een progressieve spierziekte. Deze verhoging werd in eerste en tweede 
bestuurlijke aanleg geweigerd door de overheid, na advies te hebben ingewonnen 
bij twee interne medische commissies bestaande uit (twee) medische deskundi-
gen. Beide commissies – de ene in eerste aanleg en de tweede in tweede aanleg 
– adviseerden de aanvraag negatief, na onderzoek van het betrokken dossier. Het 
EHRM oordeelde dat het feit dat de leden van adviescommissies werden benoemd/
voorgedragen door het bestuur, bij de bestuurde het vermoeden kan doen rijzen 
dat zij niet onpartijdig konden oordelen. Een dergelijk vermoeden (een schijn van 
partijdigheid) is op zich niet determinerend, maar wanneer het wordt gevalideerd 
door objectieve elementen, rijst er wel een probleem op het vlak van partijdigheid. 
In casu had het advies een doorslaggevende rol gespeeld in de besluitvorming. De 

geweten onpartijdig, zonder rekening te houden met het oordeel dat men later over zijn verslag zou kunnen 
uitbrengen.”

169 Zie EHRM 5 juli 2007, nr. 31930/04, Sara Lind Eggertsdóttir/IJsland; EHRM 8 oktober 2015, 
nr. 77212/12, Korošec/Slovenië.

170 EHRM 8 oktober 2015, nr. 77212/12, Korošec/Slovenië, r.o. 46.
171 EHRM 8 oktober 2015, nr. 77212/12, Korošec/Slovenië, r.o. 52. Vgl. tevens: EHRM 5 juli 2007, 

nr. 31930/04, Sara Lind Eggertsdóttir/IJsland, r.o. 47 e.v. 
172 EHRM 8 oktober 2015, nr. 77212/12, Korošec/Slovenië, r.o. 48 met verwijzing naar eerdere arres-

ten.
173 Zie hierover ook P. Lemmens, “De deskundige, het bestuur, de rechter en het recht van de par-

tijen op een eerlijk proces”, NJB 2017, 574-580.
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nationale rechtscolleges hadden immers, bij gebrek aan eigen medische kennis, 
een groot gewicht toegekend aan het oordeel van deze interne adviescommissies; 
hun rechterlijke beslissing was (uitsluitend) daarop gebaseerd. Zij hadden de 
betrokkene evenwel niet de kans geboden om de inzichten van de deskundigen 
te betwisten, daar ze hadden geweigerd om zelf een onafhankelijke expert aan 
te stellen. Aldus oordeelde het EHRM dat het beginsel van de wapengelijkheid 
geschonden was.174

92. Deze uitspraak ligt in de lijn van een aantal andere uitspraken van het EHRM175 
en is van betekenis voor de aanstelling van deskundigen, niet alleen door de 
(bestuurs)rechter in de rechterlijke fase, maar ook door het bestuur in de bestuurlijke 
fase, met name indien de betrokken adviezen (later) als grondslag dienen voor 
het oordeel van de (bestuurs)rechter. Deze rechtspraak maakt duidelijk dat ook 
volgens het EHRM onafhankelijkheid en onpartijdigheid met elkaar verbonden 
zijn, in die zin dat een gebrek aan onafhankelijkheid een impact kan hebben op 
de mogelijkheid om onpartijdig te oordelen.

93. De impact en gevolgen van deze rechtspraak moeten evenwel worden genuan
ceerd en mogen ook niet worden overschat.

Ten eerste gaat het EHRM er niet zonder meer van uit dat een ambtelijk advies 
steeds problemen met zich meebrengt op het vlak van onpartijdigheid.176 Het Hof 
geeft in Korošec duidelijk aan dat deze band pas problematisch is, als er specifieke, 
objectieve gegevens worden aangevoerd die erop wijzen dat de betrokken des-
kundige door zijn handelingen een gebrek aan onpartijdigheid heeft getoond.177 
Zowel in geval van interne als externe advisering moet dus steeds in concreto wor-
den nagegaan of de neutraliteit in het gedrang is. Ook in het arrest Spycher stond 
de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van deskundigen in de bestuurlijke fase 
ter discussie. Hier was het adviesorgaan een privaatrechtelijke onderneming. Het 
enkele feit dat die een belangrijk deel van haar opdrachten kreeg via contracten 
met de betrokken overheid was volgens het Hof onvoldoende om haar van een 
gebrek aan onafhankelijkheid of onpartijdigheid te betichten. De klacht werd 
dan ook kennelijk ongegrond bevonden, wat resulteerde in een niet-ontvankelijk-
heidsbeslissing.178

Ten tweede is de band van afhankelijkheid slechts één element, dat samen met 
andere elementen, zoals de aard van de adviesopdracht179 en het gewicht dat de 

174 EHRM 8 oktober 2015, nr. 77212/12, Korošec/Slovenië, r.o. 54-57.
175 Zie o.m. EHRM 5 juli 2007, nr. 31930/04, Sara Lind Eggertsdóttir/IJsland en EHRM 3 mei 2016, 

nr. 7183/11, Letinčić/Kroatië.
176 Bijv. EHRM 22 juni 1999, nr. 33957/96, T.B./Zwitserland.
177 EHRM 8 oktober 2015, nr. 77212/12, Korošec/Slovenië, r.o. 54: “While such suspicions may have a 

certain importance, they are not decisive; what is decisive is whether the doubts raised by appearances can 
be objectively validated”. Zie ook voordien reeds EHRM 21 januari 2014, nr. 48754/11, Placi/Italië, 
§ 75, EHRM 28 augustus 1991, nrs. 11170/84; 12876/87; 13468/87, Brandstetter/Oostenrijk, § 44.

178 EHRM 17 november 2015, nr. 26275/12, Spycher/Zwitserland, r.o. 21-26.
179 Indien de adviesopdracht bijv. louter bestaat uit het vaststellen van de feiten, op basis van 

gestandaardiseerde onderzoeksmethoden (bijv. meten van bepaalde geluidswaarden volgens 
een vast protocol) dan is de kans kleiner dat aan de deskundige partijdigheid kan worden ver-
weten, dan wanneer hij deze feiten ook moet waarderen en interpreteren, m.a.w. er zelf een 
beoordeling aan moet geven (cf. B.J. Van Ettekoven, “De betekenis van de uitspraak Korošec 
tegen Slovenië voor het Nederlandse bestuursrecht”, O&A 2016, (54) 57). 
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rechter toekent aan het advies, mee in overweging moet worden genomen bij de 
beoordeling van een schending van artikel 6 EVRM.180 Van Ettekoven merkt 
terecht op dat ook de aard van de onderliggende rechtsbetrekking181 en de (finan-
ciële) positie van de betrokkene wellicht van belang zijn bij een beoordeling van 
een schending.182

94. Mocht er in de bestuurlijke of jurisdictionele procedure een deskundige aan 
het werk zijn geweest die niet voldoet aan de vereiste van onpartijdigheid, dan kan 
de (bestuurs)rechter dit gebrek volgens het EHRM compenseren, bijvoorbeeld door 
geen bewijswaarde toe te kennen aan het advies en/of zelf een nieuwe deskundige 
aan te stellen.183

Wat de Belgische en Vlaamse bestuursrechters betreft, is het echter belang-
rijk om de eigenheid van het rechtsherstel dat zij bieden voor ogen te houden. 
De bestuursrechter zal het advies dat in de bestuurlijke fase werd verleend aan 
een controle kunnen onderwerpen, in die zin dat hij de juistheid en zorgvuldig-
heid van de feiten kan nagaan, en dus ook de deugdelijkheid van de adviezen die 
(mede) als feitelijke grondslag dienen voor de beslissing. Het finale rechtsherstel 
dat de bestuursrechter biedt, bestaat in de regel echter in een vernietiging van de 
beslissing; de bestuursrechter heeft slechts zeer uitzonderlijk de bevoegdheid tot 
indeplaats stelling.184 Dat is een belangrijk verschil met de nationale rechtscolle-
ges die optraden in de zaak Korošec en gerelateerde arresten van het EHRM. De 
vraag of de rechter zelf zijn eindoordeel kan steunen op adviezen die eerder wer-
den ingewonnen door het bestuur, rijst dus in de regel niet voor onze nationale 
bestuursrechters. Om die reden zal hij ook zelden zelf een onafhankelijke des-
kundige aanstellen om een nieuw advies te verlenen. Bij een gebrek aan onpar-
tijdigheid van de deskundige in de bestuurlijke fase, zal de Belgische/Vlaamse 
bestuursrechter overgaan tot een vernietiging van de bestreden beslissing, 
gebaseerd op het onwettige advies. Wat hij wel kan doen om de wapengelijkheid 
tussen burger en bestuur te verzekeren, is bijkomend een injunctie richten aan de 
verwerende partij (het bestuur) tot het inwinnen van een nieuw advies. Slechts indien 
een indeplaatsstelling mogelijk is, namelijk indien de betrokken bestuursrechter 
zijn uitspraak in de plaats kan stellen van de bestreden beslissing, kan het in voor-
komend geval nuttig zijn zelf een deskundige aan te stellen. Zijn advies treedt dan 
in de plaats van het betwiste advies.

180 Zie in dit verband EHRM 21 januari 2014, nr. 48754/11, Placi/Italië, § 76-77.
181 Gaat het om een beslissing waarbij de grondrechten van de betrokkene in het geding zijn of gaat 

het eerder om een beleidsmatige beslissing zonder al te grote (rechts)gevolgen? 
182 Zie B.J. Van Ettekoven, “De betekenis van de uitspraak Korošec tegen Slovenië voor het 

Nederlandse bestuursrecht”, O&A 2016, (54) 58-59.
183 Zie B.J. Van Ettekoven, “De betekenis van de uitspraak Korošec tegen Slovenië voor het Neder-

landse bestuursrecht”, O&A 2016, (54) 59-60 en P. Lemmens, “De deskundige, het bestuur, de 
rechter en het recht van de partijen op een eerlijk proces”, NJB 2017, nr. 6.

184 Art. 36, § 1, tweede lid RvS-Wet bepaalt dat wanneer de nieuw te nemen beslissing het gevolg 
is van een gebonden bevoegdheid van de verwerende partij, het arrest in de plaats treedt van 
die beslissing (zie bijv. RvS 9 juli 2015, nr. 231.918, Jacops). Art. 37, § 2 DBRC-Decreet bevat een 
gelijkaardige bepaling. 
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VI Rekenschapsplicht: plicht tot het verstrekken van een zorgvuldig 
advies voor de adviseur en vergewisplicht voor bestuur en 
bestuursrechter

95. De adviseur moet (1) de zaak zorgvuldig onderzoeken en (2) vervolgens advise-
ren. Daarna moet (3) de ontvanger van het advies de zorgvuldige totstandkoming 
en inhoud van het advies controleren via de zogenaamde vergewisplicht.

1 Zorgvuldig onderzoek door de adviseur

96. Wanneer het bestuur zijn beslissing steunt op een advies, maakt dit advies 
integraal deel uit van het besluitvormingsproces. Een onzorgvuldig advies kan 
dan ook doorwerken in de uiteindelijke beslissing en tot de vernietiging ervan 
leiden. Op de adviseur rust dan ook dezelfde eis van zorgvuldigheid als gesteld 
aan de beslissende overheid. Het adviesorgaan is dus eveneens gebonden door de 
rechtsplicht tot zorgvuldige voorbereiding.185

97. Een zorgvuldig onderzoek impliceert:186

1. een nauwkeurig onderzoek;187

2. een volledig onderzoek, naar alle relevante feiten en belangen.188 De adviseur 
zal in dit verband allereerst moeten afgaan op de gegevens die aan hem zijn 
bezorgd door de betrokken partijen (het opdrachtgevende bestuur en even-
tueel de bestuurde).189 Een volledig onderzoek impliceert ook dat het advies-
orgaan indien nodig zelf ook de bevoegdheid heeft om deskundigen te 
raadplegen, wanneer het zelf niet over de vereiste deskundigheid beschikt om 
de feiten en belangen zelf te beoordelen. Een zorgvuldig onderzoek veronder-
stelt eveneens dat de adviseur in bepaalde gevallen overgaat tot het horen van 
de bestuurde, alvorens het advies uit te brengen;190

3. het gebruiken van de juiste onderzoeksmethode;
4. het afstemmen van het onderzoek op het concrete geval. Bij het beoordelen van 

individuele gevallen moet er steeds een concrete belangenafweging plaats-
vinden. Wanneer een vaste beleidslijn bestaat, moet steeds worden onder-
zocht of een afwijking wenselijk is.

De bestuursrechter moet in het kader van het beroep tegen de eigenlijke beslis-
sing kunnen nagaan via het administratief dossier aan de hand van welke ele-
menten of via welke onderzoeksdaden het adviesorgaan tot zijn bevindingen is 
gekomen.191

185 Zie S. Denys, Advisering in het bestuursrecht, Brugge, die Keure, 2013, 316 en de referenties aldaar. 
186 Zie S. Denys, Advisering in het bestuursrecht, Brugge, die Keure, 2013, 316-320.
187 RvS 17 februari 2000, nr. 85.399, Van Oost, TMR 2000, 361. 
188 RvS 27 april 2004, nr. 130.662, Sierens, RW 2006-07, 1359, noot S. Denys. In casu werd een 

benoemingsbesluit vernietigd omdat de adviserende jury geen rekening had gehouden met een 
aantal cruciale gegevens, o.a. een visieverklaring door de kandidaten. 

189 Zie hierover: S. Denys, Advisering in het bestuursrecht, Brugge, die Keure, 2013, 307-309.
190 Infra, VII, 2, 2.1. Individueel horen van betrokkene(n) voor of na de advisering.
191 RvS 16 januari 2007, nr. 166.771, vzw Currende. 
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98. Net zoals bij de advisering in de bestuurlijke fase is de deskundige die advi-
seert in de rechterlijke fase ertoe gehouden zijn advies zorgvuldig voor te bereiden: hij 
moet een zorgvuldig onderzoek voeren naar alle relevante feiten die van belang 
zijn voor het beantwoorden van de adviesvragen. Hij voert dit onderzoek nauw-
gezet, nauwkeurig en volledig uit. In de procedureregels van de Raad van State 
wordt de deskundige zelfs verplicht daarover de volgende eed af te leggen in zijn 
verslag: “Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk vervuld heb”.192

99. De adviseur zal zich, bij zijn onderzoek, in de eerste plaats moeten baseren 
op de informatie die hem wordt verstrekt. In dat verband geldt er – net zoals in 
de bestuurlijke fase193 – een informatieplicht in hoofde van zijn opdrachtgever (de 
bestuursrechter) en de procespartijen: zij moeten aan de adviseur/deskundige 
alle informatie verstrekken die noodzakelijk is voor het beantwoorden van de 
adviesvragen. Een dergelijke informatieplicht is vaak verankerd in de toepasse-
lijke procedure regels.194

2 Zorgvuldige inhoudelijke advisering door de adviseur

100. Het advies moet:195

1° volledig zijn, zodat alle vragen worden beantwoord of gemotiveerd wordt aan-
gegeven waarom aan één of meer vragen wordt voorbijgegaan;

2° actueel zijn. Tussen het tijdstip waarop het advies wordt uitgebracht en het 
tijdstip van de eindbeslissing kunnen de door de adviseur onderzochte feiten zo 
gewijzigd zijn dat het advies niet langer actueel is. Bepalend voor de actualiteit 
van het advies is niet de termijn verstreken na het uitbrengen van het advies, maar 
wel een fundamentele wijziging in de door de adviseur onderzochte feitelijke en/of juridische 
gegevens na het uitbrengen van het advies. Zo heeft de Raad van State er reeds herhaal-
delijk op gewezen dat wanneer over een (milieu)vergunningaanvraag196 een open-
baar onderzoek werd gevoerd en gespecialiseerde instanties hebben geadviseerd, 
de aanvraag nadien niet meer op essentiële punten mag worden gewijzigd.197 
Het verlenen van een vergunning op basis van een aanvraag die na het indienen 

192 Zie art. 22, tweede lid Procedurereglement RvS.
193 Zie S. Denys, Advisering in het bestuursrecht, Brugge, die Keure, 2013, 307-309.
194 Zie bijv. 21 Procedurereglement RvS en art. 35, § 2, tweede lid en art. 36, tweede lid Procedure-

reglement DBRC
195 S. Denys, Advisering in het bestuursrecht, Brugge, die Keure, 2013, 320-321.
196 In het nieuwe Omgevingsvergunningsdecreet is op het vlak van de wijziging van de vergun-

ningsaanvraag een vergelijkbare regeling uitgewerkt als in art. 4.3.1, § 1, tweede en derde lid 
VCRO (zie art. 30, tweede lid en 64, tweede lid Omgevingsvergunningsdecreet).

197 Het is de aanvrager wel toegestaan om zijn (milieu)aanvraag te verduidelijken, aan te vullen 
of te verbeteren indien en voor zover het voorwerp van de aanvraag ongewijzigd blijft (RvS 11 sep-
tember 2014, nr. 228.328, Decramer). Indien rond bepaalde hinderaspecten bezwaren werden 
geformuleerd tijdens het openbaar onderzoek, kan de aanvrager bijvoorbeeld een bijkomende 
studie neerleggen om deze bezwaren te weerleggen (zie RvS 24 april 2014, nr. 227.165, Leurs). Zo 
werd bijvoorbeeld een aanvullende veiligheidsstudie aanvaard die op verzoek van een advies-
instantie werd neergelegd tijdens de administratieve beroepsprocedure (zie RvS 27 februari 
2014, nr. 226.569, nv C. Gen Zeebrugge) of een bijkomende geluidstudie i.v.m. een windturbine-
park neergelegd na het openbaar onderzoek ter weerlegging van de bezwaren i.v.m. potentiële 
geluidshinder (zie RvS 24 april 2014, nr. 227.165, Leurs). 
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essentiële wijzigingen heeft ondergaan zou immers leiden tot een uitholling van 
de resultaten van het openbaar onderzoek en van de adviesverlening;198, 199

3° een juiste feitelijke en juridische grondslag hebben, met andere woorden 
deugdelijk gemotiveerd zijn.200

101. De plichten die eerder werden vermeld in verband met de inhoud van het 
advies ten aanzien van het bestuur, kunnen mutatis mutandis ook van toepassing 
worden geacht op het deskundigenverslag aan de bestuursrechter.

102. Indien de aangestelde deskundige zijn opdracht niet (zorgvuldig) uitvoert, 
kan de betrokken bestuursrechter een einde maken aan de adviesopdracht van de 
betrokken deskundige201 en eventueel een nieuwe deskundige aanstellen.202

3 Vergewisplicht voor het bestuur en de bestuursrechter ten aanzien van 
het advies

103. Hoe belangrijk het advies ook is, de overheid mag het niet zomaar overne-
men in haar beslissing. De zorgvuldigheidplicht brengt mee dat het advies op 
zijn beurt moet worden gecontroleerd door de overheid via de zogenoemde ‘ver-
gewisplicht’.203 Deze term is afkomstig uit het Nederlandse recht en is als zodanig 
minder ingeburgerd in het Belgisch bestuursrecht.204 Ook uit de Belgische recht-
spraak blijkt evenwel dat de overheid moet toetsen of het advies naar wijze van 
totstandkoming (formeel) en inhoudelijk (materieel) geen gebreken vertoont. De 
overheid blijft immers de eindverantwoordelijke voor de beslissing en voor het zorg-
vuldig voorafgaand onderzoek. Op het vlak van de totstandkoming moet de overheid 
onder meer nagaan of het adviesorgaan op het moment van de adviesverstrekking 
deskundig was samengesteld, of het orgaan onafhankelijk en onpartijdig was en 
of het quorum werd bereikt. Ook moet worden nagegaan of het onderzoek dat ten 
grondslag ligt aan het advies zorgvuldig en volledig werd gevoerd en eventuele 
voorschriften, zoals het horen van betrokken, werden nageleefd.205

198 Volgens de Raad van State strekt de tussenkomst van deze gespecialiseerde adviesinstanties 
immers “in de eerste plaats tot voorlichting van de vergunningverlenende overheid zodat deze met kennis 
van zaken uitspraak kan doen over alle aspecten van de vergunningsaanvraag. De adviesverlening is nog meer 
van nut wanneer technische kwesties een deskundig oordeel vergen”. (RvS 5 februari 2015, nr. 230.106, 
Loyens.)

199 RvS 13 juni 2013, nr. 223.857, Ombelets; RvS 17 oktober 2013, nr. 225.123, gemeente Ranst; RvS 
14 november 2013, nr. 225.476, gemeente Sint-Katelijne-Waver; RvS 27 februari 2014, nr. 226.569, 
nv C. Gen Zeebrugge RvS 27 februari 2014, nr. 226.569, nv C. Gen Zeebrugge. Zie hierover ook: 
P.J. Vervoort, “Maximale inspraak of soepele behandeling: kiezen of delen”, (noot onder RvS 
19 mei 2011, nr. 213.339, Majoie en Versteijnen), TOO 2012, 250-251 en G. Verhelst, “Drie stelre-
gels in verband met het aanvullen van de vergunningsaanvraag en cours de route”, (noot onder 
RvS 25 oktober 2012 en 5 februari 2015, nr. 230.106, Loyens), TOO 2016, 418-423.

200 Infra, VIII, 1. Plicht tot formele motivering van het advies?
201 Cf. art. 24 Procedurereglement RvS en art. 39 Procedurereglement DBRC.
202 Zie bijv. RvS 9 december 2010, nr. 209.614, nv VME en RvS 7 juni 2012, nr. 219.637, nv Imtech 

Telecom.
203 S. Denys, Advisering in het bestuursrecht, Brugge, die Keure, 407-419. 
204 Maar begint meer en meer ingang te krijgen, zie bijv. RvS 14 juni 2016, nr. 235.048, Delafon-

teyne.
205 Zie S. Denys, Advisering in het bestuursrecht, Brugge, die Keure, 2013, 410 e.v. en de referenties 

aldaar.
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De inhoud van het advies moet duidelijk en inzichtelijk zijn, volledig en actueel. 
Het bestuur moet dus een controle uitvoeren op de deugdelijkheid van de moti-
vering.

104. De intensiteit van de vergewisplicht zal variëren afhankelijk van:206

1° het soort advies. Bij deskundigenadvisering rijst hier het probleem van het ver-
moedelijk onvermogen van de overheid om het advies inhoudelijk (volledig) te 
toetsen. Het gebrek aan deskundigheid is immers precies de reden waarom het 
advies werd gevraagd. In dit geval kan bijgevolg niet meer worden verwacht dan 
een marginale toets: het bestuur moet nagaan of de adviseur argumenten han-
teert die in redelijkheid kunnen worden aanvaard. Toch mag het bestuur er vol-
gens de Raad van State niet zonder meer van uitgaan dat het ‘vakmanschap’ van 
de deskundigen in het adviesorgaan de deugdelijkheid van het advies verzekert. 
Een dergelijk ‘gezagsargument’ volstaat in ieder geval niet als motivering. Het 
bestuur moet ten minste nagaan of het adviesorgaan tot een zorgvuldig onder-
zoek is overgegaan, alle relevante onderzoeksdaden heeft gesteld en/of alle rele-
vante feitelijke informatie in acht heeft genomen.207

2° het bestendig karakter van de adviesrelatie. Het bestuur zou meer mogen vertrou-
wen op de juistheid van het advies bij bestendige adviesrelaties, waarbij de advi-
seur een uitgebreide kennis en ervaring heeft met betrekking tot het uitbrengen 
van een bepaald type van het advies. Toch mag ook hier het bestuur niet blinde-
lings afgaan op het oordeel van de adviseur.

3° het bestaan van tegenadviezen. In dit geval zal alertheid aangewezen zijn. Indien 
een belanghebbende een tegenexpertise heeft laten uitvoeren door een onafhan-
kelijke en onpartijdige deskundige208 en dit tegenadvies twijfels doet rijzen over 
de juistheid of de volledigheid van het ingewonnen advies, kan het bestuur zich 
niet zonder meer baseren op het door het bestuur ingewonnen advies. Een nader 
onderzoek naar de juistheid en de onpartijdigheid ervan209 dringt zich op, zoals 
blijkt uit de hierna volgende voorbeelden.

Ter beoordeling van geurhinder in het kader van een milieuvergunnings-
aanvraag werd een geursimulatie uitgevoerd, niet in opdracht van de overheid, 
maar in opdracht van de exploitant van een varkensfokkerij die een uitbreiding 
wou bekomen van zijn varkensbedrijf. De gespecialiseerde adviesverlenende 
instanties hadden die geursimulatie echter niet aan een kritisch onderzoek kun-
nen onderwerpen, omdat de simulatie pas in extremis werd toegevoegd aan het 
beroepsdossier op een ogenblik dat alle adviezen reeds waren uitgebracht. De 
Raad van State wijst erop dat de tussenkomst van de gespecialiseerde instanties 
tijdens de beroepsprocedure in de eerste plaats strekt tot de voorlichting van de 
vergunningverlenende overheid zodat deze met kennis van zaken uitspraak kan 
doen over alle aspecten van de vergunningaanvraag. De adviesverlening, aldus de 
Raad, is nog meer van nut wanneer technische kwesties een deskundig oordeel 

206 Zie S. Denys, Advisering in het bestuursrecht, Brugge, die Keure, 2013, 411 e.v. met verwijzing naar 
voornamelijk Nederlandse bronnen. 

207 RvS 16 januari 2007, nr. 166.771, vzw Currende.
208 De tegenexpertise is bijgevolg niet uitgevoerd door de belanghebbende zelf (zie RvVb 18 febru-

ari 2014, nr. A/2014/0134). 
209 Alsook een verscherpte motiveringsplicht: infra, VIII, 4. Plicht tot formele motivering van de 

bestuurlijke/rechterlijke beslissing ten aanzien van het advies.

Dit artikel uit Preadviezen Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker



49

vergen. De Raad van State concludeert in casu dat de overheid niet over de vereiste 
objectieve waarborgen beschikt om uit de geursimulatie van de exploitant kri-
tiekloos af te leiden dat de geurpluim vrijwel gelijk blijft.210

Wanneer de overheid de door de raadslieden van de aanvrager van de milieu-
vergunning opgestelde ‘ontwerp’motivering – buiten de georganiseerde beroeps-
procedure om – overneemt, zonder zich te vergewissen van de in feite en in rechte 
juiste inhoud ervan, miskent zij het zorgvuldigheidsbeginsel.211

105. Indien blijkt dat het advies de vergewisplicht niet doorstaat, zal de overheid 
het advies niet, of althans niet zonder meer ten grondslag kunnen leggen aan 
haar beslissing. Wat de overheid in dat geval precies te doen staat, zal afhangen 
van de concrete omstandigheden en de aard van het gebrek. Wanneer het advies 
bijvoorbeeld is aangetast door (een schijn van) partijdigheid, het advies niet lan-
ger actueel is of de burger ondanks de verplichting daartoe niet werd gehoord, 
zal een nieuw advies moeten worden gevraagd.212, 213 Wanneer het advies ondui-
delijk of onvol ledig is, kan een aanvullend advies worden ingewonnen. In benoe-
mingszaken heeft de Raad van State reeds geoordeeld dat wanneer het advies niet 
afdoende is gemotiveerd, de benoemende overheid ofwel een nieuw advies moet 
vragen ofwel zelf het vereiste onderzoek moet doen.214

106. Ook de bestuursrechter zal, alvorens het deskundigenadvies te betrekken 
in zijn beoordeling, het advies moeten toetsen op zorgvuldigheid,215 zowel naar 
vorm (formeel) als naar inhoud (materieel). Dit vloeit voort uit de op hem rus-
tende zorgvuldigheidsplicht.

Mocht blijken dat het advies onzorgvuldig is, dan kan het niet (zonder meer) ten 
grondslag worden gelegd aan de rechterlijke beslissing. In voorkomend geval zal 
de betrokken bestuursrechter een bijkomend advies moeten vragen (al dan niet 
aan dezelfde adviseur), dan wel de feiten zelf moeten beoordelen en waarderen.

VII Transparantie en participatie: plicht tot mededeling van het advies? 
Plicht tot het organiseren van individuele of collectieve in en 
tegenspraak?

1 Plicht tot mededeling van het advies?

107. In hoeverre vereist het recht dat de adviseur, het bestuur of de bestuursrech-
ter transparantie verlenen met betrekking tot (de inhoud van) het advies?

210 RvS 7 juli 2011, nr. 214.498, Laurijssen. Zie in vergelijkbare zin: RvS 5 februari 2015, nr. 230.106, 
Loyens.

211 RvS 27 februari 2014, nr. 226.571, Huyghe. Zie hierover: red., “RvS lust door de aanvrager voor-
gekauwd ontwerp van besluit niet”, TOO 2015, 271-272.

212 Zie S. Denys, Advisering in het bestuursrecht, Brugge, die Keure, 2013, 418 -419.
213 Tenzij de overheid hierdoor zou dreigen een termijn van verval te laten verstrijken met bevoegd-

heidsverlies tot gevolg of wanneer de zaak om andere redenen dringend is. 
214 RvS 18 februari 1997, nr. 64.561, Masson; RvS 5 augustus 1997, nr. 67.632, Allaert. 
215 Cf. L.M. Koenraad, “Deskundig rechtspreken: Beschouwingen over de plaats van deskundi-

gen in het bestuursprocesrecht”, JBplus 2007, (202) 217.
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108. Bij advisering aan besturen is het mogelijk dat de toepasselijke regelgeving 
expliciet voorschrijft dat het ingewonnen advies moet worden verstrekt aan 
de burger. Bij afwezigheid van een dergelijke norm lijkt er echter geen algemene 
rechtsplicht te bestaan voor de adviseur of de beslissende overheid tot het (actief, 
op eigen initiatief) meedelen van het advies aan de betrokkene(n). Zo vloeit uit de 
rechtspraak van de RvVb voort dat het verslag van de provinciale stedenbouwkun-
dige ambtenaar, dat wordt verleend in het kader van het georganiseerd bestuur-
lijk beroep tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen, 
enkel ter kennis moet worden gebracht aan de beroepsindiener indien deze laatste 
daarom uitdrukkelijk heeft verzocht.216 Uiteraard kan eenieder ook een beroep 
doen op de regelgeving inzake de openbaarheid van bestuur om inzage in en/of 
een afschrift te krijgen van het advies. Hiervoor moet dan wel de procedure die 
in de regelgeving is voorzien worden gerespecteerd en er kunnen uitzonderin-
gen van toepassing zijn, die eventueel slechts een gedeeltelijke openbaarmaking 
toelaten.217 De openbaarmaking van een advies ingewonnen door een bestuur kan 
soms ook voortvloeien uit de verplichting om de betrokkene(n) te horen. Wanneer 
de bestuurde gehoord moet worden zal die, al dan niet op verzoek, immers inzage 
moeten kunnen krijgen in de adviezen in het dossier. De plicht tot transparantie vloeit 
dan indirect voor uit de hoorplicht. De plicht tot openbaarmaking van het advies kan 
ook voortvloeien uit de verplichting om de eindbeslissing formeel te motiveren. 
Bij een motivering door verwijzing moet het advies waarop het bestuur zijn moti-
vering steunt, immers (uiterlijk) samen met de beslissing ter kennis worden gege-
ven aan de bestuurde.218

109. Bij advisering aan de bestuursrechter is transparantie een evidentie. Zij vloeit 
voort uit het recht van elk van de partijen om het deskundigenverslag tegen te 
spreken, dat onder de volgende titel wordt behandeld.

2 Plicht tot het horen/consulteren van betrokkenen/belanghebbenden?

110. Hier maken we een onderscheid tussen de mogelijkheid tot het tegenspreken 
van het advies:
– bij het individueel horen van de betrokkene(n);
– bij het collectief betrekken van (een deel van) de bevolking bij de besluit-

vorming.

Vanuit good governance-perspectief gaat het hier enerzijds om vormen van participa
tie aan de besluitvorming, maar anderzijds ook om waarborgen die de rekenschaps
plicht van de adviseur of van het bestuur versterken. Zoals verder zal blijken zal 
uit de motivering van het advies en/of de beslissing immers moeten blijken dat 
met de opmerkingen of bewaren rekening werd gehouden. Uiteraard vereist dit 
alles dat het advies eerst openbaar wordt gemaakt of ter kennis wordt gegeven 

216 Zie RvVb 4 juni 2013, nr. A/2013/0285; RvVb 22 april 2014, nr. A/2014/0300; RvVb 7 juni 2016, 
nr. A/1516/1201; RvVb 27 september 2016, nr. A/1617/0111. 

217 Zie S. Denys, Advisering in het bestuursrecht, Brugge, die Keure, 2013, 437-446.
218 Infra, VIII, 4. Plicht tot formele motivering van de bestuurlijke/rechterlijke beslissing ten aan-

zien van het advies.
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aan  diegenen die worden gehoord of geconsulteerd. Die vraag naar transparantie 
werd onder de vorige titel besproken.

Zowel het individueel horen van de betrokkene als de collectieve inspraak kun-
nen leiden tot aanbevelingen of opmerkingen die het advies ondersteunen of 
tegenspreken.

2.1 Individueel horen van betrokkene(en) voor of na de adviesverlening

111. Soms verplicht de regelgeving de adviseur zelf tot het vooraf horen van de 
betrokkenen alvorens zijn advies te mogen verstrekken. Zo biedt artikel 62, eerste 
lid, 1° van het Omgevingsvergunningsdecreet219 bijvoorbeeld de mogelijkheid aan 
de aanvrager van de vergunning en de beroepsindiener, om te worden gehoord 
door de provinciale of gewestelijke omgevingsvergunningscommissie, alvorens 
deze adviseert aan de vergunningverlenende overheid.220 Wordt van deze moge-
lijkheid gebruikgemaakt, dan moet de betrokken commissie het verzoek hono-
reren.

112. Uitzonderlijk bepaalt de regelgeving dat de bestuurde tegen een advies een 
bezwaar kan indienen. Dat is bijvoorbeeld het geval in het Kunstendecreet, waar 
een voorlopig voorstel van beslissing wordt meegedeeld aan de aanvrager van een 
werkingssubsidie, dat bestaat uit een advies over de zakelijke en beheersmatige 
aspecten van de aanvraag en een artistiek-inhoudelijk advies. Tegen deze advie-
zen kan de aanvrager een verhaal indienen, waarbij hij aangeeft waarom volgens 
hem het beoordelingsproces niet zorgvuldig is gebeurd.221

113. In andere gevallen krijgen de betrokkenen de kans om opmerkingen te maken 
over het advies nadat het is verleend. In dat geval is het niet het adviesorgaan zelf, 
maar de beslissende overheid die deze opmerkingen in rekening moet brengen bij 
het verwerken van het advies in de besluitvorming. Zo zal een advies/strafvoorstel 
opgemaakt met het oog op het disciplinair straffen van een ambtenaar aan die 
ambtenaar moeten worden voorgelegd. Heel wat ambtenarenstatuten bepalen 
uitdrukkelijk dat het personeelslid recht heeft op inzage van het volledige dossier, 
maar zelfs bij afwezigheid van normatieve verplichting daartoe is dit een onder-
deel van de rechten van de verdediging.222 De ambtenaar heeft recht op inzage van 
alle stukken die aan de beslissende overheid zullen worden bezorgd. Die ambte-
naar zal dan vervolgens zijn opmerkingen kunnen bezorgen over alle voorberei-
dende stukken in het dossier, inclusief dat advies.

219 Zie tevens art. 44 B.Vl.Reg. 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 
betreffende de omgevingsvergunning, BS 23 februari 2016.

220 Is er geen advies vereist van de provinciale of gewestelijke omgevingsvergunningscommissie, 
dan wordt de betrokkene gehoord door de bevoegde overheid, de door haar gemachtigde amb-
tenaar of de gewestelijke omgevingsambtenaar (zie art. 62, eerste lid, 2° Omgevingsvergun-
ningsdecreet).

221 Zie art. 45 Decreet 13 december 2013 betreffende de ondersteuning van de professionele kun-
sten, BS 19 mei 2014.

222 I. Opdebeek en A. Coolsaet, Algemene beginselen van ambtenarentuchtrecht, Brugge, die Keure, 
2011, 369 e.v.
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114. In het omgevingsrecht is het recht om te worden gehoord door de beslissende 
overheid soms normatief verankerd. Zo bepaalt (oud) artikel 4.7.23, § 1 VCRO dat de 
deputatie haar beslissing – in het kader van het bestuurlijk beroep tegen de ver-
gunningsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen – neemt ‘(…) 
op grond van het verslag van de provinciaal stedenbouwkundige ambtenaar en nadat zij of 
haar gemachtigde de betrokken partijen op hun verzoek schriftelijk of mondeling heeft gehoord’ 
[onderstreping toegevoegd]. De betrokken partijen,223 zoals de beroepsindiener 
en/of de aanvrager van de vergunning, hebben met andere woorden het recht om 
(schriftelijk of mondeling) te worden gehoord, wanneer zij daartoe hebben ver-
zocht.224 Bij afwezigheid van nadere (uitvoerings)regels over dit horen225 stelt de 
RvVb dat het optreden van de vergunningverlenende overheid in deze moet wor-
den getoetst aan de verplichtingen die het bestuur heeft op grond van de hoorplicht 
en de zorgvuldigheidsplicht als algemene beginselen van behoorlijk bestuur.226 Dit 
betekent dat wie vraagt om te worden gehoord, moet kunnen beschikken over alle 
gegevens en documenten waarover de vergunningverlenende overheid beschikt op het ogen-
blik dat zij beslist over het administratief beroep. Bijgevolg moeten de betrokken 
partijen, wanneer zij dit vragen, vóór de hoorzitting kennis kunnen nemen van 
het verslag van de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar.227 De kennisgeving 
van het verslag moet bovendien tijdig gebeuren, binnen een redelijke termijn.228 
Enkel op die manier worden de partijen in staat gesteld om op nuttige wijze voor 
hun belangen op te komen, door argumenten te ontwikkelen tegen het stand-
punt, ingenomen in het verslag, of stukken bij te brengen of te reageren op voor 
hen ongunstige stukken waarnaar het verslag verwijst. Aldus kunnen zij proberen 
de vergunningverlenende overheid te overtuigen om zich (al dan) niet aan te slui-
ten bij het standpunt, ingenomen in het verslag.229

115. Soms zal de plicht tot horen bovendien voortvloeien uit het ongeschreven begin
sel van behoorlijk bestuur van de hoorplicht, of beter ‘het recht om op een nuttige wijze 
zijn standpunt naar voor te brengen’, daar de bestuurde niet noodzakelijk mon-
deling moet worden gehoord. Traditioneel geldt deze hoorplicht wanneer de vol-
gende twee voorwaarden cumulatief vervuld zijn: de overheid neemt zich voor een 
ernstige maatregel te nemen die gebaseerd is op een gegeven dat de burger als 
een tekortkoming wordt aangerekend.230 Recent is er echter in de rechtspraak, naar 
analogie met het EU-recht,231 een tendens merkbaar tot een verruiming van het 
toepassingsgebied naar maatregelen die een ernstig nadeel toebrengen, los dus 

223 Zie over het begrip “betrokken partijen” ook: RvS 7 oktober 2014, nr. 228.692; RvVb 13 oktober 
2015, nr. A/1516/0101; RvVb 14 juni 2016, nr. A/1516/1217; RvVb 13 september 2016, nr. A/1617/0042.

224 Er geldt slechts een hoorplicht ten aanzien van de deputatie, indien de betrokkene uitdrukkelijk 
heeft gevraagd om te worden gehoord, zie RvVb 1 maart 2016, nr. A/1516/0708 en RvVb 16 juni 
2015, nr. A/2015/0361.

225 Cf. art. 4.7.23, § 1, tweede lid VCRO.
226 Zie RvVb 18 december 2012, nr. A/2012/0531 en RvVb 16 juli 2013, nr. A/2013/0398.
227 RvVb 4 juni 2013, nr. A/2013/0285.
228 RvVb 7 juni 2016, nr. A/1516/1201 en RvVb 14 april 2015, nr. A/2015/0226.
229 RvVb 7 juni 2016, nr. A/1516/1201.
230 Constante rechtspraak, zie bijv. RvS 28 april 2008, nr. 182.454, Verdoodt; RvS 28 januari 2013, 

nr. 222.266, Leyssens. 
231 Het recht op behoorlijk bestuur impliceert volgens art. 41 van het Handvest van de Grondrech-

ten van de Europese Unie immers ‘het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor 
hem nadelige individuele maatregel wordt genomen’ (art. 41, 2., a).
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van een tekortkoming door de bestuurde.232 Wanneer de overheid adviezen heeft 
ontvangen over een onbewoonbaarverklaring van een woning, of over overlast-
problemen met betrekking tot een café of een dancing, en zij vervolgens orde-
nende of sanctionerende maatregelen wil opleggen, zal dit slechts mogelijk zijn 
na de bestuurde vooraf te hebben gehoord. Opdat dit horen ‘nuttig’ zou zijn heeft 
de burger recht op voorafgaande inzage van het volledige dossier,233 met inbegrip 
dus van alle adviezen, zodat tegenspraak met kennis van zaken mogelijk is. Vol-
gens sommige rechtspraak betekent dit, behoudens in tuchtzaken, niet dat het 
bestuur steeds op eigen initiatief het hele dossier moet bezorgen aan de betrok-
kene, zeker wanneer het bestuur ervan mag uitgaan dat de relevante gegevens 
reeds gekend zijn door de betrokkene. Wanneer de betrokkene om inzage ver-
zoekt, moet hem echter inzage worden verleend.234 Ons inziens vereist behoorlijk 
bestuur dat het bestuur in ieder geval aan de betrokkene meedeelt welke stukken 
zich in het dossier bevinden, zodat de burger kan oordelen of hij bepaalde stuk-
ken daarvan wil opvragen ter inzage.

116. Ook indien de bestuurde over feiten en gegevens beschikt – of kan beschik-
ken  – die relevant en noodzakelijk zijn voor het advies en de daaropvolgende 
beslissing,235 lijkt een voorafgaande raadpleging van de bestuurde op zijn plaats 
in het licht van de op de adviseur en het bestuur rustende zorgvuldigheidsplicht.

117. Wanneer de bestuurde het niet eens is met de inhoud van de adviezen, kan hij 
niet alleen zijn kritiek hierop formuleren, maar ook steeds een aanvullend onderzoek 
en/of advies vragen aan het bestuur. Het staat de burger vrij dit te vragen, maar 
het bestuur zal niet op elk verzoek hoeven in te gaan. De overheid zal opnieuw 
zorgvuldig moeten afwegen of bijkomend onderzoek nodig/nuttig is.236 Het komt 
toe aan de burger om het bestuur daarvan op gemotiveerde wijze te overtuigen. 
Bij afwezigheid van regelgeving in dit verband beschikt het bestuur dan over een 
discretionaire bevoegdheid om daar al dan niet op in te gaan met het zorgvuldig-
heids- en redelijkheidsbeginsel als grens.237 Eventueel zou een burger een beroep 
kunnen doen op de rechter om de overheid een bevel te geven tot het inwinnen 

232 Bijvoorbeeld het sluiten van een inrichting door de burgemeester bij wijze van veiligheidsmaat-
regel (RvS 1 oktober 2009, nr. 196.542, bvba Illusion en Luyten), of het intrekken van een wapen-
vergunning om veiligheidsredenen (RvS 24 januari 2008, nr. 178.887, De Backer).

233 Bijv. RvS 21 juni 2016, nr. 235.143, Van Loock. 
234 RvS 17 september 2001, nr. 98.888, Bastiaensen.
235 Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de te nemen beslissing betrekking heeft op feiten en 

omstandigheden eigen aan de betrokken belanghebbende, zoals zijn gezondheid (cf. medische 
advisering in het licht van de vaststelling van de medische (on)geschiktheid van de betrokkene). 

236 Wanneer het bestuur gebonden is door een vervaltermijn, zal er mogelijk een spanningsveld 
zijn tussen deze termijneis en de zorgvuldigheidsplicht. Ook financiële argumenten kunnen 
een rol spelen, infra, IX. Effectiviteits- en efficiëntiebeginsel: kosten en baten van zorgvuldige 
advisering. 

237 Zie ook RvS 12 september 2011, nr. 215.075, Spranghers: wanneer een bestuur een deskundi-
genadvies vraagt, is het (behoudens een eventuele normatieve plicht in die zin) niet verplicht 
om nadien ook de opmerkingen geuit tijdens het openbaar onderzoek die ingaan tegen het 
advies voor te leggen aan die adviesinstantie om ook daarover advies in te winnen. Wel moet 
het bestuur rekening houden met zowel het advies als de bewaren in de tegengestelde zin en 
moet dat blijken uit de motivering van de beslissing. 
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van een nieuw of bijkomend advies wanneer hij kan bewijzen dat dit noodzakelijk 
is in het kader van de zorgvuldigheidsplicht.238

118. Bij advisering aan besturen zal, indien er geen normatieve plicht tot horen 
bestaat, veel afhangen van de concrete omstandigheden van het geval. Bij advi-
sering aan de bestuursrechter is het antwoord op de vraag naar de rechtsplicht tot 
horen eenduidiger. Op basis van artikel 6 EVRM heeft iedere partij in beginsel het 
recht om kennis te nemen van en opmerkingen te maken op elk bewijselement 
of standpunt dat aan de bestuursrechter wordt voorgelegd met het oog op het 
beïnvloeden van de rechterlijke beslissing.239 Toegepast op de advisering aan de 
bestuursrechter betekent dit dat iedere partij in beginsel de bevindingen van de 
door de bestuursrechter aangestelde deskundige moet kunnen tegenspreken,240 
door bijvoorbeeld opmerkingen te maken op het (eind)verslag (o.a. op het vlak 
van formele of materiële zorgvuldigheid) of een tegenbewijs te leveren op basis 
van het verslag van een ‘eigen’ deskundige. Slaagt geen van de partijen erin om 
het tegenbewijs te leveren, dan sluit de bestuursrechter zich in principe aan bij 
het deskundigenverslag.241

119. De toepassing van artikel 6 EVRM gaat niet zo ver dat het aan de partijen 
het recht verleent om aanwezig te zijn bij de onderzoeksverrichtingen van de des-
kundige of om opmerkingen te maken op de documenten die hij in aanmerking 
neemt.242 In de zaak Mantovanelli heeft het EHRM evenwel geoordeeld dat wanneer 
het oordeel van een (medische) deskundige een grote invloed heeft op de beoorde-
ling van de feiten door de rechter, de partijen de mogelijkheid moeten hebben 
vooraf – namelijk voordat het (definitieve) deskundigenverslag wordt bezorgd aan 
de rechter – invloed uit te oefenen op de inhoud van dit verslag, bijvoorbeeld door 
te reageren op het voorverslag van de deskundige.243 Van een dergelijke ‘grote 
invloed’ kan sprake zijn indien de vraag die wordt voorgelegd aan de deskundige 
gelijk is aan de vraag die de rechter zelf moet beantwoorden in een (technische) 
materie waarover de rechter zelf geen/onvoldoende kennis heeft en bijgevolg 
afhankelijk is van het oordeel van de betrokken deskundige.

120. De procedureregels van de Raad van State en de DBRC voorzien in een uit-
gebreide tegensprekelijke procedure ten aanzien van de werkzaamheden van de 

238 Wij hebben geen kennis van voorbeelden in die zin, maar er bestaat wel rechtspraak waarin 
adviesinstanties of de rechtspersonen waartoe zij behoren door de rechter worden veroordeeld 
tot het verstrekken van een advies: zie bijv. Vz. Rb. Hoei 2 november 1999, JLMB 1999, 1817 (ver-
oordeling van de minister van Justitie tot het verstrekken van het advies onder verbeurte van een 
dwangsom van 50.000 BEF per dag vertraging); zie ook de rechtspraak aangehaald door RvS 13 
november 2009, nr. 197.783, nv Stadium Fenix en nv Limburgse Reconversiemaatschappij, r.o. 
3.3.10.

239 EHRM 2 juni 2005, nr. 48386/99, Cottin/België, r.o. 29.
240 Cf. EHRM 18 maart 1997, nr. 21497/93, Mantovanelli/Frankrijk, r.o. 32-33 en EHRM 2 juni 2005, 

nr. 48386/99, Cottin/België, r.o. 29-30. Niettemin volstaat het in dat geval niet om de inhoud van 
het verslag louter tegen te spreken: zie RvS 3 februari 1998, nr. 71.530, nv C.E.I.

241 Zie RvS 10 maart 1998, nr. 72.321, bvba TR.EL. en RvS 13 maart 1990, nr. 34.358, pvba TR. EL.
242 Zie EHRM 18 maart 1997, nr. 21497/93, Mantovanelli/Frankrijk, r.o. 33; EHRM 2 juni 2005, 

nr.  48386/99, Cottin/België, r.o. 30. Vgl. tevens: EHRM 5 juli 2007, nr. 31930/04, Sara Lind 
Eggertsdóttir/IJsland, r.o. 47.

243 EHRM 18 maart 1997, nr. 21497/93, Mantovanelli/Frankrijk, r.o. 36.
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deskundige, aangesteld door de bestuursrechter. Na aanvaarding van de deskun-
digenopdracht organiseert de deskundige immers allereerst een (installatie)ver
gadering, waarop alle partijen worden uitgenodigd en zij alle stukken bezorgen 
die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de deskundigenopdracht.244 Na een 
(eerste) onderzoek van alle noodzakelijke gegevens bezorgt de deskundige zijn 
voorverslag met zijn (voorlopige) bevindingen aan de partijen, waarna deze laat-
sten de mogelijkheid hebben om opmerkingen te formuleren, zodat de deskun-
dige de mogelijkheid heeft hierop te reageren in het eindverslag.245 De deskundige 
kan ten slotte ter zitting worden uitgenodigd om toelichting en opheldering te 
geven bij zijn verslag.246

121. Het arrest Mantovanelli heeft specifiek betrekking op de deskundigenadvise-
ring aan de rechter, maar de vraag rijst in hoeverre dezelfde redenering niet kan 
worden doorgetrokken naar de advisering in de bestuurlijke fase. De Nederlandse 
Raad van State is van oordeel dat dat laatste niet zonder meer het geval is, nu er 
voor de bestuurlijke besluitvorming andere normen gelden dan voor de procedure 
bij de rechter.247 Het standpunt van de Raad houdt verband met de verschillende 
finaliteit van participatie door belanghebbenden in de bestuurlijke procedure 
enerzijds en voor de rechter anderzijds. Terwijl in de rechterlijke procedure par-
tijen vanuit het oogpunt van de rechtsbescherming in de gelegenheid moeten worden 
gesteld op elkaars standpunten te reageren, staat bij de bestuurlijke besluit-
vorming de zorgvuldigheid centraal, zodat belanghebbenden worden gehoord om 
te verzekeren dat de gegevensvergaring en -vaststelling op een juiste/zorgvuldige 
manier plaatsvindt.248

122. Ons inziens is deze redenering niet geheel sluitend; in ieder geval kan zij naar 
Belgisch recht niet zonder meer worden aangenomen. Ten eerste heeft het horen 
van de rechtstreeks belanghebbenden een dubbel doel: enerzijds het vrijwaren van 
de belangen van de bestuurde, door hem de mogelijkheid te bieden zijn bezwa-
ren te doen kennen en aldus een voor hem ongunstige beslissing te vermijden; 
anderzijds het vrijwaren van het belang van het bestuur, door te vermijden dat het 
bestuur een onzorgvuldige beslissing zou nemen omdat het niet beschikt over 
een volledige kennis van zaken.249 Het horen is dus ook een vorm van preventieve 

244 Art. 20, derde lid RvS-Wet en art. 36 DBRC-Decreet (MHHC). Het niet (rechtsgeldig) organise-
ren van de installatievergadering leidt niet noodzakelijk tot de nietigheid van het deskundigen-
verslag (zie RvS 18 februari 2010, nr. 201.042, nv Pfizer).

245 Zie art. 37 DBRC-Decreet (MHHC). De mogelijkheid om opmerkingen te maken op het voor-
verslag van de deskundige is niet letterlijk voorzien in de RvS-wet. Niettemin lijkt dit (onrecht-
streeks) voort te vloeien uit de verplichting van de deskundige om zijn voorverslag (“inleidende 
gegevens”) te bezorgen aan de partijen (art. 20 RvS-Wet). Anders oordelen zou dit vormvoor-
schrift immers zinledig maken. Soms wordt het beantwoorden van de opmerkingen van de 
betrokken partijen uitdrukkelijk opgelegd door de Raad van State in het arrest waarbij het 
deskundigen onderzoek wordt bevolen, zie bijv. RvS 20 mei 2003, nr. 199.600, nv Switchlink.

246 Zie art. 23 Procedurereglement RvS en art. 38 Procedurereglement DBRC (MHHC).
247 Zie ABRvS 22 november 2006, JB 2007/89, noot AB. Zie tevens: CRvB 19 september 2014, 

JB 2014/220.
248 Zie J.C.A. De Poorter en Y.M. Van Soest-Ahlers, Advisering in het bestuursrecht, Alphen aan 

den Rijn, Kluwer, 2008, 60.
249 I. Opdebeek, “De hoorplicht” in I. Opdebeek en M. Van Damme (eds.), Beginselen van behoorlijk 

bestuur, Brugge, die Keure, 2006, (235) 242; RvS 5 april 1995, nr. 52.710, Wery.
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rechtsbescherming. Het is dus niet alleen een instrument tot informatiegaring met het 
oog op een zorgvuldigere besluitvorming. In die zin sluit het horen in de admi-
nistratieve fase dus wél aan bij het horen in de rechterlijke fase. Ten tweede lijkt 
de leer van het arrest Mantovanelli ons ten minste gedeeltelijk geïnspireerd door 
zorgvuldigheidsoverwegingen. Indien de rechter niet de vereiste kennis heeft om 
alleen tot een beoordeling van de zaak over te gaan, gaat het Hof ervan uit dat 
het advies dat wordt ingewonnen door de rechter van doorslaggevend belang zal 
zijn.250 In die hypothese kan de rechter zelf onvoldoende ‘tegengewicht’ bieden, 
in de zin dat hij niet over de kennis beschikt om de kwaliteit van het advies alleen 
te beoordelen. Door de partijen de kans te bieden om te reageren op een ontwerp- 
of preadvies, tracht de rechter te verzekeren dat het advies waarop hij zich finaal 
baseert zorgvuldig, met volledige kennis van zaken werd opgesteld. Een dergelijke 
zorgvuldigheidsplicht en vergewisplicht gelden, zoals eerder werd toegelicht, ech
ter ook voor besturen. Ons inziens kan de leer van het Mantovanelli-arrest dus wél 
worden doorgetrokken naar de bestuurlijke fase. Er bestaan trouwens voorbeel-
den van adviesprocedures waarbij eerst een ‘preadvies’ wordt opgemaakt, waarop 
de bestuurde dan kan reageren alvorens een eindadvies wordt uitgebracht.251 Wel 
moeten de randvoorwaarden van de Mantovanelli-rechtspraak goed voor ogen wor-
den gehouden: het gaat hier om dossiers waarin het advies doorslaggevend is en de 
(beleids)inbreng van het bestuur dermate beperkt is dat het advies zelf als het ware de inhoud 
van de uiteindelijke beslissing zal bepalen. Dat laatste is bijvoorbeeld zo in beslissingen 
die afhankelijk zijn van medische analyses. In het omgevingsrecht daarentegen 
speelt de beleidsvrijheid van het bestuur over het algemeen een grote rol. Advie-
zen zijn een belangrijke bron van informatie voor het bestuur, maar het bestuur 
mag geen afstand doen van zijn discretionaire beoordelingsbevoegdheid door 
enkel op het advies te steunen.252

2.2 Collectieve inspraak

123. De vraag naar collectieve inspraak met betrekking tot adviezen rijst logischer-
wijze enkel bij advisering aan besturen, niet in het kader van concrete geschillen 
voor de bestuursrechter.

124. Wij wezen reeds eerder op het beginsel van good governance van de participa-
tie, maar er bestaat op dit ogenblik nog geen algemeen beginsel van behoorlijk bestuur 
dat de overheid in alle gevallen zou verplichten tot inspraak of participatie. Wel is 
er een toename van het aantal gevallen waarin de overheid normatief wordt ver-
plicht om inspraak te verlenen in welbepaalde gevallen, zeker in het omgevings-

250 Met name indien de vraag die wordt voorgelegd aan de deskundige gelijk is aan de vraag die de 
rechter zelf moet beantwoorden (Cf. EHRM 18 maart 1997, nr. 21497/93, Mantovanelli/Frank-
rijk, r.o. 36).

251 Zie bijv. de procedure geschetst in RvS 16 januari 2007, nr. 166.771, vzw Currende (preadvies 
over een subsidieaanvraag). 

252 Een uitzondering geldt voor de bindende advisering, waarbij het advies onmiddellijk en beslis-
send (geheel of gedeeltelijk) de inhoud van de eindbeslissing bepaalt. Deze vorm van advisering 
komt in het omgevingsrecht evenwel – in vergelijking met vroeger – niet zo vaak meer voor en 
blijft de uitzondering, zie infra VIII. 1 Plicht tot formele motivering van het advies, en VIII. 3 
Plicht tot het uitoefenen van de eigen bevoegdheid/rechtsmacht en het al dan niet volgen van 
het advies.

Dit artikel uit Preadviezen Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker



57

recht, mede onder impuls van het Europese recht. Vaak krijgt de bevolking in het 
omgevingsrecht de mogelijkheid tot inspraak via een openbaar onderzoek. Die 
inspraak kan betrekking hebben op een ontwerpbeslissing (bijv. een ruimtelijk 
uitvoeringsplan) of over een vergunningaanvraag (bijv. een omgevingsvergun-
ningsaanvraag).

125. In vele gevallen zal de procedure in de regelgeving echter zo georganiseerd 
zijn dat de officiële adviserende instanties maar tussenkomen nadat de bevolking 
haar mogelijkheid tot inspraak heeft gehad. In die gevallen kan de inspraak dus 
geen betrekking hebben op de adviezen maar zullen het integendeel de advies-
instanties zijn die de bezwaren en opmerkingen van de bevolking beoordelen.253

126. Bij ontstentenis van een normatieve verplichting kan in sommige gevallen 
de consultatie van belanghebbenden toch vereist zijn om tot een zorgvuldig voor-
bereid besluit te komen. In dat geval is de overheid volgens de Raad van State 
echter niet verplicht aan elk van de belanghebbenden individueel te laten weten 
of, waarom of hoe aan hun opmerkingen gevolg werd gegeven.254

2.3 Gevolgen van het horen/de inspraak voor het bestuur

127. Wanneer de burger(s) kennis hebben genomen van het advies/de adviezen en 
hun bezwaren daartegen hebben geuit – al dan niet ondersteund door tegenad-
viezen – is het aan de overheid om daar zorgvuldig mee om te gaan. De overheid 
zal hiervan alleszins kennis moeten nemen. Of ze er ook inhoudelijk rekening 
mee moet houden, hangt af van de hoedanigheid en de kwalificaties (deskun-
digheid) van de persoon en de kwaliteit/onpartijdigheid van de verstrekte infor-
matie. Zoals wij eerder vermeldden, zal bij het bestaan van tegenadviezen, d.i. 
tegenspraak door andere deskundigen, een verstrengde vergewisplicht rusten op 
het bestuur ten aanzien van het eerder ingewonnen advies. Wanneer een burger 
individueel werd gehoord, zal in de motivering van de beslissing moeten blijken 
dat van zijn argumenten werd kennisgenomen en moeten de argumenten in grote 
lijnen worden beantwoord in de motivering.255 Op bezwaren geformuleerd tijdens 
een openbaar onderzoek kan op een meer collectieve manier een antwoord wor-
den geformuleerd in de beslissing.256

253 Zie bijv. art. 2.1.16, § 6 (Gemeentelijk RSP) en art. 2.2.14, § 5 (Gemeentelijk RUP) VCRO en art. 29 
Omgevingsvergunningsdecreet (verslag gemeentelijke omgevingsvergunningsambtenaar).

254 RvS 19 september 2011, nr. 215.194, nv Evonet Belgium. 
255 Constante rechtspraak, zie bijv. RvS 15 oktober 2013, nr. 225.096, Michiels. De formelemotive-

ringsplicht verplicht de overheid er niet toe om alle argumenten uitdrukkelijk te beantwoor-
den, maar uit de beslissing moet wel expliciet of impliciet blijken dat de argumentatie van de 
betrokkene in de besluitvorming is betrokken. Hieruit moet in ieder geval impliciet kunnen 
worden afgeleid waarom de argumenten in het algemeen niet werden aanvaard, zij het dat dit 
kan door verwijzing naar een stuk waarin de betrokkene het antwoord op zijn argumenten kan 
vinden. 

256 Het is vaste rechtspraak van de RvVb dat de vergunningverlenende overheid als orgaan van het 
actief bestuur er niet toe gehouden is punt voor punt te antwoorden op alle ingediende bezwa-
ren en argumenten die tijdens de administratieve procedure werden uitgebracht. Het volstaat 
dat uit de beslissing de draagkrachtige motieven blijken waarop haar beslissing steunt (RvVb 
21 februari 2017, nr. A/1617/0588; RvVb 20 december 2016, nr. A/1617/0440).
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2.4 Gevolgen van het horen/de inspraak voor de rechter

128. De rechterlijke motiveringsplicht impliceert dat wordt geantwoord op alle 
opmerkingen en bezwaren die worden geuit ten aanzien van het deskundigen-
advies.

VIII Transparantie en rekenschapsplicht: Plicht tot motivering van het 
advies? plicht om rekening te houden met het advies?

1 Plicht tot formele motivering van het advies?

129. In België maakt men voor bestuurshandelingen het onderscheid tussen de 
materiële- en de formelemotiveringsplicht. Voor alle bestuurshandelingen geldt 
het ongeschreven beginsel van behoorlijk bestuur van de materiëlemotiveringsplicht, 
dit wil zeggen dat zij moeten worden gedragen door motieven die in feite en 
in rechte aanvaardbaar zijn en moeten kunnen worden gecontroleerd. Vanuit 
het oogpunt van de materiële motiveringsplicht volstaat het evenwel dat deze 
 motieven blijken uit het administratief dossier; zij moeten niet worden veruit-
wendigd in de beslissing.

130. Sinds de inwerkingtreding van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uit-
drukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: Wet Motivering 
Bestuurshandelingen) moeten eenzijdige bestuurlijke rechtshandelingen met 
individuele draagwijdte bovendien ook formeel worden gemotiveerd.257 Dit wil zeg-
gen dat in de beslissing zelf de feitelijke en de juridische overwegingen moeten wor-
den opgenomen die aan de beslissing ten grondslag liggen.258 Deze eis heeft dus 
betrekking op de kenbaarheid van de motieven. Maar de motivering moet boven-
dien ‘afdoende’ zijn,259 wat impliceert dat zij evenredig en draagkrachtig moet zijn. 
Aldus wordt de link gelegd tussen de formele- en de materiëlemotiveringsplicht.

131. Adviezen zijn wel onderworpen aan de materiëlemotiveringsplicht, maar 
aangezien zij meestal niet bindend zijn, en dus geen (rechtstreekse) rechtsgevol-
gen teweegbrengen, vallen zij niet onder het materieel toepassingsgebied van de 
Wet Motivering Bestuurshandelingen.260 Zij moeten op basis van deze wet dus 
niet formeel worden gemotiveerd.

257 Art. 2 Wet Motivering Bestuurshandelingen. Zie over deze wet in het algemeen en de toepassing 
ervan in de diverse sectoren van het bestuursrecht I. Opdebeek en A. Coolsaet (eds.), Formele 
motivering van bestuurshandelingen, Brugge, die Keure, 2013, 569p. 

258 Art. 2 Wet Motivering Bestuurshandelingen.
259 Art. 3 Wet Motivering Bestuurshandelingen. 
260 I. Opdebeek en A. Coolsaet, “Toepassingsgebied ratione materiae van de Wet Motivering 

Bestuurshandelingen” in I. Opdebeek en A. Coolsaet (eds.), Formele motivering van bestuurshan
delingen, Brugge, die Keure, 2013, 58 e.v. en de verwijzingen aldaar. Zo is het niet-bindend advies 
van een selectiecommissie slechts een voorbereidende handeling in de besluitvorming en in 
beginsel niet onderworpen aan de formelemotiveringsplicht (RvS 19 februari 2009, nr. 190.636, 
Dellaert). 
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132. Bindende adviezen261 zullen daarentegen in principe262 wél onder het toepas-
singsgebied vallen van de wet, op voorwaarde dat zij een individuele strekking 
hebben. Een bekend voorbeeld uit het omgevingsrecht is het (algemene) artikel 
4.3.3, eerste lid VCRO263: “Indien uit de verplicht in te winnen adviezen blijkt dat het aange
vraagde strijdig is met direct werkende normen binnen andere beleidsvelden dan de ruimtelijke 
ordening (…) wordt de vergunning geweigerd of worden in de aan de vergunning verbonden 
voorwaarden waarborgen opgenomen met betrekking tot de naleving van de sectorale regel
geving.”264 [onderstreping toegevoegd]

Een verplicht ingewonnen advies krijgt dus, op basis van deze bepaling, een 
bindend karakter, indien en voor zover uit het advies blijkt dat het aangevraagde 
strijdig is met een direct werkende norm binnen een ander beleidsveld dan de 
ruimtelijke ordening.265 In dat geval moet de vergunningverlenende overheid, ofwel 
de vergunning weigeren, ofwel in de vergunningsvoorwaarden waarborgen opne-
men tot naleving van de direct werkende norm. Artikel 4.3.3 VCRO biedt dus een 
keuzemogelijkheid,266 die o.i. evenwel naar redelijkheid moet worden uitgeoe-
fend, mede in het licht van de inhoud van het uitgebrachte advies.

133. Hoewel niet-bindende adviezen niet onder het toepassingsgebied vallen van 
de Wet Motivering Bestuurshandelingen, moeten zij echter vaak toch formeel 
worden gemotiveerd op basis van een specifieke norm. Zo brengen de Procoro’s en de 
Gecoros’s bijvoorbeeld een gemotiveerd advies uit bij de totstandkoming van een 
provinciaal resp. gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.267 Een ander voorbeeld 
is artikel 38 van het uitvoeringsbesluit van het Omgevingsvergunningsdecreet268 
dat een zeer gedetailleerde motiveringsplicht voorschrijft aan de talrijke advies-
instanties.269 Niet-bindende adviezen zullen ook formeel moeten worden gemoti-
veerd wanneer de eindbeslissing ter formele motivering slechts verwijst naar het 
advies.270 Een formele motivering door verwijzing is immers slechts mogelijk wanneer 

261 Bindende adviezen zijn voorbeslissingen die onmiddellijk en beslissend (geheel of gedeeltelijk) 
de inhoud van de eindbeslissing bepalen. 

262 Tenzij een van de uitzonderingsgronden vermeld in art. 4 van de wet aanwezig zou zijn. 
263 Zie hierover: S. Denys, “Bindende advisering in de stedenbouwkundige vergunningsproce-

dure”, TOO 2014, 335-345.
264 Artikel 4.3.3, tweede lid VCRO omschrijft de “direct werkende normen” als “supranationale, wets

krachtige, reglementaire of beschikkende bepalingen die op zichzelf volstaan om toepasbaar te zijn, zonder 
dat verdere reglementering met het oog op precisering of vervollediging noodzakelijk is”. Voorbeelden van 
dergelijke normen zijn beschermingsbesluiten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet. 

265 Zie RvVb 6 december 2016, nr. A/1617/0378,: “Indien uit een verplicht ingewonnen advies blijkt dat het 
aangevraagde strijdig is met een direct werkende norm binnen andere beleidsvelden dan de ruimtelijke orde
ning, komt aan de verwerende partij als vergunningverlenende overheid geen beoordelingsbevoegdheid meer 
toe om zelf de strijdigheid met de direct werkende norm uit het advies te toetsen. Het verplicht in te winnen 
advies is in dat geval bindend krachtens artikel 4.3.3. VCRO, namelijk in zoverre het advies verwijst naar 
de strijdigheid met een direct werkende norm.” [onderlijning toegevoegd] Zie tevens: RvVb 18 april 
2017, nr. 1617/0763; RvVb 8 november 2016, nr. A/1617/0251 en RvS 4 november 2014, nr. 229.024, 
 Callens.

266 Zie RvVb 1 juli 2014, nr. A/2014/0468.
267 Zie art. 2.1.10, § 4 en art. 2.1.16, § 6 VCRO.
268 Zie art. 38 B.Vl. 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning, BS 23 februari 2016.
269 Zie tevens art. 46 B.Vl. 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betref-

fende de omgevingsvergunning, BS 23 februari 2016 dat een gedetailleerde motiveringsplicht 
voorschrijft voor de omgevingsvergunningscommissies.

270 RvS 19 februari 2009, nr. 190.636, Dellaert.
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een aantal voorwaarden vervuld zijn,271 waaronder de formele motivering van het 
advies waarnaar wordt verwezen.

134. Denys bepleit echter een algemene formelemotiveringsplicht voor advie-
zen.272 Dit zou de adviseur verplichten zijn advies te verantwoorden als het resul-
taat van een zorgvuldige afweging van alle relevante feiten en belangen en dwingt 
(indirect) tot een zorgvuldig(er) onderzoek. Een advies kan ook maar zijn voorlich
tingsfunctie vervullen als het niet alleen de conclusie, maar ook de redenen voor 
de conclusie vermeldt. De formelemotiveringsplicht vergemakkelijkt ten slotte de 
controle op het advies niet alleen door de beslissende overheid, maar ook door de 
bestuurde, de eventuele toezichthoudende overheid en de rechter.

135. In tegenstelling tot in de bestuurlijke fase bestaan er in de rechterlijke fase 
geen uitdrukkelijke normen die de deskundige ertoe verplichten het advies for-
meel te motiveren. Niettemin mag ervan worden uitgegaan dat een dergelijke ver-
plichting bestaat ten aanzien van de deskundige op basis van de op hem rustende 
zorgvuldigheidsplicht: van een redelijk en omzichtig adviseur mag worden verwacht 
dat hij zijn verslag uitdrukkelijk motiveert. Enkel op die manier kan de deskun-
dige zijn opdrachtgever (de bestuursrechter) adequaat informeren. Bovendien 
laat de motivering ook toe dat de gedingvoerende partijen en de rechter de juist-
heid en zorgvuldigheid van het advies kunnen controleren en betwisten.

2 Plicht tot het betrekken van het advies in de bestuurlijke/ rechterlijke 
beslissing

136. Een rechtsgeldig advies is een rechtens relevant feit voor de eindbeslissing 
zodat de overheid niet kan doen alsof het advies niet bestaat.273 Zij zal er kennis van 
moeten nemen en er rekening mee moeten houden bij het nemen van haar beslis-
sing. Dit geldt uiteraard voor de door het bestuur ingewonnen adviezen, maar 
ook wanneer aan het bestuur spontaan adviezen zouden worden uitgebracht bij-
voorbeeld door burgers. Of ze er ook rekening mee moet houden, hangt af van de 
hoedanigheid en de kwalificaties (deskundigheid) van de persoon en de kwaliteit/
onpartijdigheid van de verstrekte informatie.274

137. Hetzelfde geldt uiteraard voor het deskundigenrapport waarover de bestuurs
rechter beschikt.

271 Zie infra, VIII, 4. Plicht tot formele motivering van de bestuurlijke/rechterlijke beslissing ten 
aanzien van het advies.

272 S. Denys, Advisering in het bestuursrecht, Brugge, die Keure, 2013, 341 e.v. 
273 Zie S. Denys, Advisering in het bestuursrecht, Brugge, die Keure, 2013, 401-403. 
274 Supra, V. Integriteit: plicht tot deskundigheid, onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de 

adviseur.
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3 Plicht tot het uitoefenen van de eigen bevoegdheid/rechtsmacht en het al 
dan niet volgen van het advies

138. De adviezen verleend aan het bestuur zijn in de regel, dat wil zeggen behou-
dens andersluidend voorschrift, niet bindend.275

Het aantal toepassingsgevallen van de bindende advisering in het omgevings-
recht is de afgelopen jaren (sterk) afgenomen,276 mede om een “verkokering” van 
de besluitvorming te voorkomen of minstens te verminderen.277 Naast het hier-
boven aangehaalde algemene artikel 4.3.3 VCRO – waarnaar ook andere sectorale 
regelgeving wel eens verwijst278 – kan nog melding worden gemaakt van het speci-
fieke artikel 4.4.6 VCRO. Volgens deze bepaling kan in een omgevingsvergunning 
betreffende een bestaand hoofdzakelijk vergunde constructie, die definitief of 
voorlopig is beschermd als monument, of deel uitmaakt van een definitief of voor-
lopig beschermd stads- of dorpsgezicht of landschap, worden afgeweken van de 
stedenbouwkundige voorschriften, indien en voor zover de betrokken handelin-
gen gunstig worden geadviseerd vanuit het beleidsveld onroerend erfgoed. Verleent 
het Agentschap Onroerend Erfgoed met andere woorden een ongunstig advies, 
dan kan de vergunning niet worden verleend. Dit advies heeft dus een negatief bin
dend karakter.

139. Heeft het advies een bindend karakter voor de beslissende overheid, dan is 
het advies een voldoende draagkrachtig motief om de beslissing te motiveren.279 
Is het advies bijvoorbeeld negatief bindend, dan is het ongunstige advies vol-
doende om de weigering van de vergunning te motiveren.280 Opdat deze beslissing 
afdoende en zorgvuldig zou zijn gemotiveerd, is uiteraard vereist dat het advies 
zelf zorgvuldig is, zowel naar inhoud als wijze van totstandkoming, en bijgevolg 
zelf afdoende is gemotiveerd.281

140. Ook nietbindende adviezen spelen echter een bijzonder grote rol in het 
bestuursrecht. De overheid mag deze adviezen zeker niet negeren, maar moet ze 
evenmin blind volgen en mag ze zelfs niet blind volgen.282 De overheid behoudt 
immers haar beslissingsbevoegdheid; het uitoefenen van een discretionaire 

275 S. Denys, Advisering in het bestuursrecht, Brugge, die Keure, 2013, 75 e.v.
276 Voorbeelden uit het verleden, die thans zijn uitgedoofd of opgeheven, zijn het negatief-bindend 

advies van de wegbeheerder in het kader van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag 
(art. 7.5.9 VCRO) en het bindend advies van de Expertencommissie Onroerend Erfgoed in het 
kader van de beschermingsprocedures van onroerend erfgoed (zie oud art. 11 Decr.Vl. 3 maart 
1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten, BS 22 april 1976). Zie hier-
over: S. Denys, “Bindende advisering in de stedenbouwkundige vergunningsprocedure”, TOO 
2014, 335-345 en S. Denys, “Aanvechtbaarheid van bindende adviezen in de stedenbouwkundige 
vergunningsprocedure”, (noot onder RvS 15 januari 2014, nr. 226.085), T.Gem. 2014, 189-193.

277 Zie hierover: S. Denys, “Naar snellere en efficiëntere advisering bij grote infrastructuur-
werken”, TBP 2010, (588) 593-594, nr. 19 en S. Denys, Advisering in het bestuursrecht, Brugge, die 
Keure, 2013, 242.

278 Zie bijv. art. 6.4.4, § 2 Onroerenderfgoeddecreet.
279 RvVb 18 februari 2014, nr. A/2014/0134 en RvVb 1 juli 2014, nr. A/2014/0468.
280 Zie bijv. RvVb 7 mei 2013, nr. A/2013/0215 (negatief-bindend advies van de wegbeheerder). De wet-

tigheid van het bindend advies kan uiteraard (met succes) worden betwist bij de bestuursrech-
ter, zie bijv. RvVb 7 februari 2017, nr. A/1617/0563 en RvVb 17 november 2016, nr. UDN/1617/0304. 

281 Zie bijv. RvVb 13 januari 2015, nr. A/2015/0006 en RvVb 11 maart 2014, nr. A/2014/0174.
282 RvS 6 juli 2010, nr. 206.416, Coene. 
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beoordelings bevoegdheid is niet alleen een recht, maar ook een plicht. Indien de 
overheid het niet-bindend advies niet zou volgen, geldt wel een verscherpte moti-
veringsplicht.283

141. De bestuursrechter is niet juridisch gebonden door het deskundigenadvies.284 Hij 
moet integendeel zijn rechtsmacht zelf uitoefenen285 en mag zich bijgevolg niet (bij 
voorbaat) gebonden verklaren aan het verslag van de deskundige. De bestuurs-
rechter kan bijgevolg van het advies afwijken286 en moet dit zelfs doen indien zou 
blijken dat het advies onzorgvuldig is, inhoudelijk en/of naar wijze van totstand-
koming.287

Dit neemt niet weg dat een deskundigenadvies wel een grote (feitelijke) bewijs-
waarde heeft, precies omdat het is opgesteld door een (onafhankelijke) deskun-
dige en deze deskundige precies werd aangesteld omwille van de techniciteit van 
het dossier en het gebrek aan deskundigheid van de bestuursrechter.288

Het ligt bijgevolg in de lijn van de verwachting dat de bestuursrechter een door 
hem bevolen deskundigenadvies zal volgen wanneer er geen tegenindicaties 
bestaan op het vlak van de zorgvuldigheid ervan (die al dan niet voorvloeien uit de 
middelen/excepties van de partijen). Het zwaartepunt van de beslechting van het 
geschil verschuift naar de deskundige wanneer de oplossing van de betwisting 
afhangt van zijn technische expertise. Bij het niet volgen van zijn advies zal er een 
verscherpte motiveringsplicht rusten op de rechter.289

4 Plicht tot formele motivering van de bestuurlijke/rechterlijke beslissing 
ten aanzien van het advies

142. Reeds eerder werd erop gewezen dat eenzijdige bestuurlijke rechtshande-
lingen met individuele draagwijdte formeel moeten worden gemotiveerd.290 Op 
de verplichting dat de motieven in de beslissing zelf moeten worden opgenomen 
bestaat er echter één, zeer belangrijke jurisprudentiële uitzondering. Er mag 
immers ook worden gemotiveerd door verwijzing naar een ander stuk, bijvoorbeeld 
een advies, indien de volgende vier door de Raad van State geformuleerde voor-
waarden cumulatief vervuld zijn:291

283 Infra, VIII, 4. Plicht tot formele motivering van de bestuurlijke/rechterlijke beslissing ten aan-
zien van het advies.

284 Zie EHRM 16 april 2013, nr. 40908/05, Fazliyski/Bulgarije, r.o. 59-63; EHRM 29 mei 1986, 
nr. 8562/79, Feldbrugge/Nederland, r.o. 44. Vgl. RvS 11 juli 1969, nr. 13.676, gemeente Overijse 
en RvS 28 juni 1994, nr. 48.298, De Buck.

285 Het is rechters verboden hun rechtsmacht over te dragen (art. 11, eerste lid Ger.W.). 
286 Cf. EHRM 29 november 2016, nr. 34238/09, Lhermitte/België, r.o. 83.
287 Supra, VI, 3. Vergewisplicht voor het bestuur en de bestuursrechter ten aanzien van het advies.
288 Cf. RvS 13 september 1995, nr. 55.152, nv Persyn.
289 Infra, 4. Plicht tot formele motivering van de bestuurlijke/rechterlijke beslissing ten aanzien van 

het advies.
290 Art. 3 Wet Motivering Bestuurshandelingen. 
291 Constante rechtspraak, zie o.m. RvS 14  februari 2011, nr. 211.205, R., TBP 2012, 446, noot 

S. Denys; RvS 19 mei 2011, nr. 213.363, Gorris; Cass. 29 mei 2008, AR C.07.0193. Voor een bespre-
king van deze vier voorwaarden zie I. Opdebeek en A. Coolsaet, “Draagwijdte van de formele 
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1. de inhoud van het stuk waarnaar wordt verwezen, moet gekend zijn door de 
bestuurde of moet hem ter kennis worden gebracht;292

2. het stuk waarnaar wordt verwezen, moet zelf afdoende gemotiveerd zijn;
3. de voorstellen of adviezen moeten worden bijgevallen in de uiteindelijke 

beslissing;293

4. er mogen geen tegenstrijdige stukken/adviezen zijn.294

S. Denys voegt hier nog een vijfde voorwaarde aan toe – die inmiddels steeds 
vaker ingang vindt in de rechtspraak:295 de adviezen waarnaar wordt verwezen, 
moeten zelf voldoen aan de formele- en materiëlezorgvuldigheidsplicht.296 Wan-
neer al deze voorwaarden vervuld zijn, is het doel van de wet bereikt en is een motive-
ring door verwijzing toegelaten.

143. Wat een ‘afdoende’ motivering is, moet in concreto worden beoordeeld maar 
vast staat dat er een verscherpte motiveringsplicht is wanneer de overheid afwijkt 
van het advies.297 Afwijken zal slechts mogelijk zijn indien:
– de overheid wettige motieven heeft om van het advies af te wijken;
– uit de formele motivering van het besluit blijkt op grond van welke precieze, 

juiste en pertinente motieven zij afwijkt van het advies.298 De Raad van State 

motiveringsplicht” in I. Opdebeek en A. Coolsaet (eds.), Formele motivering van bestuurshande
lingen, Brugge, die Keure, 2013, (129) 135-139.

292 De inhoud van het stuk moet aan de bestuurde ter kennis zijn gebracht, hetzij vooraleer de 
beslissing werd genomen, hetzij samen met de eindbeslissing. In dit laatste geval is voldaan 
aan de Wet Motivering Bestuurshandelingen wanneer dit stuk ofwel bij de beslissing is gevoegd 
als bijlage, ofwel opgenomen is in de beslissing. Bij opname in de beslissing volstaat het vol-
gens de Raad van State om in het kort het voorwerp en de inhoud van die stukken te vermelden, 
zonder dat het nodig is ze volledig over te nemen. Wanneer de motivering zich in de bijlage 
bevindt, wordt deze geacht integraal deel uit te maken van de beslissing. 

293 Over het algemeen volstaat het dat uit de bestreden beslissing impliciet blijkt dat het advies/
voorstel wordt gevolgd (zie S. Denys, Advisering in het bestuursrecht, Brugge, die Keure, 2013, 426 
en de aldaar aangehaalde referenties). De rechtspraak van de Raad voor Vergunningsbetwis-
tingen is evenwel (nog steeds) strenger als het gaat om de motivering t.a.v. het verslag van de 
provinciale stedenbouwkundige ambtenaar. De RvVb stelt voorop dat, op basis van art. 4.7.23 
VCRO, de vergunningverlenende overheid uitdrukkelijk moet verwijzen naar dit verslag en de 
strekking ervan. M.a.w. zij moet in de vergunningsbeslissing expliciet tot uitdrukking brengen 
dat zij zich al dan niet aansluit bij het verslag (zie RvVb 12 augustus 2014, nr. A/2014/0540 en 
RvVb 12 augustus 2014, nr. A/2014/0564). In de praktijk wordt dit vormgebrek evenwel door-
gaans afgedaan op basis van een gebrek aan belang bij het middel (zie bijv. RvVb 3 mei 2016, 
nr. A/1516/1042; RvVb 5 juli 2016, nr. A/1516/1332).

294 Wanneer er diverse, tegenstrijdige adviezen zijn, zal de verwijzing in de motivering naar één 
gunstig advies onvoldoende zijn indien andere, omstandig gemotiveerde adviezen ongunstig 
zijn (RvS 24 september 1992, nr. 40.478, Dekkers). In dat geval mag de overheid zich niet beper-
ken tot een loutere verwijzing naar één advies, maar moet zij in de beslissing motiveren waarom 
zij het ene advies wél en het andere niet volgt (idem). 

295 Zie bijv. RvVb 21 februari 2017, nr. A/1617/0588; RvVb 16 augustus 2016, nr. A/1516/1438; RvVb 
24 maart 2015, nr. A/2015/0160; RvVb 20 januari 2015, nr. A/2015/0023.

296 S. Denys, “De zorgvuldigheidsplicht in het raam van de adviesverlening aan de overheid” (noot 
onder RvS 27 april 2004, nr. 130.662, Sierens), RW 2006-07, (1363) 1365, nr. 10.

297 RvS 15 juli 2009, nr. 195.289, Verbrugghe e.a. De motivering mag niet beperkt blijven tot een lou-
ter tegenspreken van het advies, maar moet duidelijk maken waarom de beslissende overheid 
meent de argumenten waarop het advies steunt, niet te kunnen volgen (RvS 24 februari 2006, 
nr. 155.597, Haché; RvS 24  februari 2006, nr. 155.598, De Bauwer e.a.; RvS 13 november 2006, 
nr. 164.644, Coppens; RvS 13 november 2006, nr. 164.651, Pattyn). 

298 RvS 12 december 2006, nr. 165.784, Devlamynck.
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heeft reeds talloze beslissingen vernietigd omdat de overheid de afwijking 
onvoldoende had gemotiveerd.

144. Wanneer er een ‘tegenadvies’ is aangebracht door bijv. de betrokken burger, 
zal dit ook zijn invloed hebben op de op het bestuur rustende motiveringsplicht.299

145. De motiveringplicht is aldus een instrument dat leidt tot meer accountabili
ty:300 de overheid kan ter verantwoording worden geroepen over de juistheid van 
de formele motivering, die immers ook afdoende moet zijn.

146. De bestuursrechter moet onder meer op basis van artikel 149 Gw zijn rechter-
lijke beslissing motiveren en antwoorden op alle middelen en excepties opgewor-
pen door de partijen, ook deze die betrekking hebben op de inhoud en vorm van 
het deskundigenadvies, verleend in opdracht van de bestuursrechter.

Worden aan de bestuursrechter bijvoorbeeld twee adviezen voorgelegd, een opge-
steld door een deskundige aangesteld door de bestuursrechter en een tweede 
(tegen)advies, opgesteld door een externe deskundige, aangesteld door een van 
de partijen, dan zal de bestuursrechter in beginsel moeten motiveren waarom hij 
het ene advies volgt en van het andere afwijkt.301

Hetzelfde geldt voor de exceptie die door een van de partijen wordt opgeworpen 
ten aanzien van de inhoud en/of vorm van het advies (bijv. partijdigheid van de 
adviseur), verleend aan de bestuursrechter. Ook hierop zal de bestuursrechter een 
antwoord moeten geven in de rechterlijke beslissing.

IX Effectiviteits en efficiëntiebeginsel: kosten en baten van 
zorgvuldige advisering

1 Kostprijs van de zorgvuldigheid in een conflictmodel

147. Wie de kosten draagt van het inwinnen van het advies door de overheid, zal 
afhangen van regelgeving tot regelgeving en van de aard van het advies. Vaak zal 
de beslissende overheid zelf of een ander overheidsorgaan instaan voor de kosten.

Belangrijk is dat op de overheid niet alleen de eerder besproken zorgvuldigheid-
plicht rust, maar ook de zuinigheidsplicht als beginsel van behoorlijk bestuur.302

In geval van een consultatieplicht (op basis van een norm, van de zorgvuldig-
heidsplicht, of na een injunctie van de bestuursrechter), zal de overheid – behou-
dens overmacht – geen financiële argumenten kunnen inroepen om het inwinnen 

299 Zie bijv. RvS 7 mei 2008, nr. 182.686, Bousba.
300 I. Opdebeek en S. De Somer, “The duty to give reasons in the European legal area: a mecha-

nism for transparent and accountable administrative decision-making?”, Public Administration 
Yearbook 2016, 97-148, http://www.ejournals.eu/sj/index.php/RAP/article/view/6731.

301 Zie EHRM 4 april 2013, nr. 30465/06, C.B./Oostenrijk, r.o. 43.
302 Zie hierover: S. Denys, Advisering in het bestuursrecht, Brugge, die Keure, 2013, 140-143.
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van een (bijkomend) advies te weigeren. De norm of het ongeschreven zorgvul-
digheidsbeginsel primeren in dat geval.

148. Niet alleen het zuinigheidsbeginsel, maar ook het continuïteitsbeginsel kan 
op gespannen voet komen te staan met de zorgvuldigheidsplicht. Zo is in het 
omgevingsrecht niet alleen de beslissende overheid, maar vaak ook de adviseur 
gebonden door normatieve termijnen. Aan het verstrijken van deze adviestermij-
nen wordt vaak het gevolg verbonden dat aan de adviesvereiste kan/mag worden 
voorbijgegaan303 of het advies wordt geacht gunstig te zijn304. In deze gevallen laat 
de regelgever de continuïteit van de besluitvorming primeren. Niettemin belet dit 
niet dat de beslissende overheid in bepaalde omstandigheden305, in het licht van 
de op haar rustende zorgvuldigheidsplicht, alsnog rekening kan houden met een 
te laat uitgebracht advies.306

149. Wanneer een burger (of een vereniging) bijkomende adviezen zou wensen en 
de overheid dit weigert, kan de burger natuurlijk zelf het initiatief daartoe nemen, 
maar zal de financiële last daarvoor op hem rusten.

150. Zowel bij de Raad van State307 als de DBRC (RvVb)308 worden de kosten en ere-
lonen van de deskundige in beginsel309 voorgeschoten door de verzoekende partij.

De deskundige maakt een staat op van zijn kosten en erelonen, waarna deze al 
dan niet worden goedgekeurd door de betrokken kamer, waarbij de zaak aanhan-
gig is.310

De kosten en erelonen van de deskundige maken deel uit van de globaliteit311 van 
de kosten (incl. de rolrechten, de rechtsplegingsvergoeding, het getuigengeld, 
enz.) die in principe312 ten laste worden gelegd van de partij die ten gronde, name-
lijk in het vernietigingsarrest, in het ongelijk wordt gesteld.313

Daar de kosten voor het aanstellen van de deskundige worden gecumuleerd met 
de andere kosten en al deze kosten in principe worden gedragen door eenzelfde 
partij, namelijk de in het ongelijk gestelde partij, kan dit voor de bestuursrechter 
een (extra) reden zijn om geen deskundige aan te stellen.314

303 Zie bijv. art. 4.1.3 Onroerenderfgoeddecreet.
304 Zie bijv. art. 43, tweede lid en 61, tweede Omgevingsvergunningsdecreet en art. 6.1.3 Onroerend-

erfgoeddecreet.
305 Met name wanneer dit praktisch en juridisch mogelijk is. 
306 Zie hierover: S. Denys, Advisering in het bestuursrecht, Brugge, die Keure, 2013, 322-329.
307 Zie art. 68, eerste lid Procedurebesluit RvS.
308 Zie art. 22, eerste lid Procedurereglement DBRC.
309 Behoudens andersluidende beslissing van de kamer (art. 22, eerste lid Procedurereglement 

DBRC). 
310 Zie 74-75 Procedurebesluit RvS en art. 22, tweede lid Procedurereglement DBRC.
311 Zie art. 66 Procedurebesluit RvS en art. 33, derde lid DBRC-Decreet.
312 Het DBRC-Decreet voorziet evenwel in de mogelijkheid om de kosten ook gedeeltelijk ten laste 

te leggen van een andere partij, dan de partij die ten gronde in het ongelijk is gesteld. Immers, 
art. 33, eerste lid bepaalt dat een DBRC-bestuursrechtscollege “het geheel of een deel van de kosten 
ten laste [legt] van de partij die ten gronde in het ongelijk gesteld wordt.” [onderlijning toegevoegd]. 

313 Zie art. 68, vijfde lid Procedurebesluit RvS en art. 33, eerste lid DBRC-Decreet.
314 Cf. supra, IV. 3.2.4. Verklaring voor het slechts uitzonderlijk aanstellen van een deskundige door 

de bestuursrechter? 
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151. Volledigheidshalve maken wij nog melding van artikel 875bis, tweede lid van 
het Gerechtelijk Wetboek, dat, zoals eerder vermeld, geldt als aanvullend recht en 
dat het subsidiariteitsbeginsel heeft ingevoerd: ‘De rechter beperkt de keuze van de onder
zoeksmaatregel en de inhoud van die maatregel tot wat volstaat om het geschil op te lossen, 
mede in het licht van de verhouding van de verwachte kosten van de maatregel tot de inzet 
van het geschil en waarbij de meest eenvoudige, snelle en goedkope maatregel de voorkeur 
geniet.’ De wetgever beoogde met dit artikel voornamelijk de subsidiariteit van het 
deskundigenonderzoek te benadrukken in verhouding tot de andere onderzoeks-
maatregelen waarover de (gewone) rechter beschikt. Het is een proceseconomi-
sche richtlijn naar de rechter toe, die kracht wordt bijgezet door een bijzondere 
motiveringsplicht voor beslissingen waarbij een deskundigenonderzoek wordt 
bevolen.315

2 Baten van zorgvuldige advisering

152. Het vragen van het advies zal de betrokken partijen tijd en geld kosten, maar 
kan ook tijdwinst opleveren, in de zin dat een beslissing die goed onderbouwd 
is door een degelijk advies contestatie in de kiem kan smoren en (bijkomende) 
juridische conflicten kan voorkomen. Op die manier wordt ook tijd en geld uit-
gespaard.

X Conclusies

153. Zowel het bestuur als de bestuursrechter is gebonden door het zorgvuldigheids
beginsel, als beginsel van behoorlijk bestuur c.q. rechtspleging. In een steeds com-
plexer wordende maatschappij wordt het voor de overheid en de rechter steeds 
vaker moeilijker om alleen, zonder inbreng van deskundigen, te komen tot een 
zorgvuldige beslissing. Deskundigenadvisering wordt dus alsmaar belangrijker, 
zowel kwantitatief als kwalitatief. Overheid en rechter worden immers ook steeds 
meer gevraagd om rekenschap af te leggen over hun beslissingen en transparantie te 
verlenen met betrekking tot het besluitvormingsproces.

154. Bij de vraag of er een beroep moet worden gedaan op deskundigenadvise-
ring en – zo ja – hoe deze advisering moet verlopen, is het zorgvuldigheidsbeginsel 
een leidend en richtinggevend beginsel. Meer en meer moet echter ook rekening 
worden gehouden met de mogelijke doorwerking van art. 6, eerste lid EVRM in de 
bestuurlijke procedure, bijvoorbeeld op het domein van de onpartijdigheid van 
de advisering.

155. Naast het zorgvuldigheidsbeginsel wint het transparantiebeginsel in het 
bestuursrecht alsmaar aan belang, niet alleen in de zin van openbaarheid van 
bestuursdocumenten, maar vooral in de zin van het verlenen van transparantie 
over de besluitvormingsprocedure. Sommige (ontwerp)adviezen zullen bijvoorbeeld 
aan de rechtstreeks belanghebbenden moeten worden meegedeeld met het oog 

315 Art. 972, §1, eerste lid Gerechtelijk Wetboek. 
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op individuele tegenspraak. Op basis van de formelemotiveringsplicht moet de over-
heid voor beslissingen met individuele draagwijdte aantonen wat de feiten en 
rechtsregels zijn waarop zij zich heeft gesteund om tot de beslissing te komen. 
Deze motiveringplicht is aldus een instrument dat leidt tot meer transparantie 
en accountability: de overheid kan ter verantwoording worden geroepen over de 
juistheid en het afdoende karakter van de formele motivering. Adviezen in het 
bestuursrecht zijn meestal niet bindend, zodat de overheid ervan mag afwijken, 
en ze zelfs niet slaafs mag volgen, gelet op haar eigen beoordelingsbevoegdheid 
en de vergewisplicht. Maar wanneer het bestuur afwijkt van een deskundigen-
advies, geldt een verscherpte motiveringsplicht. De rechter zal, zeker bij gebrek 
aan betwisting, het deskundigenrapport meestal volgen; ook hier geldt een stren-
gere motiveringsplicht bij afwijking.

156. De vraag rijst of de veranderende rol van de bestuursrechter – van een louter 
vernietigende naar een meer geschiloplossende bestuursrechter – niet betekent 
dat deze de zaak vaker, indien mogelijk, zelf moet (laten) onderzoeken en afdoen 
in plaats van ze terug te sturen en te laten onderzoeken door het bestuur.

157. Belangrijker is echter het voorkomen van conflicten voor de rechter. In dit ver-
band rijst de fundamentele vraag naar het op een andere wijze komen tot kennisgaring 
en dit in een zo vroeg mogelijk stadium. Hiervoor wijzen we op een techniek van alter-
natieve geschillenbeslechting in het bestuursrecht, die op dit domein wel eens 
een grote rol zou kunnen/moeten gaan spelen: de joint fact finding (JFF), ook wel 
kennisbemiddeling genoemd. Bij JFF wordt een face tot face-dialoog opgezet tus-
sen technische experts, diegenen die de beslissingen moeten nemen en de sta-
keholders, hierin meestal ondersteund door een facilitator of eventueel zelfs een 
bemiddelaar, om aldus te komen tot een proces van ‘gedeeld leren’.316 In onderling 
overleg bepaalt men over welke feiten zekerheid bestaat, waarover geen overeen-
stemming bestaat, waarover nog onzekerheid bestaat (en aanvullend onderzoek 
wenselijk kan zijn) en wat de relevantie is van de feiten.317 Bij JFF is het niet de 
bedoeling om informatie louter strategisch in te zetten en eventueel achter te 
houden, maar om ze aan te brengen en te delen. Aldus kan een daadwerkelijke 
dialoog tot stand komen tussen overheid, experts en stakeholders, met respect 
voor de principes van good governance en de eisen die voortvloeien uit het recht op 
een eerlijk proces:
– transparantie: het gaat om een open dialoog, waarbij iedereen meteen zijn stand-

punten, motieven en bewijzen op tafel legt;
– participatie: alle actoren zijn vertegenwoordigd en er is inspraak die werkelijk 

tot dialoog leidt;
– tegenspraak: de deelnemers treden meteen in gesprek met de experts en kun-

nen hun bevindingen ook contesteren;
– rekenschapsplicht: door vraag en antwoord wordt iedereen uitgenodigd maar 

ook verplicht om zijn standpunten te motiveren;

316 E. Lancksweerdt, Alternatieve conflictoplossing met de overheid, Brugge, die Keure, 2017, 185-187.
317 E. Lancksweerdt, Alternatieve conflictoplossing met de overheid, Brugge, die Keure, 2017, 186.

Dit artikel uit Preadviezen Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker



68

– integriteit: wanneer zowel bestuur als bestuurde(en) experts mogen aanduiden 
om deel te nemen, worden problemen van afhankelijkheid/partijdigheid al 
deels geneutraliseerd;

– effectiviteit/efficiëntie: er is geen tijdrovende fasering en verkokering van het 
bestuurlijk proces; JFF vraagt wel voldoende voorbereiding en organisatie 
maar zal op langere termijn tijd- en dus kostenbesparend zijn.

Of deze techniek haalbaar is, zal steeds in concreto moeten worden beoordeeld, 
maar zeker bij grote leefomgevingsprojecten, het opstellen van plannen enzo-
voort, lijkt dit ons een na te streven vorm van alternatieve conflictoplossing met 
de overheid en cocreatie van overheidsbeleid.

Lijst van vaak gebruikte afkortingen

Awb Algemene wet bestuursrecht (Nederland)
DBRC Dienst van de Bestuursrechtscolleges
DBRC-Decreet Decr.Vl. 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging 

van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, BS 1 oktober 2014
EVRM Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
EHRM Europees Hof voor de Rechten van de Mens
Gecoro Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening
MHHC Milieuhandhavingscollege
Milieuvergunningsdecreet Decr.Vl. 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, BS 17 septem-

ber 1985
Omgevingsvergunnings-
decreet

Decr.Vl. 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, 
BS 23  oktober 2014

Onroerenderfgoeddecreet Decr.Vl. 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed, BS 17 oktober 
2013

Procedurereglement DBRC B.Vl.Reg. 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige 
Vlaamse bestuursrechtscolleges, BS 16 mei 2014

Procedurereglement RvS Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechts-
pleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
BS 23 augustus 1948

Procoro Provinciale commissie voor ruimtelijke ordening
RvS Raad van State
RvS-Wet Gecoördineerde wetten op de Raad van State 12 januari 1973, 

BS 21 maart 1973
RvVb Raad voor Vergunningsbetwistingen
VCRO Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 15 mei 2009, BS 20 augustus 

2009
VLAREM I Besluit van de Vlaamse Executieve 6 februari 1991 houdende vast-

stelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning 
(titel I van het VLAREM), BS 26 juni 1991

Wet Motivering Bestuurs-
handelingen

Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurs-
handelingen, BS 12 september 1991

DABM Decr.Vl. 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieu-
beleid, BS 3 juni 1995

Dit artikel uit Preadviezen Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker


