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De Raad van State en de ombudsman: enkele gelijkenissen en verschillen  
Lunchseminarie met Bart Weekers, Vlaams ombudsman 
Brussel, Raad van State, 5 juni 2013 
 
Vrienden-Collega’s,  
 

1. In de zomer van 2010 werd ik vanuit dit huis gedetacheerd naar een zesjarig 
mandaat als Vlaams Ombudsman bij het Vlaams Parlement (2010-2016). 
Enkele weken voor mijn detachering op 28 juni 2010, was er hier in deze 
vergaderzaal ook een lunchseminarie met professor Koen Lenaerts, 
ondertussen vicepresident van Europees Hof van Justitie in Luxemburg. Koen 
sprak die middag over “complementariteit”1 en hij legde uit hoe vruchtbaar 
het voor de rechtsontwikkeling is wanneer het ene Hof zich openstelt voor de 
rechtspraak van het andere Hof. Complementair denken maakt het inderdaad 
mogelijk de dingen “anders” te bekijken: in plaats van zich te concentreren 
op de details waarin de inspanning van het andere Gerechtshof verschilt van 
het eigen Hof, is het ook mogelijk om telkens weer de win-win te zoeken. Die 
wijsheid is m.i. een erg passende houding in deze economisch barre tijden, 
waarbij we allemaal steeds kritischer bevraagd worden over de echte 
toegevoegde waarde van de instanties waar we verantwoordelijkheid dragen.  
 
Vandaag wil ik het met u graag hebben over die win-win door de Vlaamse 
Ombudsdienst anno 2013 en ik zal dat ook bekijken vanuit de 
complementariteit tussen mijn ambt en dat van U, hier bij de Raad van State.  

 
 
“Welkom, zoek niet verder! U bent bij ons aan het juiste adres!” 
 

 
2. Een voorstelling van het werk van de Vlaamse Ombudsdienst anno 2013 

begint bij de erfenis van mijn voorganger, professor Bernard Hubeau de 
eerste Vlaamse ombudsman bij het Vlaams Parlement. Bernard bezorgde de 
Vlaamse overheid namelijk een naar Belgisch overheidsrecht nog altijd uniek 
cadeau: het decreet van 1 juni 2001 houdende toekenning van een (eerste 
lijns)klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen.2  
 
Dit decreet heeft er de afgelopen tien jaar voor gezorgd dat Vlaamse 
overheidsdiensten vandaag niet langer vreemd opkijken wanneer er bij hen 
een klacht binnenkomt. Inderdaad, klachtendiensten en klachtenmanagers 
zijn nu dik tien jaar later, zo goed als overal ingeburgerd bij de Vlaamse 
overheidsdiensten; bij de betere overheidsdiensten zijn het ook 
vanzelfsprekende onderdelen van hun kwaliteitsbeleid. Als Vlaams 
ombudsman geeft me dat de luxe om niet als een soort Don Quichote overal 
voortdurend van die stupide Kafka-verhaaltjes over de Vlaamse overheid te 
moeten rondstrooien, want die dingen proberen de (eigen klachtendiensten 
van de serieuze) Vlaamse overheidsdiensten echt wel zelf aan te pakken.  
Bij de ombudsman laten we die klachtendiensten ook meer-en-meer hun werk 
doen. Uiterlijk 10 februari leggen ze (gebundeld per beleidsdomein en 

                                                 
1 Een concept dat vele vaders & moeders heeft uiteraard; zie bijvoorbeeld OST, F., en VAN DE 
KERCKHOVE, M., De la pyramide au réseau? pour une théorie dialectique du droit, Publ des fac St.-L. 
Bxl., 2002 (een werk dat in essentie toelicht dat de top down piramidale democratie meer-en-meer 
moet wijken voor een van mekaar beïnvloedende netwerken).  
2 B.S. 17 VII 2001, gewijzigd door twee decreten totnogtoe. 
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Vlaanderen heeft 13 beleidsdomeinen) hun jaarverslag neer bij de Vlaamse 
Ombudsdienst (artikel 12, Klachtendecreet). En tegen de woensdag voor de 
Paasvakantie, bundelen wij al die verschillende jaarverslagen (op onze 
website www.vlaanderen.be) dan tot een jaarlijks klachtenboek. Dat boek 
geeft verslag van de zowat 50.000 klachten bij de eigen klachtendiensten van 
die Vlaamse overheidsdiensten. Voorts stelt de Vlaamse Ombudsdienst ook 
een servicemeter op aan de hand van hetgeen we ondermeer lezen in dat 
klachtenboek. We trachten zo te wegen hoe de Vlaamse overheidsdiensten 
omgaan met de klachten bij hen en we plaatsen de Vlaamse 
overheidsdiensten ook in een klassement. Vlabel, dat is de Vlaamse 
Belastingsdienst, voert dat klassement momenteel aan.3  

 
3. Vanuit die servicemeter belanden we bij artikel 3, Ombudsdecreet,4 dat de 

traditionele opdracht van de onafhankelijke parlementaire ombudsman 
bepaalt: te weten (1) het bemiddelend optreden bij het onderzoek van 
(tweedelijns)klachten over de Vlaamse bestuursinstanties; de opdracht om 
(2) burgers door te verwijzen naar andere bevoegde instanties voorzover 
het geen klacht betreft; en (3) het formuleren van voorstellen en 
aanbevelingen om de dienstverlening te verbeteren. Daarnaast treedt de 
Vlaamse Ombudsdienst ook op als doorgeefluik voor meldingen van 
overtredingen van de deontologische code door de Vlaamse 
volksvertegenwoordigers;5 en (6) onderzoekt de ombudsman meldingen van 
klokkenluiders.6  
 
Belangrijk voorts om weten is dat de Vlaamse Ombudsdienst zijn 
bevoegdheid ook uitoefent in situaties van medebewind. We houden ons dus 
niet alleen bezig met de Vlaamse overheid in enge zin (u weet wel, de 
ministeries of de grote bestuursinstanties als de VDAB of De Lijn, allemaal 
samen goed voor 45.000 personeelsleden). Maar het gaat dus net zo goed 
om wijkbewoners die maar blijven de hinder ondergaan van een feestvilla in 
hun woonwijk.  

 
4. En op die manier vinden, sedert 1 maart 1999 ongeveer 8.000 mensen per 

jaar de Vlaamse Ombudsdienst. Om die 8.000 verhalen, klachten en 
meldingen te kunnen behandelen, hebben we ondertussen een jaarbudget 
van tegen de 2 miljoen euro en dertien medewerkers (waaronder zes 
juristen). Belangrijk in dat verband is wel dat ik u vertel dat het merendeel 
van die 8.000 burgers zich weinig voorafgaande vragen stelt. Doorgaans 
(meer dan 95% onder hen) komen deze mensen louter af op dat 
containerbegrip “Vlaams ombudsman”: een sterk merk dat mensen in 
Vlaanderen vertrouwens- en verwachtingsvol in de oren klinkt. Net als bij 
Ombudsjan indertijd op TV, blijven banken, verzekeringen en verwarring op 
de energie- en telecommunicatiemarkt, terugkerende thema's waarvoor de 

                                                 
3 Zie Vlaamse Ombudsdienst, jaarverslagen kalenderjaren 2011 en 2012, VLP, 2011-2012 en 2012-
2013, telkens nr. 41/1. 
4 Het decreet van 7 juli 1998 houdende instelling van de Vlaamse Ombudsdienst (BS. 25 VIII 1998), 
ondertussen reeds gewijzigd door zeven wijzigingsdecreten. 
5 Een prerogatief dat een vrij sluimerend bestaan kent, al hebben recent enkele meldingen over 
misbruik van portvrijdom geleid tot een hervorming van de contingenten, zie Vlaamse Ombudsdienst, 
jaarverslag kalenderjaar 2011, a.w., sub 46). 
6 We springen spaarzaam om met onze klokkenluidersbevoegdheid, zie de parlementaire voorbereiding 
van een recente verfijning van die regeling, VLP 2011-2012, nr. 1699/2, p. 9. Ons recente laatste 
jaarverslag rapporteert verzoening in drie van de vier gerapporteerde lopende klokkenluiderszaken 
(Vlaamse Ombudsdienst, jaarverslag kalenderjaar 2012, a.w., sub 8, 10, en 25). 
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Vlaamse ombudsman helemaal niet bevoegd is.7 Maar al die verhalen zijn 
vaak zoektochten naar wat informatie, naar een stukje begrip, naar een 
luisterend oor, zoals bijvoorbeeld die bejaarde dame die we wat erkenning 
bieden bij haar ongemak wanneer ze wekenlang aan huis verzorgd werd door 
een niet-begeleide stagiair-bejaardenverzorgende. Vaak is die mail of telefoon 
naar de ombudsman een met het hart en uitroeptekens geschreven schreeuw 
over onrechtmatigheid. Heel geregeld ook, blijkt de werkelijkheid toch anders 
dan in die eerste mail. “Dan ziet de ombudsman al snel de artikel 93, om het 
in ons eigen jargon uit te drukken”.8 Dan is dat kindje inderdaad uitgesloten 
uit dat voordelige tarief voor die crèche, maar dan blijken mama en papa wel 
erg bijzonder hardnekkige wanbetalers (van het soort “niet willen betalen”, 
wat iets totaal anders is dan “niet kunnen betalen”).  
 
Maar wat ik in elk geval al heel snel merkte in mijn eerste maanden als 
ombudsman, is dat het te kort door de bocht is om dat allemaal “klachten” te 
noemen en vooral ook dat de mensen op zo’n moment geen boodschap 
hebben aan een ingewikkeld verhaal over wie het best geplaatst is om zich 
bezig te houden met hun probleem. Wij, de professionals aan de andere kant 
van de lijn, moeten de mensen niet lastigvallen met bijvoorbeeld de uitleg dat 
de Vlaamse Ombudsdienst zich eigenlijk alleen maar bezighoudt met Vlaams 
overheidsoptreden. Bij de Vlaamse Ombudsdienst zijn we ons daar dus ook 
op gaan organiseren en we laten de telefoons naar ons nu eerst toekomen in 
het call center van de Vlaamse overheid op het gratis nummer 1700 en bij 
de website www.vlaanderen.be. Een win-win en een verhaal van 
complementariteit, waarbij we niet te beroerd zijn om mee te werken aan een 
breed bekende dienstverlening die burgers op een snelle, eenvoudige en 
professionele manier (aan de hand van scripts) verder op weg helpt. 
 
Ik stak en steek daar heel wat energie in en ik heb daar onlangs het beleid 
ook verder over uitgedaagd: dat miljoen telefoontjes die 1700 vandaag al elk 
jaar ontvangt en die 2,8 miljoen kliks op de website www.vlaanderen.be, die 
moeten de volgende legislatuur absoluut verdubbelen.  Elk van de zes 
miljoen Vlamingen zou die beide instrumenten elk jaar minstens een keer 
moeten bezoeken. 

 
5. U heeft het al begrepen, dat alles verschilt nogal met mijn eerdere ervaring 

hier in huis. Mensen welkom heten die aan het verkeerde adres zijn, is niet 
meteen de taak van de Raad van State. Zo herinner ik me nog goed de 
restyling van de website van de Raad. In onze werkgroep rees even het plan 
om op die website een handleiding te plaatsen die burgers stap-voor-stap op 
weg zou zetten bij het indienen van een verzoekschrift. We deden het 
uiteindelijk niet omdat het niet de bedoeling kan zijn om de rode loper uit te 
leggen voor overhaaste betwistingen tegen de overheid.  
En zo komen burgers hier bij de Raad van State dus meestal aankloppen met 
de hulp van een advocaat, die in de regel vrij goed weet wat de Raad van 
State doet en die er ook voor zorgt dat de middelen in het verzoekschrift vrij 
gericht de mogelijke onrechtmatigheid van de overheidshandeling vatten. 

 

                                                 
7 Er bestaan een schier oneindige reeks van instanties om die ongelofelijke variëteit aan meldingen op 
te vangen. Een bescheiden poging tot overzicht op www.ombudsman.be. 
8 Ter attentie van de collega’s van de afdeling wetgeving: ”Artikel 93” staat voor “Artikel 93, 
Procedurereglement, R.v.St.”, dat is het procedure-artikel dat de afdeling Bestuursrechtspraak toelaat 
om een eenvoudige zaak met korte debatten af te doen. 
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De Vlaamse ombudsman probeert standpunten te verzoenen 
 

 
6. Uit wat voorafgaat, zal u begrijpen dat die 3 x 8.000 = 24.000 bezoekers in 

drie jaar, mij geleerd hebben dat de mensen in Vlaanderen hun ombudsman 
dus in eerste instantie komen vinden, omdat ze het allemaal niet zo heel 
goed weten in een steeds ingewikkelder wordende maatschappij. Dit gezegd 
zijnde, is het werk bij de ombudsman wel degelijk complementair met dat bij 
de Raad van State. Ik vertel u graag enkele verhalen over zichtbare en straks 
ook over minder zichtbare complementariteit tussen uw en mijn werk. 
 
Zichtbare complementariteit was er bijvoorbeeld in de zaak van mevrouw D., 
een docente in het Hoger Onderwijs, die zich meldt als klokkenluider bij de 
Vlaamse Ombudsdienst (najaar van 2011). De ombudsman heeft zich verzet 
tegen een verdoken tuchtsanctie tegenover mevrouw D., van wie de 
lesopdracht werd afgenomen. Helaas dienden we desalniettemin op 28 maart 
20129 toch te rapporteren dat onze de verzoeningspoging erg moeizaam 
verliep. Maar kijk, uiteindelijk valt het schorsingsarrest R.v.St., nr. 219.605 
van 4 juni 2012 de ombudsman bij: het arrest schorst de beslissing om die 
lesopdracht af te nemen. Ondertussen heeft de ombudsman op 27 maart 
201310 kunnen rapporteren dat de mevrouw terug aan de slag is als docent.  
 
Het arrest is een goed voorbeeld van complementariteit, in eerste instantie 
uiteraard omdat ombudsman en Raad van State beide vinden dat het om een 
verdoken tuchtsanctie gaat. Maar, geplaatst tegenover een onwillige 
administratieve overheid had vanzelfsprekend alleen de Raad van State de 
macht om zo een bestuur ook echt terug te fluiten. Wat u hier ook goed ziet 
is dat de ultieme bescherming tegen onbehoorlijk bestuur uw core business is 
en niet de mijne. Inderdaad, de macht om administratieve rechtshandelingen 
te schorsen, te vernietigen of te casseren, heeft de ombudsman niet. 11 
Gelukkig maar, want als dat wel zo zou zijn, dan kan de democratie net zo 
goed de ombudsman schrappen en de administratieve rechter uitrusten met 
enkele bijkomende technieken.  
Aan de andere kant, draait zo een klokkenluiderszaak om veel meer dan die 
verkapte tuchtsanctie. In dit geval bijvoorbeeld ging het de klokkenluider om 
de verziekte huissfeer bij haar op school. Op dat vlak verzoening 
bewerkstelligen is zeker niet uw core business en ook voor mezelf past hier 
bescheidenheid: de aanpak van dat probleem is toch vooral iets wat die 
mensen van die Hogeschool zelf ter plaatse moeten doen.  

  

                                                 
9 Vlaamse Ombudsdienst, jaarverslag kalenderjaar 2011, a.w., sub 28. 
10 Vlaamse Ombudsdienst, jaarverslag kalenderjaar 2012, a.w., sub 10. 
11 Zo bevat het voorontwerp van wet op de hervorming van de Raad van State een gadget in het 
verlengde daarvan: de schorsing/stuiting van de termijn on naar de Raad van State te stappen, zolang 
het onderzoek van de ombudsman loopt (zie de voorgenomen wijziging van artikel 19 RvSt.-Wet). Zelf 
heb ik niet zo hoge verwachtingen bij deze gadget, want denkt u nu echt dat die docente terug les aan 
het geven zou zijn zonder dat schorsingsarrest nr. 219.605? 
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De Vlaamse ombudsman werkt oplossingsgericht 
 

 
7. Met dank aan het Klachtdecreet vooral (zie sub 2), met dank ook aan die 

samenwerking met 1700 (zie sub 4), maar ook door het omgooien van de 
eigen werkmethoden,12 probeert de Vlaamse Ombudsdienst aan te pikken bij 
de trend in ombudsland die de voorkeur geeft aan een meer informele en 
oplossingsgerichte dan een zuiver formele klachtbehandeling. 
 
Bij de ombudsman hebben we daarbij een belangrijk instrument dat de 
administratieve rechter niet heeft: we zijn iets meer meester van onze eigen 
agenda: we mogen namelijk motiveren waarom we een zaak al dan niet in 
behandeling nemen13 en verzoekers zetten ons ook minder vast in hun eigen 
middelen. Dat laat ons toe om bijvoorbeeld de gevolgen per lijn van de 
besparingen bij De Lijn met standaardantwoorden af te doen en we duiken 
ook niet, telkens opnieuw, in een probleem van wachtrij in de zorg of sociale 
huisvesting. 
 
De boetes voor zwartrijden bij De Lijn zijn dan weer een goed voorbeeld van 
wat we wel doen. Zowel het “oplossingsgerichte”, als “het beleidsrelevante” 
komen hier aan bod en ook de meer subtiele vormen van complementariteit 
tussen mijn en uw werk. Met de rechtspraak van de Raad van State over 
examenbetwistingen in het achterhoofd (zwaardere motiveringsvereisten voor 
de beroepsinstantie dan voor de gewone klassenraad met gewone 
leerkrachten, aanvaardt de Vlaamse Ombudsdienst dat De Lijn een eerste 
protestmail afwijst met een standaardantwoord en een vrij nietszeggende 
formele motivering. Maar de Vlaamse Ombudsdienst heeft niet aanvaard dat 
er daarna, in beroep, nog steeds een standaardantwoord volgt.14 Die 
aanbeveling had heel wat voeten in de aarde, want een heel 
computerprogramma, dat slechts antwoorden toeliet met een beperkt aantal 
tekens, moest worden herschreven. Maar uiteindelijk herschreef De Lijn dat 
computerprogramma wel. En vandaag wordt de zin “Uit het onderzoek is 
gebleken dat dit verzoekschrift geen ter zake doende argumenten bevat” nu 
dan toch gevolgd door een meer uitgebreide formele motivering. Die formele 
motivering bestaat uit vier cursief gedrukte zinnen, die variëren in functie van 
de concrete situatie. Wel zijn die vier regels het absolute maximum dat die 
computer aankan: vier regels dus en geen digibit meer, ook al is je 
verzoekschrift een epistel van vele bladzijden lang. Het zal u niet verbazen 
dat ik uitkijk naar de dag dat de Raad van State eens de gelegenheid zou 
krijgen om zich uit te spreken over zo een motivering.  

                                                 
12 Toen ik in het najaar van 2010 in de ombudswereld terecht kwam, viel het me sterk op dat de 
ombudswereld, mijn eigen dienst inbegrepen, zichzelf rigide formele werkmethoden had opgelegd. 
Komende uit de Raad van State, waar de strikte afspraken bij de rechtsstrijd vanzelfsprekend zijn, keek 
ik vreemd op hoe ook de ombudswereld zich had uitgebouwd als “kleine Raden van State”. We hebben 
die rigiditeit afgebouwd en vervangen door werkinstrumenten, die meer resultaat- dan procesgericht 
zijn (zoals beleids- en werkplannen, vaste doorlooptijden of groepsrapportagegesprekken in plaats van 
dossiergroepsgesprekken). 
13 Zo probeerde ik nog onlangs tevergeefs aan een gebuisde kandidaat bij een overheidsexamen uit te 
leggen dat we hem op tijd gewaarschuwd hadden dat hij naar de Raad van State moest gaan met zijn 
bezwaren. Deze man deed dat niet en het betrokken overheidsexamen (voor Vlaams Economisch 
Vertegenwoordiger) kende zijn verdere beloop. In die omstandigheden, geeft het natuurlijk geen pas 
om maanden later dan plots de betrokken overheidsdienst (Flanders  Investment and Trade) nog te 
gaan lastigvallen over dat afgesloten examen. 
14 Vlaamse Ombudsdienst, jaarverslag kalenderjaar 2010, VLP 2010-2011, nr. 41/1, p. 39. 
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Een ander verhaal van beleidsrelevante complementariteit is de onverhoedse 
overheidsingreep die aanzuigeffecten wil vermijden. Op Vlaams niveau een 
vrij recent fenomeen, aangezien deze overheid – tot aan de huidige 
crisistijden - in relatief eenvoudige budgettaire omstandigheden heeft kunnen 
werken. Ik meen een pluim op de hoed van ombudsman en Raad van State te 
mogen te steken bij de vaststelling dat de Vlaamse overheid dezer dagen 
voorzichtig omspringt met zulke ingrepen; en dan denk ik bijvoorbeeld aan 
de manier waarop er uiteindelijk ruimhartige overgangsperiodes werden 
bepaald bij de vergroening van de verkeersbelasting begin 2012.15Die 
ruimhartige voorzichtigheid komt geenszins uit de lucht vallen en gaat mijns 
inziens duidelijk terug op lessen die de overheid ondertussen trok uit onder 
andere complementair optreden van de Vlaamse Ombudsdienst en de Raad 
van State. Zo nam de Vlaamse Ombudsdienst het de voorbije jaren niet de 
Vlaamse overheid het vertrouwen van burgers schond of op het punt stond te 
schenden door onverhoeds te knippen in de renovatiepremie (najaar 2009),16 
de opleidingscheques (zomer 2010), de IKG-steun in de kinderopvang (najaar 
2010) of  de steun aan landbouwers die zonnepanelen plaatsten (najaar 
2011). In die laatste zaak bijvoorbeeld, deelt het latere vernietigingsarrest 
R.v.St., nr. 221.001 van 15 oktober 2012 (Suipor) de kritiek van de 
ombudsman.17 

 
Slot 

 
8. U heeft het ondertussen wellicht begrepen: ik zie mezelf niet echt als de 

beschermheer tegen onbehoorlijk bestuur. In de tweede helft van mijn 
mandaat tot 2016 (ik kan twee decretale termijnen van zes jaar dienen) blijft 
het belangrijkste voornemen erin bestaan om oplossingsgericht standpunten 
te verzoenen, die raken aan de kern van het conflict. Voorts hoopt de 
Vlaamse Ombudsdienst toch wat mee te wegen op de aanpassing van het 
publiek recht aan de verwachtingen van de 21ste eeuw.  
 
Zo waren die beginselen van behoorlijk bestuur weliswaar een formidabel 
cadeau, maar ze zijn wel ontstaan vanuit rechtspraak over situaties van “hoe 
het niet moet”. Vanuit voorbeelden van onbehoorlijk bestuur. De win-win uit 
mijn inleiding probeert de dingen dus anders aan te pakken. Dit gaat om 
oplossingen die administraties (zelf moeten) bedenken om de dienstverlening 
te verbeteren. Om goede trekkende praktijkvoorbeelden als bijvoorbeeld tax 
on web of automatische toekenning van rechten, waarbij we juridische 
haarklieverij over “toekenning van rechten binnen de begrotingskredieten” of 
discussies over berekeningstermijnen van aanvragen of data van 
aangetekende brieven of bij de Post verloren gegane stukken, achter ons 
kunnen laten. Daarbij heeft zelfs  dat vooruitstrevende klachtdecreet van 
Bernard Hubeau stilaan zijn beste tijd gehad: in het bestuursrecht van de 21ste 
eeuw zal het maar vanzelfsprekend zijn dat de burger een klachtrecht heeft 
en de overheid een klachtendienst. Beide zijn namelijk maar een onderdeeltje 

                                                 
15 Voor een situering, zie Vlaamse Ombudsdienst, jaarverslag kalenderjaar 2011, a.w., p. 8. 
16 Uiteindelijk zal de Raad van State in onder andere het arrest R.v.St. nr. 215.733 van 13 oktober 
2011(Lismont) weliswaar geen schending van het vertrouwensbeginsel vaststellen. 
17 Zeker als u weet dat dit er in de nasleep van dat arrest Suipor in totaal 4,86 miljoen extra 
overheidssteun uitgekeerd aan landbouwers die daar helemaal niet meer op gerekend hadden 
(antwoord op de parlementaire vraag nr. 76 van 15 november 2012 in het Websitebulletin van het VLP, 
2012-2013) en dan te weten dat Suipor zelf uiteindelijk naast de steun greep om redenen vreemd aan 
die vernietigde temporele werking van de verminderde investeringssteun.  
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van een veel belangrijker recht, namelijk “het recht op een kwaliteitsvolle 
dienstverlening door de overheid”.  

 
9. Maar we moeten die complementariteit ook uitdragen in de 

communicatiemaatschappij vandaag. In die zin durf ik de Raad van State toch 
wel te prikkelen om daar actiever in te zijn. Als ik zie wat een voorstelling van 
een jaarverslag bijvoorbeeld op de been kan brengen en hoe je daar zelf je 
thema’s kan kiezen, dan begrijp ik eigenlijk niet waarom de Raad van State 
dat ook niet doet? Ik suggereer niet dat u zou gaan twitteren of facebooken, 
maar neem toch in overweging dat zo een moment een organisatie toelaat 
om zelf een ogenblik en een verhaal te kiezen. Zo loop ik sedert de woensdag 
voor de Paasvakantie (traditionele jaarverslag voorstellingsdag) bijvoorbeeld 
rond met een verhaal over de overheid die verwachtingen inlost en soms niet 
inlost. Op dit moment draait het daarbij bijvoorbeeld over mijn aanbeveling 
rond een Vlaamse centrale boete-ambtenaar, ingebed in een coherent 
systeem van handhaving en administratieve rechtspraak, want zeg nu zelf: 
administratieve rechters forfaitair betalen aan 1.400 euro per dossier,18…  dat 
het ondertussen al zovér is moeten komen, daarbij bloedt toch het hart van al 
wie hier in deze Zaal verzameld zit?  

 
Collega’s, 

 
Ik dank u allen voor de uitnodiging en uw aandacht,  
allebei voor mij een bijzonder grote eer!  

                                                 
18 Zie artikel 10 van het Besluit van de Vlaamse regering van 19 april 2013 houdende de organisatie van 
de Raad voor Vergunningsbetwistingen, B.S. 26 IV 2013, p. 25.312. Al siert het de Vlaamse overheid 
tegelijk dat deze overheid aanvaardt dat de ombudsman het belangrijkste Vlaamse administratief 
rechtscollege bekritiseert. 


