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-

(red.)

-

-

-

het bevel tot staking -

Hoorplicht meer dan een verplicht nummer 

 

In TOO 2013/1 hadden we het onder meer over de 

steunen op een schending van de hoorplicht en 

het hoorrecht, omdat het verslag van de provinci-

gebracht aan de beroepsindiener.1 Uit de bespro-

van de hoorprocedure door de Vlaamse regering, is 

-

-

gingsarrest niet opnieuw werd gehoord.

Het eerste arrest handelt over een dossier in het 

paardenstal op te richten. Het perceel is gelegen 

Post Scriptum An-

nex TOO 2013, 87-89.

RO/2002/01.2 Na een weigering door de gemeente 

-

Vlaams-Brabant is de aanvraag echter niet genegen. 

-

seert om de aanvraag niet in te willigen. Van belang 

-

-

beroepsindiener op het eerste gezicht vast dat met 

-

-

-

-

verwezen naar het arrest RvS 28 april 2010, nr. 203.334, om 

Holsbeek, Kortenberg
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-

is, ten eerste, van mening dat de aanvrager niet 

een eerdere beslissing werd gehoord. Een tweede 

-

-
3  

wordt beoordeeld, dus na

aanvraag. 

-

-

-

-

sing neemt op grond van 

een verslag van de PSA.4

daarop volgende over-

wegingen in het arrest. 

-

nen omtrent een standpunt dat wordt ingenomen, 

In principe dient, indien een vergunnings-

-

dure hernomen te worden vanaf het punt waar de vastge-

haar beslissing omtrent het ingestelde beroep op grond van 

het verslag van de provinciaal stedenbouwkundige ambte-

Vlaamse Regering kan nadere regelen met betrekking tot de 

hoorprocedure bepalen.

nota niet werden aangenomen.

De RvVb treedt de stelling van de beroepsindiener 

geen standpunt van de aanvrager is terug te vinden, 

werden naar voor gebracht. Uit de omstandigheid 

copie-conform -

ringsbesluit niet eens het standpunt van de beroeps-

-

hoorrecht herleiden tot een lege doos.

onderschat. Het hoorrecht van een beroepsindiener 

-

men. Op die manier wordt 

beraden over tegenargu-

menten van de beroepsin-

-

-

-

-

plaats, een berging en een paardenstalling, ditmaal 

-

-

-

verslag van de PSA, zonder dat de aanvrager een 

tweede maal werd gehoord. 

de hoorplicht opwerpt. De aanvrager argumenteert 

Het horen voor de deputatie is veel meer 

dan alleen een procedureformaliteit.
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6 De voordelen van 

technisch raadsman van de beroepsindiener,7 -

-

eerst mondeling wordt meegedeeld op de hoorzit-

fair play-beginsel, 

-

verweer gedegen voor te bereiden.8

Joris Gebruers

-

lingsvergunningen.

-

-

-

-

punt. Het hoorrecht houdt volgens de RvVb in dat 

besluit de RvVb dat het hoorrecht en de hoorplicht 

 

-

-

geren op het verslag van de PSA. 

5 In die 

-

zich vervolgens tot de vaststelling dat de hoorplicht 

vastgestelde beroepsprocedure, en dat derhalve het 

verzocht om te worden gehoord, moet de beroeps-

-

-

-

gen van het verslag. Het verdient aanbeveling dat de 

-

-

5 RvVb nr. A/2013/0154, 16 april 2013.
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