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BRUSSEL - Het wordt moeilijker voor burgers om beroep aan te 
tekenen tegen bouwvergunningen. De commissie Leefmilieu van 
het Vlaams Parlement keurde dinsdag de nieuwe regels voor 
ruimtelijke ordening goed, en de verstrenging maakt deel uit van 
die nieuwe regels. Alleen wie tijdens het openbaar onderzoek al 
bezwaar maakte, kan nog beroep aantekenen tegen een vergun-
ningsaanvraag. Professoren en oppositiepartijen waarschuwen: 
“Burgers worden op deze manier monddood gemaakt.”

Timmie VAN DIEPEN

“Burgers worden 
monddood gemaakt”

van de ondertekenaars van het
Verdrag van Aarhus, waarin Eu-
ropese landen afgesproken heb-
ben dat burgers inspraak moeten 
krijgen in milieudossiers, om zo 
hun recht op een schone leefomge-
ving te vrijwaren. Een brede toe-
gang tot de rechter is daarbij es-
sentieel.
“De verstrenging, die doorwerkt 
op het recht op toegang tot de
rechter, strijdt met de aangehaal-
de internationale verplichtingen”,
zegt de Raad van State. “Het om-
vormen van het inspraakrecht tot
een inspraakplicht voor het recht 
op toegang tot de rechter vormt
een tekortkoming aan de verplich-
tingen van België als Verdrags-
staat.”

Uplace en Ringland
“Burgers en burgerbewegingen
worden op deze manier mond-
dood gemaakt”, zegt Vlaams par-
lementslid Rob Beenders (sp.a).
“De verplichting om deel te ne-

Vlaanderen worstelt al lang 
met de vraag hoe grote
bouwprojecten sneller gerea-
liseerd kunnen worden. 
Nieuwe voetbalstadions, 
shoppingcentra en andere 
megacomplexen verzandden
de afgelopen jaren immers 
een voor een in een eindeloos
juridisch getouwtrek.
Dat wil de Vlaamse meerder-
heid nu counteren door de
toegang tot de beroepsproce-
dure te beperken. Wie tijdens
het openbaar onderzoek –
aangekondigd met het be-
kende gele aanplakbiljet – 
geen bezwaar indient, ver-
liest het recht om later in be-
roep te gaan tegen de vergun-
ning. Zo moet het aantal be-
roepsprocedures dalen.

Verdrag van Aarhus
Maar die verstrenging stuit
op verzet van de Raad van 
State. Ons land is immers een

men aan het openbaar onderzoek
is zeer dubieus en zal niet leiden 
tot minder procedures, maar net
tot meer juridische strijd.”
Zo moeten de bezwaren ‘gemoti-
veerd’ zijn. Pro forma zeggen dat 
je tegen een project bent om later 
nog in beroep te kunnen gaan, 
mag niet. “Maar nergens is be-
paald wat als pro forma moet wor-
den beschouwd”, zegt Beenders.
“Dat creëert bijkomende rechts-
onzekerheid, wat de kans op juri-
dische oorlogen, tot bij het
Grondwettelijk Hof of het
Europees Hof voor Justi-
tie, alleen maar groter
maakt. Dit zal dus noch
tijd, noch energie be-

Wat de 
meerderheid echt 
doet, is de 
klungelende 
overheid 
beschermen tegen
benadeelde 
burgers

Rob BEENDERS (sp.a)
Vlaams parlementslid

sparen.”
“Wat de meerderheid echt doet, is
de klungelende overheid bescher-
men tegen benadeelde burgers die
hun belangen willen vrijwaren. 
De achterliggende redenering is
dat Uplace er al lang had gestaan
als ze de ambetante burgers had-
den kunnen weghouden uit de
rechtbank. En dat Ringland nooit
zou zijn gegroeid als Oosterweel
niet zo lang had aangesleept.”

Participatie
Meerderheidspartijen N-VA, 
CD&V en Open Vld keurden on-
danks alle kritiek de nieuwe regels
gisteren toch goed in de commis-
sie Leefmilieu. De invoering 
wordt begin volgend jaar ver-
wacht. “We willen de toegang tot
de rechter niet bemoeilijken, maar
er net voor zorgen dat burgers van
in het begin betrokken worden bij
een project door deel te nemen
aan het openbaar onderzoek. 
Volgens ons is dit dus ook niet 
strijdig met het verdrag van Aar-
hus”, zegt CD&V-parlementslid 
Lode Ceyssens, een van de archi-
tecten van de nieuwe regels. “Inte-
gendeel, we stimuleren de partici-

patie en daar
wordt uitein-

delijk ie-
dereen
beter
van.”

Gewone/ernstige fraude
Een van de zaken die beter hadden
gekund, is het onderscheid tussen
gewone en ernstige fraude, vindt
Delanote. “Het Grondwettelijk
Hof had al gezegd dat het bedrag
– of de omvang – van de fraude 
een belangrijk criterium is, net als
het gebruik van valse stukken. De
politici hebben dat voorstel niet 
overgenomen, en dus zijn er nog 
geen duidelijke criteria voor ern-
stige fraude.”

Afkopen/gevangenisstraf
De discussie over het regelen van
ernstige fraude via een minnelijke
schikking in plaats van door een
gevangenisstraf, is voor Delanote
zinloos. “Want daar is nu al een
wet over. En die zegt dat je voor
gewone fraude tot 2 jaar cel kan
krijgen en voor ernstige fraude tot
5 jaar. Ze hadden zich wel vragen
kunnen stellen over de vervolging,

Expert die aanbevelingen 
schreef kritisch voor 
aanbevelingen commissie
BRUSSEL - “Als de politici minder ideologische discussies 
hadden gevoerd dan waren de aanbevelingen van de 
commissie over de Panama Papers beter geweest.” Dat 
zegt Mark Delanote, de professor fiscaal recht (UGent) die 
als expert de oorspronkelijke aanbevelingen schreef. De 
politici hebben die deels overgenomen in hun rapport. “Ik 
had ook verwacht dat meerderheid en oppositie hier 
samen zouden uitgeraken. Maar dat is jammer genoeg 
niet gebeurd.”

Liliana CASAGRANDE

De meerderheid staat op
internationaal niveau op
de handrem in de strijd 
tegen fraude en fiscale 
ontwijking
Peter VANVELTHOVEN

“Rapport Panama Papers 
had beter gekund”

In beroep gaan 
tegen 
bouwvergunning 
wordt moeilijker

7.800 extra banen door tax shift
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oor tax shift
DE WETSTRAAT VANDAAG

Dit jaar zijn er 7.800 banen bijgekomen dankzij de tax shift. Dat 
blijkt uit cijfers van Marcia De Wachter (foto), directeur van de 
Nationale Bank van België, zo schrijft Knack. In 2016 kwamen er 
4.700 banen bij dankzij de tax shift, goed voor 8 procent van de 
totale jobcreatie. Dit jaar is dat 11 procent. “Voor heel de 
periode 2015 tot en met 2021 zullen er alles samen 52.100 extra 
banen bijkomen dankzij de tax shift”, zegt De Wachter.
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Fast Team moet 
illegale criminelen 
sneller opsporen
BRUSSEL - De Dienst Vreemde-
lingenzaken (DVZ) krijgt een 
‘fast team’. Dat heeft staatsse-
cretaris voor Asiel en Migratie 
Theo Francken (N-VA) aange-
kondigd. Het fast team moet de 
politie helpen om illegalen die 
betrokken zijn bij incidenten 
zoals de rellen in het centrum 
van Brussel van afgelopen 
zaterdag sneller te identificeren 
en op te sluiten. Het fast team 
zal bestaan uit mensen van de 
gerechtelijke sectie van DVZ. 
Oppositiepartij PS verwijt 
Francken ‘populisme’. “De 
overheden van het land hebben 
zich al uitgesproken. U maakt 
er een amalgaam van”, aldus 
PS-Kamerlid Emir Kir. (b)

Hasselt en Tongeren 
krijgen eerste 
burenpremies
HASSELT/TONGEREN - De 
Vlaamse overheid heeft de 
eerste burenpremies toegekend 
aan renovatieprojecten in 
Hasselt, Tongeren en Oostende. 
Bij een burenpremie engageren 
minstens tien mensen uit 
dezelfde stad of gemeente zich 
om hun huis of appartement 
energie-efficiënter te maken. 
Ze krijgen dan elk tot 400 euro 
voor het aanstellen van een 
‘BENOvatiecoach’, iemand die 
het renovatieproject begeleidt. 
Vlaams minister van Energie 
Bart Tommelein (Open Vld) 
hoopt op die manier meer 
mensen te overtuigen hun 
woning energiezuiniger te 
maken. (b)

Minister van Onderwijs legt 
meer dan 100 miljoen op tafel
HASSELT  - De Vlaamse regering 
heeft 108 miljoen euro extra per 
jaar veil voor het onderwijs. Een 
groot deel van dat geld gaat naar 
een loonsverhoging voor de 
200.000 mensen die in de sector 
werken. De onderhandelingen 
gingen gisteren officieel van start.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde 
Crevits (CD&V) legde meteen al haar 
kaarten op tafel. De Vlaamse 
regering – en vooral de vólgende 
regering – trekt in totaal 108 miljoen 
euro uit om de onderhandelingen te 
smeren. Vanaf volgend schooljaar 
gaat het om 10 miljoen euro, in 

2019 is dat al 30 miljoen en vanaf 
2020 zit er in de envelop op 
kruissnelheid dus meer dan 100 
miljoen.
Hoe het geld moet worden verdeeld, 
daarover wordt de komende weken 
gediscussieerd. Indien de 108 
miljoen euro volledig naar meer loon 
gaat, zouden 200.000 mensen 
1,1 procent meer krijgen. Maar ook 
de onderwijskoepels en Crevits zelf 
willen een deel van de koek. Het 
katholieke onderwijs en GO! willen 
dat er meer inspanningen worden 
geleverd voor de schooldirecties, 
Crevits vraagt extra aandacht voor 
startende leraren. (fem)

“Kans is groot dat Europees 
Hof dit vernietigt”
HASSELT - Professor Milieurecht Bernard Vanheusden (UHas-
selt) is verrast dat de Vlaamse meerderheid doorzet met haar 
plannen ondanks de juridische kritiek. “Het Verdrag van Aarhus 
geeft duidelijk aan dat er een ruime toegang moet zijn tot de 
rechter. Dat is in de Europese rechtspraak al verscheidene 
keren bevestigd. In Duitsland, waar een gelijkaardige beperking 
werd ingevoerd, is de staat teruggefloten door het Europees Hof 
van Justitie en is de wetgeving vernietigd. Als iemand die klacht 
wil indienen tegen de vergunning maar dat niet kan omdat hij 
niet deelnam aan het openbaar onderzoek, naar de Europese 
Commissie stapt, is de kans groot dat het Europees Hof dit 
vernietigt.”
“Ik vind het jammer dat men opnieuw uitgaat van een conflict-
model. De burger wordt beschouwd als iemand die wil pesten, 
eerder dan hem te zien als een betrokkene die het project mee 
wil sturen en daar ook recht op heeft. 
Dat moet ook nog na het openbaar 
onderzoek kunnen, want 
anders verwacht je wel heel 
actieve burgers”, zegt 
Vanheusden (foto), die 
vermoedt dat er vanuit de 
bedrijfswereld sterk is 
gelobbyd. “De procedures 
moeten sneller, maar dat 
mag geen reden zijn om 
de inspraak zo sterk te 
beperken.” (tvd)

want in de praktijk wordt niemand
naar de gevangenis gestuurd.”

Bankgeheim
Over het bankgeheim is nog flink
wat politiek gekissebis geweest. 
“Ook een ideologische discussie”, 
zegt Delanote. “Want alleen voor 
de ambtenaren van de inkomsten-
belastingen is er nog een bankge-
heim. Die kunnen alleen als er een
aanwijzing van belastingontdui-
king is, vragen om rekeningen in te
kijken. En dat terwijl degenen die 
de btw controleren de rekeningen 
wel al mogen bekijken. Ze moeten 
daar wel aan hun baas toestem-
ming voor vragen. Men had dus 
wat er nog rest van het bankgeheim
ook op kunnen heffen.”
Sp.a is ook voorstander van het op-
heffen van het bankgeheim, Open 
Vld niet. “Wij vinden dat je nog een
reden moet hebben om rekeningen
in te kijken”, zegt Luk Van Biesen 

(Open Vld). 

Bankierseed
CD&V is tevreden met de ethische
aanbevelingen, want die zijn er
ook. “De bankierseed is voor ons
belangrijk”, zegt Roel Deseyn 
(CD&V). “Die versterkt de indivi-
duele verantwoordelijkheid. 
Want we hebben veel bankiers in
de commissie horen zeggen dat zij
van niets weten, dat ze zelf niet 
verantwoordelijk zijn en dat het 
de zaak is van het vorige manage-
ment of van filialen.”

Europese richtlijn
CD&V wil ook dat Van Overt-
veldt strenger is voor wie in het 
buitenland winst maakt. “Nu heb
je in Europa twee strekkingen. 
Enerzijds degenen die zeggen dat 
iedereen die minder dan 15 pro-
cent betaalt op zijn winst, dat vol-
gens de binnenlandse regels moet

doen. Anderzijds de Britten die
zeggen dat je die buitenlandse
winst alleen onderzoekt als die
verdacht is. Van Overtveldt is 
voor die tweede school, terwijl 
wij voor de eerste zijn.”
“In de discussie over hoe ons
land zich internationaal moet
opstellen, kiest de meerderheid
voor de handrem”, vindt Peter 
Vanvelthoven (sp.a).

Aantal ambtenaren
Van CD&V mag het aantal 
ambtenaren op Financiën ook 
stijgen. “Want die verdien je te-
rug. Zelfde voor het gespeciali-
seerd personeel bij Justitie. 
Daar zijn niet alle regeringspar-
tijen het mee eens”, zegt De-
seyn. “Wij willen op extra per-
soneel in elk geval niet zomaar
een percentage plakken zoals de
socialisten vragen”, zegt Luk
Van Biesen.

XProf Bernard Vanheusden (UHasselt)

Speurders en magistraten die de 
strijd aanbinden tegen zware 
misdaadbendes krijgen betere 
bescherming tegen wraakacties. 
Minister van Justitie Koen Geens 
(CD&V) maakt het mogelijk dat ze 
van naam veranderen of voor lange 
tijd onderduiken. “We moeten wel, 
want misdaadbendes en terroristen 
gaan ver om onderzoeken tegen te 
werken.” (sdb/fem)

“Agenten moeten in alle 
veiligheid hun strijd tegen 
criminaliteit kunnen voeren”
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