
RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

BESCHIKKING

van 8 maart 2021
in de zaak met rolnummer 2021-RvVb·0298-S

Verzoekende partijen 1.
2.
3. Paul VAN DEN BOSSCHE

met woonplaatskeuze te 9700 Oudenaarde, Jezuietenplein 5

Verwerende partij het VLAAMSE GEWEST, vertegenwoordigd door de
Vlaamse regering

vertegenwoordigd door Mrs. Jan ROGGEN en Paul AERTS met
woonplaatskeuze bij Mr. Paul AERTS te 9000 Gent, Coupure 5

Het beroep is ingesteld met een aangetekende brief van 31 december 2020 en strekt tot de
schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestuurlijke beslissing van 20 november 2020 van
Vlaamse Regering.

De voorzitter van de Raad voor Vergunningsbetwistingen of de door hem aangewezen
bestuursrechter kan ambtshalve onderzoeken of het beroep volgens de vereenvoudigde procedure
kan worden behandeld, met toepassing van artikelen 59 en 59/1 van het besluit van de Vlaamse
Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse
bestuursrechtscolleges (hierna Procedurebesluit).

Een beroep kan worden behandeld volgens de vereenvoudigde procedure als:
10 het beroep doelloos is;
2° het beroep klaarblijkelijk onontvankelijk is;
3° het College klaarblijkelijk onbevoegd is om van het beroep kennis te nemen;
4° het beroep klaarblijkelijk ongegrond is.

1.
De Raad voor Verqunninqsbetwistinqen kan op elk ogenblik de schorsing bevelen van de
bestreden beslissing op voorwaarde dat wordt aangetoond dat de zaak hoogdringend is zodat de
behandeling ervan onverenigbaar is met de behandelingstermijn van een vordering tot vernietiging
en dat minstens één ernstig middel wordt aangevoerd dat de vernietiging van de bestreden
beslissing op het eerste gezicht verantwoordt met toepassing van artikel 40, §1 van het decreet
van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse
béstuursrechtscctleçes (hierna DBRC-decreet).

Meer in het bijzonder rust op de verzoekende partij de bewijslast om met voldoende concrete,
precieze en aannemelijke gegevens aan te tonen dat de afhandeling van de vernietigingsprocedure
te laat zal komen om de verwezenlijking van de aangevoerde nadelige gevolgen, die voor haar
persoonlijk voortvloeien uit de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing, te voorkomen.



Een verzoekende partij kan bijgevolg slechts op een ontvankelijke wijze een vordering tot schorsing
indienen wanneer zij binnen de door artikel 105, §3 van het decreet van 25 april 2014 betreffende
de omgevingsvergunning vermelde vervaltermijntermijn eveneens een vordering tot vernietiging
instelt. Een vordering tot schorsing is steeds een accesserturn van een beroep tot vernietiging.

Het verzoekschrift heeft als opschrift "Verzoekschrift tot schorsing".

De verzoekende partijen hebben op het eerste gezicht geen verzoekschrift tot vernietiging
ingediend binnen de decretaat voorgeschreven beroepstermijn.

2.
Artikelen 56, §1, 2° en 57, 10 Procedurebesluit in samenfezing met artikel 40, §3 van he! DBRC-
decreet bepalen dat het verzoekschrift in geval van een vordering tot schorsing een uiteenzetting
bevat van de redenen die aantonen dat de schorsing hoogdringend is gelet op de tenuitvoerlegging
van de bestreden beslissing.

Het verzoekschrift lijkt op het eerste gezicht geen omschrijving te bevatten van dergelijke redenen.

BESLISSING VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

Het beroep is op het eerste gezicht klaarblijkelijk onontvankelijk.

De hoofdgriffier, De voorzitter van de Raad voor Vergunningsbetwistingen,
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(Signaturei

û~hda! C!"ldert~~tld
door R~lpV'lr. Adw(
t5i0~tl!r!;-:
Datt ••m: 2021.0~,OS
UU:4t02 +O','(:X)'

dcor Xavier
Vercaemer VNcöem.r(Sign3n".;

D;.,tüm: 20lt03,08.
{Signature) 10'19:08 +01'00'

Xavier VERCAEMER Filip VAN ACKER


