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Eens of oneens?

“Aangezien iedereen geacht wordt ‘de wet’ te kennen,
moet die wet ook door iedereen kunnen worden
begrepen.”

1. Wie wordt geacht de wet te kennen?
 principe: iedereen wordt geacht de wet te kennen
 Obstakels: juridische terminologie, complexiteit van

regelgeving, doorwerking supranationale regels, invloed
rechtspraak
 Of: kijken naar bestemmeling van de toepasselijke norm
(regels rond handelspraktijken, ruimtelijke ordening,
overheidsopdrachtenregelgeving,)
 Of: regels gericht aan ‘doorvertalers’?




Overheidsdiensten bieden informatie ogv openbaarheid van bestuur
Advocaten, notarissen
Consumentenorganisaties, vakbonden, sociale secretariaten,
huurdersorganisaties,…

 Onderscheid naargelang regelgevend bestuursniveau?

2. Regelgeving = communicatie

Taal en taal
vorm
Hulpmiddelen:
en
vormgeving

3. Hulpmiddelen voor het schrijven van
rechtsregels?
 wetgevingstechniek:









Hulpmiddel om rechtsregels klaar en geordend op papier te stellen
Via uniformiteit zorgen voor herkenbaarheid
Doel: via vormvoorschriften inhoud duidelijk en begrijpelijk maken
Bedenking: vergt kennis van en inzicht in wetgevingstechniek
Federaal: Handleiding van de Raad van State voor het opstellen van
wetgevende en reglementaire teksten (2008): www.raadvanstate.be
 tabblad wetgevingstechniek
Vlaams: Omzendbrief VR/2014/4 betreffende de
wetgevingstechniek: https://overheid.vlaanderen.be/omzendbriefwetgevingstechniek

 de kenmerken van goede/behoorlijke /kwaliteitsvolle

regelgeving

 1. noodzakelijk en doeltreffend
 2. doelmatig en afgewogen
 3. uitvoerbaar en handhaafbaar
 4. rechtmatig
 5. samenhangend
 6. eenvoudig, duidelijk, toegankelijk
 7. onderbouwd en overlegd
 8. blijvend relevant en actueel

4. Enkele taaltips
A. Vermijd verwarrende begrippen
 Zijn de begrippen ‘onverminderd’ en ‘onder voorbehoud van’ inwisselbaar?

Artikel 37quater van de wet van 7 februari 2014 ‘tot invoering van het
elektronisch toezicht als autonome straf’ bepaalt:
“Onverminderd de toepassing van artikel 10 van de wet van 5 augustus 1992 op
het politieambt, is het openbaar ministerie belast met de controle op de
veroordeelde.”
Artikel 2, §5, van het besluit van de Vlaamse regering van 12 juli 2013
betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor de woningen bepaalt:
“Voor de verhuring buiten het sociaal huurstelsel, vermeld in artikel 55bis,
eerste lid, 2°, van het huurbesluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007
tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de
Vlaamse Wooncode, zijn, onder voorbehoud van het tweede lid, afwijkingen
toegestaan op de vereisten en normen, opgenomen in bijlage 1 en 3 die bij dit
besluit zijn gevoegd, […]”

 De uitdrukkingen ‘onverminderd’ en ‘onder voorbehoud van’

maken de onderlinge verhouding tussen twee bepalingen
duidelijk
 ‘onder voorbehoud’ geeft aan welke van twee bepalingen
voorrang heeft. De bepaling waarin het voorbehoud wordt
gemaakt, heeft alleen uitwerking als de bepaling waarvoor het
voorbehoud is gemaakt, niet van toepassing is
 ‘onverminderd’ betekent dat de bepaling in kwestie geen
gevolgen heeft voor het gelden van een andere bepaling en dat de
bepaling waarnaar u verwijst, geldt naast de bepaling waarin u
verwijst. Beide bepalingen staan dus op hetzelfde niveau.
 ‘Onverminderd’ kan beter vervangen worden door ‘met behoud
van de toepassing van’

B. Staak de zoektocht naar synoniemen
Gebruik eenduidige begrippen binnen dezelfde reglementaire
tekst
Artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt:
§ 1. De gemeenteraad kan straffen of administratieve sancties bepalen
voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen, tenzij
voor dezelfde overtredingen door of krachtens een wet, een
decreet of een ordonnantie straffen of administratieve sancties
worden bepaald.
[…]
§ 3. De Raad kan op dezelfde inbreuken van zijn reglementen en
verordeningen niet terzelfdertijd in een strafsanctie én een
administratieve sanctie voorzien, maar slechts in één van beide.

De doorwerking van de hiërarchie der rechtsnormen in het begrippenkader
‘Voertuig’ volgens van Dale:
“naam voor een gestel op wielen of glijvlakken dat, getrokken of geduwd, dient en
bepaaldelijk gebouwd is voor het brengen (voeren) van goederen of personen van de
ene plaats naar de andere”
‘Voertuig’ volgens artikel 1, 7°, van het BVR van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten
en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder:
“elk twee-, drie-, of vierwielig motorvoertuig dat naar constructie en uitrusting
geschikt is voor het vervoer van ten hoogste negen personen, de bestuurder
inbegrepen, met uitzondering van de voertuigen die gebruikmaken van een
hulpmotor, waarvan het vermogen niet hoger is dan 0,3 Kw.”
‘Voertuig’ in het reglement van de stad Gent van 24 juni 2013 inzake taxidiensten en
diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

C. Wat met sekseneutraliteit van begrippen?
Probeer onderstaande bepaling, zoals neergeschreven in artikel 45 van de
gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de
gezondheidszorgberoepen, sekseneutraal te formuleren.
§ 1. Niemand mag de verpleegkunde zoals ze is bepaald in artikel 46
uitoefenen die niet in het bezit is van het diploma of de titel van
gegradueerde verpleger of verpleegster, van het brevet of de titel van
verpleger of verpleegster, van het brevet of de titel van verpleegassistent of assistente, en die bovendien de voorwaarden gesteld in artikel 47 niet
vervult.
§ 2. De drager van de beroepstitel van vroedvrouw die haar of zijn diploma
heeft behaald voor 1 oktober 2018, mag van rechtswege de verpleegkunde
uitoefenen onder dezelfde voorwaarden als de dragers van de beroepstitel
van gegradueerde verpleegkundige.

 Wetgevingstechnische regels m.b.t. sekseneutrale formuleringen (randnr. 10
omzendbrief VR/2014/4):
 Geen combinatie-aanduidingen (werknemer/werkneemster, hij/zij die)
 Voorkeur voor persoonsaanduidingen die zowel naar mannen als naar vrouwen
kunnen verwijzen
 Indien geen gangbare sekseneutrale vormen, kan men in sommige gevallen
gebruik maken van de meervoudsvorm (vb. “ambtenaren kunnen hun vakantie
opnemen” i.p.v. “de ambtenaar kan zijn/haar vakantie opnemen”)
 Indien geen sekseneutrale vorm of meervoudsvorm mogelijk, kiest men de
grammaticaal mannelijke vorm
 Wordt gebruik gemaakt van een onzijdig zelfstandig naamwoord, dan mag
daarna de mannelijke (sekseneutrale) vorm worden gebruik, of indien mogelijk
de meervoudsvorm
bvb. - als het personeelslid 55 jaar of ouder is, telt hij voor drie eenheden
- Als personeelsleden 55 jaar of ouder zijn, tellen ze voor drie eenheden
- Personeelsleden die 55 jaar of ouder zijn, tellen voor drie eenheden

D. Heb aandacht voor de juridische vaktaal
bvb. intrekken/opheffen
Art. 222 B.W.: Iedere schuld die door een der echtgenoten wordt
aangegaan ten behoeve van de huishouding en de opvoeding van
de kinderen, verbindt de andere echtgenoot hoofdelijk.
Art. 4 Als de instellingen de in erfpacht gegeven gronden en
gebouwen niet conform artikel 3 kunnen gebruiken, kunnen ze
die ter beschikking stellen van derden, op voorwaarde dat dit
aansluit bij het maatschappelijk doel van de instellingen en het
algemeen belang, in functie van het beheer van het patrimonium
als goede huisvader.

E. Interpretatie van begrippen
 Spraakgebruikelijke betekenis (Van Dale)
 Vb. ‘ontvangst’ van een brief: deponeren in brievenbus van bestemmeling







volstaat of moet de brief daadwerkelijk in ontvangst zijn genomen door de
bestemmeling (RvS nr. 232.386 van 30 september 2015)
(handels)gebruiken
 Art. 1202 B.W:
“Hoofdelijkheid wordt niet vermoed; zij moet uitdrukkelijk bedongen zijn.
Deze regel lijdt alleen uitzondering in de gevallen waarin hoofdelijkheid
bestaat van rechtswege, krachtens een bepaling van de wet.”
Voor handelsschulden tussen handelaars geldt het principe van vermoeden
van hoofdelijkheid
Contextuele betekenis (invloed hiërarchie van rechtsnormen)
Parlementaire voorbereiding
Rechterlijke invulling (‘goede huisvader’, ‘goede ruimtelijke ordening’,
‘administratieve overheid’)

 Het gebruik van interpretatieve bepalingen
 heeft als doel een bestaande bepaling een eenduidige en algemeen

geldende uitlegging te geven
 kan enkel door de auteur van de te interpreteren bepaling
 gebeurt slechts uitzonderlijk (retroactieve werking dus gevaar voor
schending van het rechtszekerheidsbeginsel)
 Kan enkel onder de voorwaarde dat aan de geïnterpreteerde bepaling een
betekenis wordt gegeven die zij oorspronkelijk redelijkerwijze kan krijgen,
zoniet dringt een wijziging zich op
 Modelformulering:

Artikel ... van de wet (het decreet) van ... (datum en opschrift) wordt
aldus uitgelegd dat ...
of
wordt uitgelegd als volgt: “...”

5. Structuur van een regelgevende tekst
 Toepassingsgebied of doelstelling
 Inhoudelijke regels
 Definities
 Toepassingsvoorwaarden, verplichtingen en verboden
 Administratieve procedure
 Toezicht
 Sancties
 Slotbepalingen
 Wijzigingsbepalingen
 Opheffingsbepalingen
 Overgangsbepalingen
 Inwerkingtreding
 Buitenwerkingtreding
 Uitvoeringsbepaling

Tip voor gemeentelijke reglementen: licht de inhoudelijke bepalingen uit het
dispositief (bvb http://www.vilvoorde.be/nieuwsdetail3856/default.aspx?ID=3856)

 Enige toelichting bij enkele hot topics
A. definities
 Definieer een begrip enkel als dat noodzakelijk is

• wanneer wordt afgeweken van de spraakgebruikelijke betekenis
Art. 20/1 Overeenkomstig artikel 16 van het decreet van 10 juli 2008
kan de vergunningaanvrager, de vergunninghouder of, in voorkomend
geval, zijn gemachtigde beroep aantekenen bij de minister. Het
beroep wordt aangetekend met een aangetekende brief, per fax of
elektronisch, als dat een ontvangstbewijs van de geadresseerde
oplevert, binnen een termijn van vijftien werkdagen vanaf de
ontvangst van de beslissing tot weigering, schorsing of intrekking van
de vergunning of de verkregen comfortclassificatie.



wanneer een herhaald begrip naar woordomvang lang uitvalt

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
1° R-waarde: warmteweerstandscoëfficiënt van een materiaal
2° λ-waarde: warmtegeleidingscoëfficiënt van een materiaal
 Beperk een definitie tot een begripsomschrijving

Onder groendak wordt in dit reglement verstaan een extensief
groendak (vetplanten-, mos-, gras- en/of kruidendak). Het
betreft een daksysteem waarbij minstens een draineerlaag, een
stubstaatlaag en een vegetatielaag aawezig zijn. Indien het dak
hellend is, is een draineerlaag niet noodzakelijk.

 Let op met verwijsdefinities

Onder met een openbare weg gelijkgestelde plaatsen verstaat men
de parkeerplaatsen gelegen op de openbare weg, vermeld in artikel
4, §2, van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van
ambulante en kermisactiviteiten, zoals van toepassing op de
datum van inwerkingtreding van dit reglement
***
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
1° nachtwinkel: de omschrijving zoals bedoeld in de wet van 10
november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht
en dienstverlening, namelijk: iedere vestigingseenheid waarvan de
netto verkoopoppervlakte niet groter dan 150m² is, die geen andere
activiteiten uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren
en huishoudelijke artikelen en die op duidelijke en permanente
manier de vermelding ‘Nachtwinkel’ draagt.

B. verplichtingen en verboden
 vermijd ‘moeten’, ‘ertoe gehouden zijn’,…
 schrijf actief
 gebruik werkwoorden om handelingen te beschrijven,

geen zelfstandige naamwoorden (‘evalueren’ i.p.v. ‘een
evaluatie maken’)
 geen gradaties van verboden, wel van sancties (strikt
verboden)

C. termijnen in administratieve procedures
 Gebruik rechtszekere termijnen

De Commissie spreekt zich uit over het beroep binnen een termijn van zestig
dagen.
 De rechtszekerheid is gediend met verzendings- en ontvangsttermijnen
 Kennisgevings- of verzendingstermijn?

De bestuursinstantie brengt de beslissing ter kennis van de aanvrager binnen
dertig dagen na ontvangst van de aanvraag.
De beslissing wordt aan de betrokkene meegedeeld binnen een termijn van
dertig dagen na de aanvraag.
De Vlaamse Regering wordt binnen de twintig dagen van de eedaflegging op
de hoogte gebracht.

D. Wijzigingsbepalingen
 Art. 6. De vereniging kan gedurende het hele jaar aan de hand van het daartoe

bestemde formulier dat ter beschikking gesteld wordt via de website van de
gemeente haar aanvraag tot erkenning indienen bij het college van
burgemeester en schepenen, ter attentie van de Milieudienst, Kerkstraat 1,
Dorpegem.

 de ‘klassieke’ wijzigingsbepaling overeenkomstig de regels van de

wetgevingstechniek:

In artikel 6 van het reglement van (datum) betreffende (opschrift) worden de
volgende wijzigingen aangebracht:
1° de adresaanduiding ‘Kerkstraat 1’ wordt vervangen door de adresaanduiding
‘Dorpstraat 7’;
2° de bestaande tekst, die het eerste lid zal vormen, wordt aangevuld met een
tweede lid, dat luidt als volgt:
“De aanvraag kan ook per e-mail ingediend worden via het adres
milieudienst@dorpegem.be met de vermelding ‘aanvraag erkenning’.”

 de ‘aanschouwelijke’ wijzigingsbepaling
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Art. 6
De vereniging kan gedurende het hele jaar
aan de hand van het daartoe bestemde
formulier dat ter beschikking gesteld
wordt via de website van de gemeente
haar aanvraag tot erkenning indienen bij
het college van burgemeester en
schepenen, ter attentie van de
Milieudienst, Kerkstraat 1, Dorpegem.

Art. 6
De vereniging kan gedurende het hele jaar
aan de hand van het daartoe bestemde
formulier dat ter beschikking gesteld
wordt via de website van de gemeente
haar aanvraag tot erkenning indienen bij
het college van burgemeester en
schepenen, ter attentie van de
Milieudienst, Dorpstraat 7, Dorpegem..
De aanvraag kan ook per e-mail
ingediend worden via het
amilieudienst@dorpegem.bedres met
de vermelding ‘aanvraag erkenning’

E. Inwerkingtredingsbepaling
 Stel een datum van inwerkingtreding vast die precies is of

gemakkelijk kan worden bepaald ten opzichte van de
bekendmaking van de regeling en kies indien mogelijk een
gemakkelijk te onthouden datum, zoals de eerste dag van de
maand.
 De inwerkingtreding mag niet afhankelijk zijn van een
onzekere gebeurtenis.
 Waarom verdienen de volgende inwerkingtredingsbepalingen
geen navolging?



Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die
waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Dit besluit treedt in werking de eerste dag van het kwartaal dat volgt
op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

6. De groepering en opbouw van artikels
 Logische indeling van de inhoudelijke structuur





Indeling in artikels
Principe: 1 rechtsregel per artikel en 1 gedachte per zin
Paragrafen of leden?
zijn er meer dan 10 artikels, dan wordt aanbevolen om artikels te
groeperen
deel
boek
titel
hoofdstuk
afdeling
onderafdeling

 Beoordeel het volgende artikel:

ARTIKEL 1 - DE VERPLICHTING TOT HET AANVRAGEN VAN EEN
VERGUNNING
Het is verboden tegeltuinen op de openbare weg aan te brengen, zonder
voorafgaande schriftelijke vergunning van het College van Burgemeester en
Schepenen.
Voor rijkswegen wordt deze vergunning gekoppeld aan een bekrachtiging
door de diensten van Bruggen en Wegen.
De vergunningen worden afgeleverd op naam van de bewoner of uitbater van
het achterliggend pand.
Indien deze een huurder is, is een schriftelijk akkoord van de eigenaar van
het pand vereist.
De vergunning vervalt indien de vergunninghouder, binnen het jaar na afgifte
van de vergunning, niet met de aanleg van de tegeltuin is begonnen.

7. Herschrijf het reglement ‘aanleg tegeltuintjes’

