Belgium | Laga | 10 October 2016

Newsflash
Afdeling wetgeving Raad van State
publiceert voortaan adviezen
Voortaan zal de afdeling wetgeving van de Raad van State het merendeel van haar
adviezen bekendmaken. Vroeger bleven de adviezen in beginsel vertrouwelijk.
Bekendmaking nieuwe adviezen
Op 16 augustus 2016 werd de Wet tot wijziging van de wetten op de Raad van State
afgekondigd. Deze wet bepaalt dat de Raad van State haar adviezen van de afdeling
wetgeving onverwijld zal moeten bekendmaken. De publicatie zal op het internet
gebeuren, vermoedelijk via de website van de Raad van State, waar momenteel haar
arresten reeds te consulteren zijn. Niet alleen de adviezen worden gepubliceerd, ook
alle teksten waarop de adviezen betrekking hebben.
De publicatie zal het wetgevend proces transparanter maken en een meerwaarde
betekenen voor juridisch onderzoek. Dit betekent ook dat, in geval de totstandkoming
van een norm niet zonder discussie plaatsvond, de rechtsbeoefenaar deze argumenten
kan aanwenden bij een dispuut over de toepassing van die norm. De vraag is dan
bijvoorbeeld of de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zal durven
afwijken van de adviezen van de afdeling wetgeving over eenzelfde onderwerp.
Bekendmaking oude adviezen

De ruim 30.000 adviezen die de Raad van State heeft uitgebracht vóór de
inwerkingtreding van de nieuwe wet zullen tevens worden bekendgemaakt, en dat
uiterlijk op 1 januari 2019. Deze verandering zal nieuw licht werpen op de
totstandkoming van oude normen, waar men nu zal kunnen achterhalen in welke mate
zij positief werden onthaald binnen de afdeling wetgeving.
Inwerkingtreding
De nieuwe wet van 16 augustus 2016, gepubliceerd op 14 september 2016, treedt
uiterlijk in werking op 1 januari 2017. De Koning kan wel een vroegere datum
vastleggen.
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