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de Regent van 5 oktober 1948) (Uittreksel: art. 45-47) 653

Besluit van de Regent van 15 juni 1949 tot bepaling van de rechtspleging voor de commissies voor 
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• Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (Uit-
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i. Algemeen
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mige Vlaamse bestuursrechtscolleges 671
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(door S. Denys) 1-4 671

Hfdst. 2. - InrIcHtIng  
(door S. Denys) 5-12 672
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(door D. Beirens, E. Brewaeys, S. Denys en F. Van Acker) 13-31/1 674

Hfdst. 4. - arresten  
(door D. Beirens, E. Brewaeys, S. Denys en F. Van Acker) 32-44 689

Hfdst. 5. - UItVoerIng  
(door D. Beirens, E. Brewaeys, S. Denys en F. Van Acker) 45 702

Hfdst. 6. - bekendmakIng  
(door D. Beirens, E. Brewaeys, S. Denys en F. Van Acker) 46-48 702

Hfdst. 7. - recHtsposItIeregelIng Van de bestUUrsrecHters  
(door S. Denys) 49-63 703

Hfdst. 8. - WIjzIgIngsbepalIngen  
(niet opgenomen) 64-90 706

Hfdst. 9. - slotbepalIngen  
(door D. Beirens, E. Brewaeys, S. Denys en F. Van Acker) 91-96 706
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voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges 709
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(door D. Beirens, E. Brewaeys, S. Denys, F. Van Acker en S. Van Noten) 1-24 709

DEEL 2. - Bestuurlijke geldboete en voordeelontneming  
(door E. Brewaeys) 25-53 716

DEEL 3. - Vergunningsbeslissingen  
(door S. Denys, F. Van Acker en S. Van Noten) 54-105 721

DEEL 4. - Verkiezingsbetwistingen en mandaatgeschillen  
(door D. Beirens) 106-112 737
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Folio
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mige Vlaamse bestuursrechtscolleges naar de dienst van de Bestuursrechtscolleges en tot vaststelling 
van de rechtspositie van dit personeel en van de bestuursrechters van sommige Vlaamse bestuurs-
rechtscolleges (door S. Denys) 741

Huishoudelijk reglement van de Vlaamse bestuursrechtscolleges en hun algemene vergadering van 
3 november 2014 (door S. Denys) 747

ii. Handhavingscollege (door E. Brewaeys)

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (Uittreksel: art. 16.4.19, 
16.4.23 en 16.4.25-16.4.44) 755

iii. Raad voor Vergunningsbetwistingen (door E. Brewaeys)

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), gecoördineerd bij besluit van de Vlaamse Rege-
ring van 15 mei 2009 houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening (Uit-
treksel: art. 4.8.1-4.8.2, 4.8.11 en 4.8.21) 767

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Uittreksel: art. 105) 769

iv. Raad voor verkiezingsbetwistingen (door D. Beirens)

Gemeentedecreet van 15 juli 2005 (Uittreksel: art. 10, 13, 44 (§ 6), 60, 212, 218bis en 273 (§ 3)) 773

Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschap-
pelijk welzijn (Uittreksel: art. 15 en 22) 781

Decreet van 8 juli 2011 houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en hou-
dende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 
2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn (Uittreksel: art. 3, 198/2, 199-199/1, 201-201/1, 202-204 en 219) 785

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (Uittreksel: art. 9, 11 (al. 2), 42 (§ 5), 45, 59, 
71, 80, 87 (§ 2), 99, 119 (al. 1), 121 (§ 2), 122 (al. 2), 147, 324, 520 en 545) 797

b. Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen (door J. Deridder)

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 inzake sommige werkingsregelen betreffende de 
raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen bevoegd voor het hoger onderwijs 805

Codex Hoger Onderwijs, gecodificeerd bij B.Vl.Reg. 11 oktober 2013 (Uittreksel: art. I.3, 69° en 
II.273-II.313) 807
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c. Brussels rechtscollege

Provinciewet van 30 april 1836 (Uittreksel: art. 104bis) 827

Koninklijk besluit van 17 september 1987 betreffende de procedure voor de bestendige deputatie 
in de gevallen waarin deze een rechtsprekende taak vervult 829
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het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) (Uittreksel: art. 74-85) 833
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