BEROEPSMOGELIJKHEDEN
1. TYPES VAN BEROEPSMOGELIJKHEDEN
We kunnen drie soorten beroepsmogelijkheden onderscheiden:
Er is een algemene beroepsmogelijkheid, die kan worden ingediend tegen iedere beslissing van de
administratieve overheden. Te uwer informatie, het FANC is te beschouwen als een administratieve
overheid.
Daarnaast bestaat er een specifieke beroepsmogelijkheid die van toepassing is in specifieke
regelgeving en wel voor specifieke types van administratieve beslissingen, zoals voorzien in het
ARBIS.
Tot slot is er ook het zogenaamd ‘willig beroep'.
We zullen hieronder nader ingaan op de verschillende beroepsmogelijkheden:

2. SPECIFIEKE BEROEPSMOGELIJKHEDEN VOORZIEN IN HET ARBIS
2.1 SPECIFIEKE BEROEPSMOGELIJKHEDEN VOOR EEN VERGUNNING VERLEEND VOOR
EEN INRICHTING VAN KLASSE I
Er zijn geen bijzondere beroepsmogelijkheden voorzien binnen het ARBIS voor deze inrichtingen.
Wanneer u tegen beslissingen naar aanleiding van een vergunning in dit verband een beroep wilt
aantekenen, kan dit enkel door middel van een z.g. willig beroep of een beroep tot schorsing of
nietigverklaring bij de Raad van State.

2.2 SPECIFIEKE BEROEPSMOGELIJKHEDEN VOOR EEN VERGUNNING VERLEEND VOOR
EEN INRICHTING VAN KLASSE II
Artikel 7.7 van het ARBIS voorziet voor vergunningen met betrekking tot inrichtingen van klasse II
een specifieke beroepsmogelijkheid. Het beroep met betrekking tot deze klasse moet worden
ingediend binnen de dertig dagen nadat de bekendmaking van de beslissing van het FANC op een
zichtbare plaats aan de zetel van de exploitant/uitbater is uitgehangen. Het beroep wordt ingediend
bij de minister van Binnenlandse Zaken. U dient er wel rekening mee te houden dat enkel de
aanplakking van de beslissing aan de exploitatiezetel bepalend is voor de termijn voor het indienen
van een beroep; de aanplakking aan het gemeentehuis geldt hiervoor dus niet.
Ook willig beroep en beroep bij de Raad van State zijn hier mogelijk.
Artikel 7.7. Beroep: “Tegen de beslissing van het Agentschap kan bij Ons beroep worden
aangetekend binnen een termijn van dertig kalenderdagen vanaf de dag waarop het bericht aan de
exploitatiezetel
werd
aangeplakt.
Dit beroep wordt overgemaakt aan het Agentschap. Het Agentschap deelt aan de exploitant mee
dat er beroep werd aangetekend en dat hij het recht heeft om door de Wetenschappelijke Raad
gehoord te worden indien hij daartoe verzoekt binnen de dertig kalenderdagen vanaf de
kennisgeving. Het Agentschap wint het advies in van de Wetenschappelijke Raad, die een advies
moet verstrekken binnen de negentig kalenderdagen vanaf de ontvangst van het dossier, nadat de
exploitant op zijn verzoek of op initiatief van de Raad gehoord werd. Indien dit advies gunstig is
dan kan het bijzondere voorwaarden omvatten die niet voorzien zijn in dit reglement of in de
betwiste beslissing.”

Het beroep bij de Minister kan worden ingediend op volgend adres:

Kabinet van de Minister van Binnenlandse Zaken
Wetstraat 2,
1000 Brussel

2.3 SPECIFIEKE BEROEPSMOGELIJKHEDEN VOOR EEN VERGUNNING VERLEEND VOOR
EEN INRICHTING VAN KLASSE III
Artikel 8.5 van het
ARBIS
voorziet een beroepsmogelijkheid
die worden verleend voor een inrichting van klasse III.

voor

vergunningen

Ook willig beroep en beroep bij de Raad van State zijn hier mogelijk.
Het beroep moet binnen de dertig dagen na de kennisgeving ervan worden ingediend en wel bij de
Minister van Binnenlandse Zaken.
Artikel 8.5. Beroep: “Binnen een termijn van dertig kalenderdagen vanaf de kennisgeving van de
beslissing, kan tegen de beslissing van het Agentschap bij de Minister tot wiens bevoegdheid de
binnenlandse
zaken
behoren
beroep
worden
aangetekend.
Dit beroep wordt overgemaakt aan het Agentschap. Het Agentschap deelt aan de exploitant mee
dat er beroep werd aangetekend en dat hij het recht heeft om door de Wetenschappelijke Raad
gehoord te worden indien hij daartoe verzoekt binnen de dertig kalenderdagen vanaf de
kennisgeving. Het Agentschap wint het advies in van de Wetenschappelijke Raad, die een advies
moet verstrekken binnen negentig kalenderdagen vanaf ontvangst van het dossier, nadat de
exploitant op zijn verzoek of op initiatief van de Raad gehoord werd. Indien dit advies gunstig is,
kan het bijzondere voorwaarden omvatten die niet voorzien zijn in dit reglement of in de betwiste
beslissing.
De Minister tot wiens bevoegdheid de binnenlandse zaken behoren, doet uitspraak
over het beroep.”
Het beroep bij de Minister kan worden ingediend op volgend adres:
Kabinet van de Minister van Binnenlandse Zaken
Wetstraat 2
1000 Brussel

3. ALGEMENE BEROEPSMOGELIJKHEDEN
Indien u na de uitputting van een eerder beroep (zoals voorzien onder punt 2) niet akkoord gaat
met een beslissing van het FANC, kan u conform de procedure een verzoek tot vernietiging (en
eventueel ook schorsing) indienen bij de Raad van State.
U vindt hiervoor de nodige informatie op de website van de Raad van State.

4. WILLIG ADMINISTRATIEF BEROEP
4.1 WILLIG BEROEP BIJ DE INSTANTIE DIE DE BESLISSING HEEFT GENOMEN
Het staat u steeds vrij om u te richten tot de instantie die de initiële beslissing heeft genomen met
het verzoek die beslissing te wijzigen of ongedaan te maken. De betrokken overheid is echter niet
verplicht om een uitspraak te doen over deze vorm van willig beroep.

4.2 WILLIG BEROEP BIJ DE TOEZICHTHOUDEND E OVERHEID

U kunt ook een willig beroep instellen bij de toezichthoudende overheid van de instantie die de
initiële beslissing heeft genomen. Voor beslissingen genomen door het FANC, moet dit beroep
worden ingediend bij de voogdijminister, zijnde de minister van binnenlandse zaken. De
toezichthoudende overheid kan de initiële beslissing in dat geval schorsen of vernietigen in geval
van een schending van de wet of indien zij strijdig zou zijn met het algemeen belang.
Alle procedures van de beroepsvormen vermeldt onder 4.1 en 4.2 dienen echter niet verplicht te
worden doorlopen opdat een verzoek tot nietigverklaring, dat wordt ingediend bij de Raad van
State, ontvankelijk zou zijn (in tegenstelling tot de specifieke beroepsmogelijkheden voorzien in
punt 2).

5. INVLOED VAN EEN INGESTELD BEROEP OP DE TERMIJN WAARBINNEN EEN BEROEP
TOT NIETIGVERKLARING MOET WORDEN INGESTELD BIJ DE RAAD VAN STATE
De willige beroepen ingesteld bij de instantie die de initiële beslissing heeft genomen (punt 4.1)
leiden niet tot een stuiting of schorsing van de termijn waarbinnen het beroep tot nietigverklaring
bij de Raad van State moet worden ingediend.
De willige beroepen ingesteld bij de toezichthoudende overheid van de instantie die de initiële
beslissing heeft genomen, leiden in regel niet tot een stuiting of schorsing van de termijn
waarbinnen het beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State moet worden ingediend.
De termijn zal echter worden gestuit als tegelijkertijd is voldaan aan de drie volgende
voorwaarden:
1. het beroep is ingediend binnen de termijn voor het indienen van een beroep tot
nietigverklaring bij de Raad van State en binnen de termijn waarin de overheid haar
beslissing kan schorsen of vernietigen;
2. er zijn nieuwe gegevens aangebracht;
3. de overheid moet schriftelijk blijk hebben gegeven van haar voornemen om de zaak
opnieuw te onderzoeken.
De termijn zal opnieuw beginnen lopen vanaf het moment dat aan de indiener van het beroep
wordt meegedeeld dat er gevolg aan zijn beroep wordt gegeven.
De specifieke beroepen die zijn voorzien in de regelgeving, stuiten des te meer de termijn voor het
indienen van het eigenlijke beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State.
Dit wil zeggen dat van zodra een specifiek beroep wordt ingesteld, de verjaringstermijn stopt te
lopen. Er begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen vanaf de datum van betekening van de
uitspraak in het kader van het voorziene specifieke beroep.

