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– Ontbinding en vereffening van de vennoot-
schap

– Herstructurering: fusie, splitsing, inbreng en 
overdracht van een algemeenheid of van een 
bedrijfstak

– Bijkantoren

De wetgeving, rechtspraak en rechtsleer, met in-
begrip van de rechtsleer over het WVV, werd 
verwerkt tot en met de zomer van 2020.

Het Handboek Vennootschapsrecht is voorzien 
van een zeer uitgebreide en gedetailleerde in-
houdstafel en trefwoordenregister, wat de navi-
gatie doorheen dit omvangrijke werk sterk ver-
gemakkelijkt. Wel zou de opname van een 
concordantietabel tussen enerzijds de artikelen 
van het Wetboek van vennootschappen en ver-
enigingen en anderzijds de artikelen van het 
Wetboek van vennootschappen 1999 en de wet-
ten van 27 juni 1921 en 31 maart 1898 de bruik-
baarheid van het Handboek Vennootschapsrecht 
nog verder hebben verhoogd.4 Een voetnotenap-
paraat met bijna 4000 voetnoten bevat een ware 
schat aan informatie voor diegenen die zich ver-
der wensen te verdiepen in specifieke knelpun-
ten van het (nieuwe) vennootschapsrecht.

Concluderend:

Het Handboek Vennootschapsrecht is een 
exhaustief naslagwerk dat vertrekt vanuit de 
noden van de praktijk maar tegelijk didactisch 
sterk is onderbouwd. Dit handboek vormt een 
uitstekend werkinstrument waarmee iedereen 
die van nabij of iets verderaf in aanraking komt 
met het vennootschapsrecht en het leven van 
een vennootschap – bestuurders van vennoot-
schappen, bedrijfsrevisoren, bedrijfsjuristen, ac-
countants, magistraten, advocaten, notarissen 
en de (rechten)studenten (aan welke laatsten de 
auteurs hun handboek overigens hebben opge-
dragen), – de complexe materie van het ven-
nootschapsrecht goed gewapend en onver-
schrokken tegemoet kan treden.

4 Deze concordantietabel kan worden geraadpleegd in 
het Belgisch Staatsblad van 24 juni 2019, 
64916-64953.

P. Flamey en E. Mees, De omgevings-
vergunning in het Vlaamse Gewest – 
Tekstgenetische introductie van het 
Omgevingsvergunningsdecreet en het 
Handhavingsdecreet, reeks “Bibliotheek 
Omgevingsrecht”, Brugge, die Keure, 
2021, 845 p.

Constant De Koninck

Het aannemings- en aanbestedingsrecht houden 
nauw verband met het omgevings(vergunnings)
recht. Zonder de juiste vergunning kan geen 
spade in de grond worden gestoken. Met een 
gebrekkige vergunning loopt de bouwheer het 
gevaar dat de aangevatte werken worden stilge-
legd of, erger, opgetrokken constructies weer 
moeten worden afgebroken. Hoewel het omge-
vingsrecht derhalve eenieder aanbelangt die bij 
het bouwbedrijf is betrokken – de eigenaar of 
houder van een ander zakelijk recht, dan wel 
aannemer of architect –, blijft deze materie door 
zijn complexiteit, niet in het minst veroorzaakt 
door zijn gefragmenteerde ontwikkeling, quasi 
uitsluitend voer voor specialisten. Een overzicht 
behouden van de myriaden regels en voorschrif-
ten geldend in dit rechtsgebied en erin slagen 
deze normen correct te interpreteren en toe te 
passen en opvolgend deze kennis en ervaring 
neer te schrijven in een exhaustief, diepgravend, 
uitstekend onderbouwd maar goed leesbaar 
handboek mag dan ook zonder overdrijving als 
een juridische sisyfusarbeid worden aangemerkt. 
Met het hier gerecenseerde boek De omgevings-
vergunning in het Vlaamse Gewest, bij uitgeverij 
die Keure verschenen in de reeks “Bibliotheek 
Omgevingsrecht”, hebben Peter Flamey en Evi 
Mees, beiden advocaat te Antwerpen en specia-
listen in het omgevingsvergunningsrecht, met 
brio deze arbeid tot een goed einde gebracht.

Het boek, geschreven vanuit de jarenlange prak-
tijkervaring van de auteurs, is opgevat als een 
kritische, tekstgenetische introductie van het 
Omgevingsvergunningsdecreet en het Handha-
vingsdecreet, relevant afgezet tegen de vroegere 
regelgeving en geduid aan de hand van de meest 
recente rechtsleer en rechtspraak. Bij wijze van 
aanloop wordt eerst een overzicht gegeven van 
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In Titel I van het boek wordt opvolgend ingegaan 
op de zgn. Codextrein – het decreet van 8 de-
cember 2017 houdende diverse bepalingen inza-
ke ruimtelijke ordening, milieu en omgeving, 
met welk decreet de decretale wetgever een 
aantal belangrijke wijzigingen in o.a. het Omge-
vingsvergunningsdecreet heeft doorgevoerd – 
en op het zgn. Verzameldecreet 2019 waardoor 
potpourri- gewijs niet minder dan 25 wetten en 
decreten, waaronder het Omgevingsver-
gunningsdecreet, werden gewijzigd, dit onver-
minderd de ad-hoc- aanpassingen van het 
 Omgevingsvergunningsdecreet door het Ge-
meentewegendecreet. Ten slotte wordt in Titel I 
een overzicht gegeven van acht door de Vlaamse 
regering goedgekeurde uitvoerings- en wijzi-
gingsbesluiten. Alle voormelde normatieve akten 
zijn in de opvolgende titels van het boek ver-
werkt.

In Titel II (pp. 9-10) wordt de correlatie gelegd 
tussen bestaande regelgeving en het Omgevings-
vergunningsdecreet.

Titel III (pp. 11-22) gaat in op de belangrijkste 
krachtlijnen van het Omgevingsvergunningsde-
creet: (1) de geïntegreerde vergunningverlening; 
(2) de onbepaalde duur van de verstrekte ver-
gunning maar met flankerende maatregelen; (3) 
overleg en administratieve lus; (4) kwalitatieve 
vergunningverlening; (5) administratieve vereen-
voudiging; (6) integratie van de milieueffecten-
beoordeling; (7) inspiratie uit MVD en VCRO; (8) 
behoud van sectorale beoordelingsgronden; (9) 
verschuiving van het zwaartepunt van strafrech-
telijke naar bestuurlijke handhaving en (10) de 
uniformisering van de rechtsbescherming.

Dan volgen respectievelijk Titel IV, handelend 
over de vergunningverlening (pp. 23-474), 
Titel V, betrekking hebbende op de beoordelings-
gronden via omgevingstoetsen (pp. 475-614), 
Titel VI, waar wordt ingegaan op de temporele 
toepassing van het Omgevingsvergunningsde-
creet (pp. 615-634), Titel VII, handelend over de 
handhaving van de omgevings ver gunnings-
voorschriften en in welke titel het Handhavings-
decreet wordt besproken (pp. 635-766) en 
Titel VIII, met een behandeling van de correlatie 

het nieuw normatief kader inzake de omgevings-
vergunning, de correlatie met de bestaande re-
gelgeving en het opzet van het omgevingsver-
gunningsrecht. Vervolgens wordt in afzonderlijke 
luiken ingegaan op de kern van de verhandeling: 
vooreerst de procedurele aspecten van de om-
gevingsvergunningverlening volgens het stra-
mien van het Omgevingsvergunningsdecreet, 
met aandacht voor de temporele toepassingsre-
gels; vervolgens een systematisch en gestructu-
reerd overzicht in kort bestek van de zogenaam-
de omgevingstoetsen, aan de hand waarvan de 
omgevingsvergunningsaanvragen concreet en 
inhoudelijk dienen te worden onderzocht en tot 
slot de ingrijpende wijzigingen op het vlak van de 
handhaving. Verder bevat de verhandeling ook 
een beknopte bespreking van de sectorale regel-
geving vanuit het oogpunt van de correlatie van 
die regelgeving met het Omgevingsvergunnings-
decreet. Ten slotte worden bij wijze van epiloog 
enkele kritische beschouwingen geformuleerd 
over de wijze waarop de rechtsbescherming is 
geïntegreerd in het hertekende landschap van 
de omgevingsvergunningverlening en -handha-
ving.

Hierna wordt kort ingegaan op de inhoud van de 
acht titels die de ruggengraat vormen van het 
boek De omgevingsvergunning in het Vlaamse 
Gewest.

Titel I (pp. 1-8) schetst het normatief kader be-
staande uit het Omgevingsvergunningsdecreet 
van 25 april 2014 en de 14 decreten die dit basis-
decreet sindsdien hebben bijgestuurd en gewij-
zigd. Het Omgevingsvergunningsdecreet beoogt 
procedurele integratie, transparantie en admi-
nistratieve vereenvoudiging veeleer dan een sig-
nificante inhoudelijke wijziging van de bestaande 
regelgeving inzake vergunningverlening. De rode 
draad doorheen het regime van de omgevings-
vergunning is dan ook dat de invoering van een 
omgevingsvergunning vooral gekoppeld is aan 
het creëren van een nieuw procedureel kader 
voor één (globale) vergunningsprocedure waarin 
zowel de stedenbouwkundige aspecten, mili-
euaspecten, kleinhandelsaspecten als vegetatie-
wijzigingsaspecten van een voorgenomen pro-
ject op geïntegreerde wijze worden beoordeeld. 
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rechtscolleges, zoals de Raad voor Vergunnings-
beslissingen en het Handhavingscollege.”

Het boek De omgevingsvergunning in het Vlaam-
se Gewest is voorzien van een exhaustief voetno-
tenapparaat (meer dan 5.300 voetnoten) met 
telkens relevante verwijzingen naar wet- en re-
gelgeving en actuele rechtsleer en rechtspraak. 
Een uitgebreide inhoudsopgave en een tref-
woordenregister zorgen voor een gebruiksvrien-
delijke consultatie van dit omvangrijke na-
slagwerk. Daarnaast bevat het boek een 
50 bladzijden tellende literatuurlijst.

Conclusie

Dit allesomvattend, erudiet en nauwkeurig na-
slagwerk – duidelijk een werkstuk van vele jaren 
doorgedreven intellectuele arbeid – dat het om-
gevingsrecht in al zijn geledingen en knelpunten 
bestrijkt, is een onmisbaar werkinstrument dat 
buiten twijfel thuishoort in de bibliotheek van 
eenieder die professioneel betrokken is met het 
omgevingsvergunningsrecht zoals dat actueel 
gelding heeft in het Vlaamse Gewest. Warm aan-
bevolen!

tussen de sectorale regelgeving en het Omge-
vingsvergunningsdecreet (pp. 767-818).

Het boek wordt afgesloten met een uiterst inte-
ressante epiloog (pp. 819-826) waarin de au-
teurs synthetiserend kritisch een aantal zwakhe-
den van het Omgevingsvergunningsdecreet op 
de voorgrond plaatsen. Een van die zwakheden 
is de drang van de Raad voor Vergunningsbe-
twistingen om de mogelijkheid tot inde-
plaatsstelling maximaal te benutten in het kader 
van de doelstelling van integrale geschillenbe-
slechting, welke drang haaks staat op het princi-
pe van de scheiding der machten en het beginsel 
van de tegenspraak als deel van een fair proces. 
In dat verband stippen de auteurs aan dat het 
uitblijven van een wettelijk kader inzake het cas-
satietoezicht de bevoegdheid van de Raad van 
State als bewaker van de eenheid van het omge-
vingsvergunningsrecht dreigt te ondermijnen. Na 
een overzicht van de diverse beroepsprocedures 
concluderen de auteurs dat van een uniforme 
rechtsbescherming op heden geen sprake is: 
“Het tegendeel is eerder waar, waarbij de burger 
inderdaad het noorden dreigt kwijt te raken en 
waar het juridisch kompas van het fair proces 
dreigt te tollen in het doolhof van beroepsproce-
dures voor ad-hoc- instanties en administratieve 




