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Transparantie in het overheidsoptreden

INLEIDING

Optreden van de overheid en transparantie, het klinkt als een evidentie of minstens 
als een na te streven ideaal. Juridisch ligt het echter niet zo evident. Haast iedere  
jurist heeft wel een eigen begrip en invulling van “transparant overheidsoptreden”. 
De Raad van State blijkt “transparantie” dan weer “niet te kennen” (sic) als beginsel 
van behoorlijk bestuur. En in bepaalde gevallen verplicht de wetgeving de overheid 
om voorzichtig met transparantie om te springen, dit om privacy of commercieel 
gevoelige gegevens te beschermen. Hoog tijd dus om een stand van zaken op te 
maken.

In de eerste sessie nemen prof. De Somer en dra. Stijleman ons mee naar de  
bronnen van de transparantie in overheidscontext. Bestaat er momenteel al zo’n 
beginsel en indien niet, heeft transparantie dan wel enige (juridische) waarde?  
Aansluitend graaft prof. De Becker dieper naar de transparantie bij het omgaan 
van de overheid met haar personeel. 

In de tweede sessie ligt de focus op transparantie in het ruime omgevingsrecht.  
Wat is transparantie in het kader van onroerend erfgoed (dr. Vandenhende), in het 
kader van openbaarheid van milieu-informatie (dr. Schoukens) en in het ruimtelijk 
ordeningsrecht (mr. Defoort)?

De derde sessie zoomt in op transparantie bij het economisch optreden van de  
overheid. Wat zijn de transparatie-do’s-en-don’ts bij het verkopen van activa,  
het nemen van participaties en overheidsopdrachten (prof. D’Hooghe en  
mr. De Vuyst en mr. Schellekens) en hoe zit het bij het toekennen van subsidies 
(prof. Vandendriessche en dra. Cleynen)?

De afsluitende vierde sessie houdt een aantal specifieke sectoren tegen het licht. 
Hoe zit het met die transparantie bij het procederen tegen de overheid  
(prof. Vandaele), in het migratierecht (prof. Desmet) en op het Europese niveau  
(prof. Van Elsuwege)? 



Programma
Sessie 1 – Donderdag 25 februari 2021
Het transparantiebeginsel: een inleiding
Stéphanie De Somer (docent Vrije Universiteit Brussel en deeltijds 
docent Universiteit Antwerpen, advocaat)
Annelien Stijleman (doctoraatsbursaal Bijzonder Onderzoeksfonds  
Universiteit Antwerpen)
- Transparantie als principe van good governance: much ado about everything? 
- Evolueert het transparantiebeginsel naar een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur? 
- Een kritische blik op transparantie als hoogste goed in het bestuursrecht

Transparantie bij overheidspersoneel
Alexander De Becker (hoofddocent Universiteit Gent)
- Transparantie bij aanwerving/bevordering van overheidspersoneel:  

een dwarsdoorsnede 
- Transparantie bij aanpassingen van regelgeving inzake overheidspersoneel
- Transparantie bij rechtsbescherming: gelijkheid tussen statutair en contractueel  

personeel?

Sessie 2 – Donderdag 11 maart 2021
Transparantie in het onroerend erfgoedrecht
Lise Vandenhende (doctor-assistent Universiteit Gent)
- Gebeurt de keuze van beschermingsinstrument (inventaris – bescherming)  

transparant? 
- Transparantie bij de selectie van beschermingswaardig erfgoed, zowel inhoudelijk  

als procedureel 
- Enkele problemen inzake transparantie van de rechtsgevolgen van een  

bescherming

Transparantie en het Verdrag van Aarhus: hinkstapspringen richting Utopia?
Hendrik Schoukens (doctor-assistent Universiteit Gent, advocaat) 
- Toegang tot milieu-informatie: van uitzondering naar regel? 
- Inspraak: balanceren tussen inspraakrecht en -plicht? 
- Toegang tot de rechter: het janusgezicht van de Europese Unie en de nationale rechter  

als fallback?

Transparantie in de ruimtelijke ordening
Pieter-Jan Defoort (advocaat)
- Transparantie voor aanvrager en klager in de besluitvorming over een aanvraag voor  

een omgevingsvergunning 
- Transparantie in de besluitvorming en uitvoering van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)



Sessie 3 – Donderdag 25 maart 2021
Transparantie bij verkopen van activa, het nemen van participaties  
en inzake overheidsopdrachten
David D’Hooghe (deeltijds hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven, advocaat)  
Leen de Vuyst (advocaat) en Lieselotte Schellekens (praktijkassistent Katholieke  
Universiteit Leuven, advocaat)
- Toepassingsgebied van het transparantiebeginsel bij het aangaan van  

contractuele relaties 
- Mogelijke uitzonderingen naar Belgisch en Europees recht
- Concrete draagwijdte van het transparantiebeginsel

Transparantie bij het toekennen, wijzigen en intrekken van subsidies
Frederik Vandendriessche (gastprofessor Universiteit Gent, advocaat) en  
Caroline Cleynen (assistent Universiteit Gent)
- Moet er een bekendmaking gebeuren alvorens subsidies toe te kennen? 
- In welke gevallen is een competitieve vergelijking van geïnteresseerden voor  

een subsidie vereist? 
- Welke transparantieverplichtingen heeft de overheid alvorens subsidies te  

kunnen wijzigen/intrekken?

Sessie 4 – Donderdag 22 april 2021
Transparantie en procederen tegen de overheid
Ann-Sophie Vandaele (gastprofessor Universiteit Gent)
- Beroepsmogelijkheden en hun verplichte vermelding: recente (en toekomstige?) 

evoluties 
- Streng maar voorspelbaar? Transparantie vanwege de (bestuurs)rechter en het 

recht op toegang tot een rechter

Transparantie in het EU-recht
Peter Van Elsuwege (hoofddocent Universiteit Gent)
- Transparantie als algemeen beginsel van Unierecht: relevante rechtspraak van  

het Hof van Justitie doorgelicht
- Transparantie in het EU-besluitvormingsproces. Toegang tot documenten van 

EU-instellingen

Transparantie in het migratierecht
Ellen Desmet (docent Universiteit Gent)
- De besluitvorming in asiel- en migratiezaken doorgelicht
- De specifieke case van de humanitaire visa



Praktische informatie

Plaats: Auditorium NB I
Faculteit Recht en Criminologie (Campus Aula, Universiteitstraat 4, Gent).
Informatie over bereikbaarheid en parkeermogelijkheden: www.ugent.be/re/nl/contact 

On campus en via livestream
De sessies kunnen gevolgd worden via fysieke aanwezigheid in het auditorium* en via 
livestream.

Elke sessie start om 18.30 uur met een ontvangstkoffie met broodjes*.
De lezingen starten om 19 uur en eindigen om 21 uur.

* indien de coronamaatregelen dit toelaten

Prijs
- € 280 voor de volledige reeks, inclusief het verslagboek
- € 80 voor een aparte sessie
- € 90 voor het verslagboek

Opgelet: leden van Alumni Rechten Gent genieten van een korting van € 5 per sessie  
(= een korting van € 20 bij inschrijving voor de volledige reeks).
Meer informatie over Alumni Rechten Gent: www.alumnirechten.ugent.be 

Het verslagboek verschijnt in principe in het najaar 2021 (bij Kluwer) en wordt nagestuurd.

Inschrijving
Inschrijving gebeurt elektronisch (via gandaiusacademy.ugent.be) bij voorkeur vóór  
22 februari 2021 – of 2 dagen voor de desbetreffende sessie.

Een factuur voor het verschuldigde inschrijvingsgeld wordt toegestuurd.

Annulering is mogelijk tot 4 dagen voor de desbetreffende sessie. Vervanging door een  
collega van hetzelfde kantoor of dezelfde dienst kan op eenvoudig verzoek.

Betaling via de kmo-portefeuille (vanaf € 100): gebruik ons accreditatienummer DV.O103194.

Magistraten
Bij het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding werd accreditatie van de voordrachtenreeks 
aangevraagd opdat de inschrijvingskosten van de effectief aanwezige magistraten,  
gerechtelijke stagiairs en het personeel van de griffies en parketten worden gedragen  
door het IGO.

http://www.ugent.be/re/nl/contact
http://www.alumnirechten.ugent.be/


Permanente vorming
Gandaius Academy is als opleidingsverstrekker erkend door de Orde van Vlaamse Balies.  
Aan elke sessie van deze voordrachtenreeks zijn 2 standaardpunten toegekend.

Bij de Nationale Kamer voor Notarissen is een aanvraag tot erkenning ingediend.

Bij het Instituut voor Accountants en Belastingconsulenten is een vormingsdossier  
ingediend.

Inlichtingen
Secretariaat Gandaius Academy
tel.: 09/ 264 67 58
e-mail: gpv@ugent.be
gandaiusacademy.ugent.be
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