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Trefwoorden
wetgevingstechniek, hiërarchie der normen, beginselen van behoorlijke regelgeving,
totstandkoming van regelgeving, afdeling Wetgeving van de Raad van State, delegatie
van regelgevende bevoegdheid, strafbepalingen, overgangsrecht, terugwerkende
kracht, implementatie van Europese regelgeving, wettelijke validering van regelgeving,
alternatieven voor regelgeving, administratieve vereenvoudiging, horizonwetgeving,
regelgevingsagenda, reguleringsimpactanalyse, wetsevaluatie, besluitvorming en
reglementen bij lokale besturen.

Situering
Het opleidingsonderdeel “Beginselen van regelgeving” heeft tot doel de studenten
inzicht te laten verwerven in de totstandkoming van een normatieve tekst. Het maakt
hen ook vertrouwd met de structuur voor het maken van goed beleid en goede
regelgeving, alsook worden hen de nodige vaardigheden aangeleerd voor de omzetting
van Europese regelgeving in het interne recht. De studenten maken kennis met de
beginselen van behoorlijke regelgeving en de vereisten van goede wetgevingskwaliteit
en legistiek.

Inhoud
Het bestuderen van de beginselen van behoorlijke regelgeving en dit zowel wat betreft
de materiële beginselen (beginsel van duidelijke doelstelling,
noodzakelijkheidsbeginsel, uitvoerbaarheidsbeginsel, rechtszekerheids- en
vertrouwensbeginsel en rechtsgelijkheidsbeginsel), als wat betreft de formele
beginselen (beginsel van de normatieve draagwijdte, beginsel van duidelijke
regelgeving, beginsel van regelgeving op het juiste niveau en beginsel van de
kenbaarheid).
Aanleren van vaardigheden voor de omzetting van Europese regelgeving in het interne
recht.
Studie van de wetgevingstechnische opmaak van een normatieve tekst en van de
bestanddelen van een normatieve tekst.
Het wetgevingsbeleid in Vlaanderen op het niveau van de uitvoerende macht: het
stroomschema voor opmaak van regelgeving.
Besluitvorming en reglementen bij lokale besturen.
Capita selecta van elementen van legisprudentie: rol van sommige actoren in het
moderne wetgevingsproces, alternatieven voor regelgeving, administratieve
vereenvoudiging, horizonwetgeving, regelgevingsagenda, reguleringsimpactanalyse,
wetsevaluatie.
Rechtsvergelijkend onderzoek:
1. de bijdrage van de afdeling Wetgeving van de Belgische Raad van State en van de
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Nederlandse Raad van State aan het wetgevingsbeleid; gelijkenissen en
verschilpunten.
2. Het integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving in Nederland: de
probleemanalyse, de instrumentkeuze en de gevolgbeoordeling.

Begincompetenties
Het is aanbevolen vertrouwd te zijn met de basisbegrippen en basisbeginselen van
grondwettelijk en Europees recht.
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Het wetgevingsfenomeen in een brede politieke- en maatschappelijke context
analyseren en verklaren.
Inzicht hebben in het belang van wetgeving als beleidsinstrument voor de overheid.
Optimaliseren van de wetgevingskwaliteit aan de hand van de beginselen welke aan
een behoorlijke regelgeving ten grondslag liggen.
De totstandkoming van wetgeving, gaande van de beleidsconceptie van de regel en
voorbereiding tot de technische uitwerking en bekendmaking ervan, beschrijven en
toepassen.
Voorschriften betreffende goede wetgevingskwaliteit en vormelijke opmaak van
normatieve teksten toepassen. Een normatieve tekst opstellen.
Vertrouwd zijn met de elementaire regels die noodzakelijk zijn voor de omzetting van
Europese regelgeving in het interne recht.

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Hoorcollege, hoorcollege: plenaire oefeningen
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Hoorcollege: theoretische uiteenzetting en bespreking van praktijkgevallen.
Praktische oefeningen: opstellen van een normatieve tekst.

Leermateriaal
Handboek: H. Coremans, M. Van Damme, J. Dujardin, B. Seutin en G. Vermeylen,
Beginselen van Wetgevingstechniek en behoorlijke regelgeving, Brugge, die keure,
2016.
Beginselen van de wetgevingstechniek. Handleiding voor het opstellen van
wetgevende en reglementaire teksten, Brussel, Raad van State, 2008.
Omzendbrief VR/2014/4 van 9 mei 2014 betreffende de wetgevingstechniek.
Raad van State. Vademecum adviesprocedure voor de afdeling wetgeving, Brussel,
Raad van State, 2015.
Stroomschema voor de opmaak van regelgeving, Vlaamse overheid, uitgave 2015
(https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/Stroomschema_2015.pdf).
Kenmerken van goede regelgeving (https://overheid.vlaanderen.be/kenmerken-goederegelgeving).
Themanummer Besluitvorming en reglementen bij lokale besturen: naar meer
efficiëntie en kwaliteit, Tijdschrift voor Wetgeving, 2014, nr. 4.
Normatieve teksten en adviezen van de Raad van State die in de loop van het jaar ter
beschikking worden gesteld.

Referenties
P. Populier, De wet juridisch bekeken, Brugge, die keure, 2004.
P. Populier en J. Van Nieuwenhove (eds), Wie maakt de wet?, Brugge, die keure,
2006.
M. Van Damme, Elementen van legisprudentie, Gent, Larcier, 2010.

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Tijdens de college-uren, op afspraak of via e-mail.

Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
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Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
De eindbeoordeling zal steunen op een schriftelijk eindexamen, Het examen is
opgedeeld in een theoretisch examen en een praktisch examen; het praktisch examen
bestaat uit het opstellen of verbeteren van een normatieve tekst.

Eindscoreberekening
periodegebonden evaluatie (100%)
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