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een voldoende grond zou vormen om een exploitatievergunning af te geven voor inrichting die met de bestemming 
van het betrokken gebied onbestaanbaar zijn; dat voor die opvatting inzonderheid geen steun kan worden gevonden 
in het bepaalde in artikel 22 van het koninklijk besluit van 28 december 1972, welke bepaling uitsluitend tot doel 
heeft de houder van een exploitatievergunning toe te staan zijn bedrijf gedurende enkele tijd voort te zetten met 
het oog op de verplaatsing ervan, niettegenstaande de exploitatie niet verenigbaar is met een ontwerp-gewestplan 
of met een gewestplan dat in werking is getreden nadat de exploitatievergunning werd verleend; dat die bepaling 
immers niet van toepassing is op een inrichting voor de exploitatie waarvan nog geen vergunning werd verleend; 
dat het eerste en het tweede middel derhalve gegrond zijn; 

Overwegende dat de overige in het verzoekschrift aangevoerde middelen, mochten ze eveneens gegrond 
worden bevonden, tot geen verderreikende vernietiging kunnen leiden; dat het dan ook overbodig is die middelen 
te onderzoeken, 

BESLUIT: 

Artikell. - Vernietigd wordt de beslissing van 27 oktober 1988 waarbij de bestendige deputatie van de pro
vincieraad van Oost-Vlaanderen aan de b.v.b.a .. Rivotrans de vergunning verleent om aan de Schillebeekstraat 42A 
te Geraardsbergen een transportbedrijf met ondergrondse mazouttanks (2 x 5000 1) en een autoherstelwerkplaats 
te exploiteren gedurende een termijn van 5 jaar die verstrijkt op 13 maart 1993. · 

Artikel 2. - . Dit arrest zal bij uittreksel worden bekendgemaakt op dezelfde wijze als het vernietigde besluit. 

Artikel 3. - De kosten van het beroep, bepaald op vierduizend frank, komen ten laste van het Vlaamse 
Gewest. 

De kosten van de tussenkomst, bepaald op drieduizend frank, komen ten laste van de tussenkomende partij. 

1 

Nrs 36. 783 tot 36.800 

ARRESTEN van 11 april 1991 (VIle Kamer) 

36.783 - SUNAR: opschorting van de tenuitvoerlegging is niet mogelijk voor een 
bevel om het land te verlaten. 

36.784 - MACATANGAY: opschorting van de tenuitvoerlegging is niet mogelijk 
voor een bevel tot terugbrenging van een minderjarige vreemdeling naar de plaats vanwaar 
hij gekomen is. 

36.785 tot 36.789 -GLOWACKI en andere vreemdelingen: het verzoek tot opschor
ting is niet ontvankelijk omdat de vreemdeling niet ter terechtzit!ing is verschenen. 

36.790 - ADOMAKO: afstand van het verzoek tot opschorting en van het beroep 
tot nietigverklaring. 

36.791tot36.797 - BONNEY en andere vreemdelingen: afvoering van de rol, omdat 
de vreemdeling geen gekozen woonplaats meer heeft in België. 

·36.798 en 36.799 - ADUTWUM en FETUGA = nr 36.206. 

36.800 - BOUSAKLA: beroep tegen bevel om het grondgebied te verlaten is zonder 
voorwerp geworden, omdat de vreemdeling een bewijs van inschrijving in het vreemdelin
genregister heeft gekregen. 

Nr 36.801 

ARREST van 11 april 1991 (VIIe î(amer) 
De Hr Tacq, kamervoorzitter, Deroo~er en Mevr. Tulkens, verslaggeefster, staatsraden, en de Hr Van 
Noten, auditeur. 

BRION tl Vlaamse Gewest (M" Boes, Geyskens, Vandeurzen en Coomans) 

RECHTSPLEGING - Bijzondere regels met betrekking tot de vordering tot schorsing - 1 ° Alge-
meen (1); ,..... 2° Ernstig middel (2) 
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1. Een onderzoek van en een uitspraak over een exceptie van niet-ontvankelijkheid 
dringt zich enkel op indien zou blijken dat de grondvoorwaarden voor schorsing vervuld zijn. 

2. Wanneer, gelet op het antwoord van de verwerende partij, de door verzoekster 
aangeklaagde onderscheiden behandeling van de adviseurs-juristen bij het vaststellen van de 
categorieën van personeelsleden die in aanmerking kwamen om over te gaan van de Vlaamse 
Maatschappij voor Waterzuivering naar het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap niet 
ongerechtvaardigd lijkt, kan het aan de schending van artikel 6 van de Grondwet ontleende 
middel niet als een ernstig middel in de zin van artikel 17, § 2, van de gecoördineerde wetten 
van 12 januari 1973 worden aangemerkt. 

Gezien het verzoekschrift dat Carla Brion, adviseur bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), op 
11 februari 1991 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van het besluit van de Vlaamse Executieve van 
16 januari 1991 tot vaststelling van de wijze waarop de personeelsleden van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij 
voor het Vlaamse Gewest en van de Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering overgaan naar het Ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap; 

Gezien de bij het verzoekschrift tot nietigverklaring afzonderlijke akte waarbij verzoekster de schorsing van 
de tenuitvoerlegging van het bestreden besluit vordert; 

Overwegende dat vooraf dient te worden beschikt op de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging 
van het bestreden besluit; 

Overwegende dat verzoekster in 1982 werd benoemd tot directeur bij de buitendienst van de toen pas 
opgerichte Vlaamse Waterzuiveringsmaatschappij (VWZ), nadien omgevormd tot de Vlaamse Maatschappij voor 
Waterzuivering (VMZ); dat haar standplaats werd bepaald te Gent; dat de graad van directeur later werd vervangen 
door de graad van adviseur; dat, naar verzoekster zelf verklaart, de adviseurs bij de buitendienst, die allen 
het diploma van licentiaat in de rechten bezitten, niet alleen belangrijke taken te vervullen hadden in verband 
met «inspektie en vergunningen», doch hun taken ook behelsden «het uitoefenen van de direktiefunktie op deze 
buitendiensten in al zijn aspekten en dit samen met de hoofdingenieur-direkteur»; dat zij daar nog aan toevoegt dat 
«ten gevolge van reorganisaties binnen de toenmalige VMZ de hoofdingenieurs begin 1990 echter als standplaats 
Aalst (werd) toegewezen zodat de algehele leiding van de buitendienst aan de adviseurs toekwam»; 

Overwegende dat artikel 57 van het decreet van 12 december 1990 betreffende het bestuurlijk beleid bepaalt 
dat het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap wordt belast met de taken inzake vergunningen en inspectie 
bepaald in de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging; dat 
artikel 58 van hetzelfde decreet voorziet in de volledige vervanging van de afdeling m «Bijzondere bepalingen 
voor het Vlaamse Gewest» van het hoofdstuk II «De Waterzuiveringsmaatschappijen» van voormelde wet van 
26 maart 1971, artikel 32sexies uitgezonderd; dat luidens het nieuwe artikel 32bis van de wet van 26 maart 1971 
voor het Vlaamse Gewest één enkele maatschappij wordt opgericht, met name de Vlaamse Milieumaatschappij, 
die in de plaats komt van de Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering die naar luid van het nieuwe artikel 
32decies, § 2, van diezelfde wet wordt afgeschaft; dat artikel 32decies in zijn § 1, eensdeels, stelt dat de Vlaamse 
Executieve de personeelsleden aanwijst die ingevolge de gewijzigde opdrachten van de Vlaamse Maatschappij voor 
Waterzuivering en van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, vanuit de Waterzuiveringsmaatschappij aan 
de Vlaamse Executieve overgedragen en in het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap geïntegreerd worden, en 
anderdeels, de Vlaamse Executieve gelast de nadere regels vast te stellen inzake de overdracht van de betrokken 
ambtenaren; 

Overwegende dat de nadere regels voor de overdracht van de personeelsleden naar het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap werden vastgesteld bij het thans bestreden besluit; dat de bijlage II van dat besluit de 
lijst bevat van de graden verbonden aan de vanuit de Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering over te dragen 
betrekkingen; dat de graad van adviseur niet in die lijst werd opgenomen; 

Overwegende dat de verwerende partij opwerpt dat verzoekster niet doet blijken van het vereiste belang 
bij haar vordering tot schorsing; dat zij betoogt dat het bestreden besluit volledig is uitgevoerd door het besluit 
van de Vlaamse Executieve van 6 februari 1991, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 februari 1991, 
«waardoor alle daarvoor in aanmerking komende ambtenaren van de VMZ inderdaad zijn overgegaan naar het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap»; 

Overwegende dat er vooralsnog geen noodzaak bestaat om over de opgeworpen exceptie uitspraak te doen; 
dat een onderzoek van een uitspraak over die exceptie zich enkel zou opdringen, indien zou blijken dat de 
grondvoorwaarden voor schorsing vervuld zijn; 

Overwegende dat krachtens artikel 17, § 2, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State slechts 
tot schorsing van de tenuitvoerlegging kan worden besloten onder de dubbele voorwaarde dat in het beroep tot 
nietigverklaring ernstige middelen gegrond op de schending van de artikelen 6, 6bis en 17 van de Grondwet 
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worden aangevoerd en dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden akte of verordening een moeilijk 
te herstellen nadeel kan berokkenen; 

Overwegende, wat de eerste door artikel 17, § 2, gestelde voorwaarde betreft, dat het enig middel van het 
beroep tot nietigverklaring wordt ontleend aan de schending van artikel 6 van de Grondwet; dat verzoekster die 
grondwetsbepaling geschonden acht 

«Doordat: 

»Eerste onderdeel: het bestreden besluit op arbitraire en willekeurige wijze kategorieën van ambtenaren 
in het leven roept die kunnen overgaan naar het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap met het oog op de 
overheveling van de taken «lnspektie en vergunningen» vanuit de afgeschafte VMZ en dit be/uit op geen enkele 
wijze enig kriterium hanteert bij het bepalen van die kategorieën noch het kriterium van graad of benaming, noch 
het kriterium van werkelijk uitgeoefende funkties, 

»Tweede onderdeel: het bestreden besluit zelfs een onderscheid blijkt te maken tussen ambtenaren-juristen 
met dezelfde diploma's en kwalificaties, doch met een andere rang en andere taken, vermits adviseurs-juristen 
die taken in de inspektie- en vergunningssfeer vervulden anders werden behandeld dan adjunkt-adviseurs en 
bestuurssekretarissen-juristen die al dan niet taken in dezelfde materie behandelden, 

»Terwijl: 

»Eerste onderdeel: het gelijkheidsbeginsel eist dat overheidsmaatregelen ongelijke behandelingen uitsluiten 
en het in casu treffend is dat, waar de Vlaamse Executieve van de dekreetgever uitsluitend de bevoegdheid had 
verkregen om maatregelen te nemen ter regeling van de overgang van het personeel belast met de taken «Inspektie 
en vergunningen», de Executieve op ongenuanceerde wijze de kategorieën van personeelsleden dermate heeft 
uitgebreid en geïnterpreteerd en andere kategorieën bewust heeft uitgesloten dat elke gelijke behandeling onmogelijk 
is geworden, zodat het bestreden besluit door bevoegdheidoverschrijding is aangetast, 

»Tweede onderdeel: elk onderscheid dat gemaakt wordt dient gebaseerd te zijn op objectieve en met de zaak 
op zich betrekking hebbende kriteria en niet zoals in casu op willekeurige wijze geldt op de gebonden bevoegdheid 
van de Executieve om rekening te houden met de taken inspektie en vergunningen»; 

Overwegende dat de verwerende partij antwoordt dat bij het vaststellen van de categorieën personeelsleden 
die in aanmerking kwamen om over te gaan van de VMZ naar het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 
rekening werd gehouden met objectieve en aanvaardbare criteria; dat zij betoogt dat, naar haar oordeel, voor 
overgang in aanmerking kwamen, enerzijds, de ambtenaren wier taak uitsluitend of overwegend te situeren was 
bij vergunningen en inspektie en, anderzijds, de ambtenaren met gemengde taken maar van lagere rang, die «niet 
onontbeerlijk waren voor de continue goede werking van de VMM en nuttig konden worden ingezet bij het Ministerie 
van de Vlaamse Gemeenschap bij taken van inspectie en vergunning»; dat zij voorts stelt dat zij de mening was 
toegedaan dat de juristen van hogere rang, zoals verzoekster, precies omdat zij taken van leiding vervulden, nodig 
bleven bij de VMM. dat zij ook nog doet opmerken dat, zo verzoeksters redenering zou worden gevolgd, alle 
ambtenaren van de VMZ naar het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap zouden moeten overgaan, aangezien 
allen wel op een of andere manier betrokken waren bij taken van vergunning en inspectie; dat, steeds volgens 
de verwerende partij, de VMM «dan volledig nieuw personeel zou moeten krijgen, wat uiteraard geen goede zaak 
zou zijn»; 

Overwegende dat, gelet op het antwoord van de verwerende partij, de door verzoekster aangeklaagde 
onderscheiden behandeling van de adviseurs-juristen niet ongerechtvaardigd lijkt; dat derhalve het aan de schending 
van artikel 6 van de Grondwet ontleende middel niet als een «ernstig» middel in de zin van artikel 17, § 2, van 
de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan worden aangemerkt; dat het overbodig is te onderzoeken of 
de vordering tot schorsing aan de andere voorwaarde van die bepaling voldoet. 

(Verwerping van de vordering tot schorsing). 

Nrs 36.802 tot 36.810 

ARRESTEN van 11 april 1991 (Vlle Kamer) 

36.802 tot 36.804 - ASANTE SAMPSON KOJO, ZAFARI PEYMAN en BAFFOUR: 
beroep tegen bevel om het grondgebied te verlaten is zonder voorwerp geworden, omdat 
aan de vreemdeling een identiteitskaart voor vreemdelingen werd af gegeven. 

36.805 - BOUSAKLA: beroep tegen bevel om het grondgebied te verlaten is zonder 
voorwerp geworden, omdat aan de vreemdeling een bewijs van inschrijving in het vreem
delingenregister werd afgegeven. 
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36.806 - SANTOSO: beroep tegen bevel om het grondgebied te verlaten is zonder 
voorwerp geworden, omdat de vreemdeling een attest van immatriculatie heeft ontvangen. 

36.807 - BEN HADOU: beroep tegen bevel om het grondgebied te verlaten is 
zonder voorwerp geworden, omdat de vreemdeling de dag waarop het bestreden besluit 
werd genomen reeds met een Belgische onderdane gehuwd was en hem een identiteitskaart 
voor vreemdelingen werd afgegeven; kosten ten laste van de verwerende partij. 

36.808 - SOLAK: verzoek tot opschorting en beroep tot nietigverklaring van bevel 
om het grondgebied te verlaten zijn zonder voorwerp geworden, omdat aan de vreemdeling 
een identiteitskaart voor vreemdelingen werd afgegeven. 

36.809 en 36.810 - GEMEENTE HEIST-OP-DEN-BERG en VAN HAL: afstand 
van het geding. 

Nrs 36.811 tot 36.815 

ARRESTEN van 16 april 1991 (IVe Kamer) 

FIEREMANS, VAN DAMME, BELGISCHE STAAT, GEMEENTE SINT-PIETERS
WOLUWE en GEMEENTE SINT-PIETERS-WOLUWE: afstand van het geding. 

Nr 36.816 

ARREST van 16 april 1991 (IVe Kamer) 
De HH. Baeteman, kamervoorzitter, Borrel, verslaggever, en Mevr. Vrints, staatsraden, en de Hr De Wolf, 
auditeur (gedeeltelijk eensluidend advies)". 

V.Z.W. HET VRIJE WOORD (Mr Dyck) t/ Belgische Radio en Televisie, Omroep 
van de Vlaamse Gemeenschap (Mr Theuwissen) 

1. BEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN STATE - Bevoegdheid inzake geschillen nietigverklaring 
- Subjectief recht - Diversen 

II. BELGISCHE RADIO EN TELEVISIE - Opdracht - Medewerking van verenigingen en stich
tingen 

Het annulatieberoep tegen de beslissing van de raad van beheer van de B.R.T. om een 
uitzending door derden op te schorten of te verbieden is niet gericht op de erkenning van 
een subjectief recht, maar slaat op de sanctionering van het door het bestuur onrechtmatig 
uitgeoefende toezicht op het gebruik maken van dat recht. De beslissing waartegen het beroep 
gericht is heeft wel tot gevolg dat aan verzoekende partij het «recht» werd onthouden om de 
uitzending te doen, maar dit belet niet dat het beroep, eerder dan op de vraag of verzoekende 
partij buiten iedere beslissing van de verwerende partij om het «recht» had om die uitzending 
te doen, betrekking heeft op de vraag of met de bestreden beslissing de verwerende partij 
haar rechtmatig het «recht» daartoe heeft ontzegd. 

III. BELANG (VEREIST OM VOOR DE RAAD VAN STATE EEN GEDING TE VOEREN) -
Algemene beginselen - Actueel en zeker belang - Beroep tegen individuele rechtshandelingen 

Het belang bij een annulatieberoep tegen de beslissing van de raad van beheer van de 
B.R.T. om een uitzending van een derdenprogramma niet te laten doorgaan verdwijnt niet 
omdat de inhoud van het betwiste programma totaal voorbijgestreefd zou zijn of omdat aan 

' Het Auditoraat vond het derde middel gegrond om reden dat de bepaling, die de raad van beheer toelaat een uitzending door derden te verbieden, 
beperkend moet geïnterpreteerd worden waar zij in tegenspraak komt met de vrijheid van mening en van meningsuiting. De detachering waarop artikel 28 
van het omroepdecreet betrekking heeft kan niet slaan op een éénmalige deelname van een B.R.T.-joumalist aan een debat tijdens een uitzending door 
derden. Artikel 28 kan ook niet derwijze gelezen worden dat het een jounalist zou verboden zijn op te treden in een uitzending door derden om reden 
van de verwarring die er zou kunnen ontslaan tussen B.R.T.-uitzendingen en uitzendingen door derden. 
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verzoekster ondertussen een compenserende zendtijd zou zijn toegewezen. De vernietiging 
van de beslissing zal immers het onrechtmatig optreden van de verwerende partij definitief 
vaststellen en kan zodoende de basis uitmaken van een vordering tot schadevergoeding voor 
de gewone rechtbanken. 

IV. BEGRIP HANDELING (VATBAAR VOOR BEROEP) - Handelingen, beslissingen, maatregelen 
- Voorbereidende handeling - Algemeen (1) 

V. BELGISCHE RADIO EN TELEVISIE - 1° Raad van beheer (1 tot 3); - 2° Vaste Commissie (1) 
Vl. ADMINISTRATIEVE RECHTSCOLLEGES - Begrip (3) 
1. Wanneer niet blijkt dat de uitspraak van de administrateur-generaal van de B.R.T. 

of de beslissing van de vaste commissie om een ambtenaar van de B.R.T. te verbieden 
mede te werken aan de uitzending van een derdenprogramma, genomen zijn in het raam 
van artikel 30, § 2, van het omroepdecreet van 28 december 1979, is het beroep tegen 
die maatregelen, die de beslissing van de raad van beheer alleen maar voorafgaan of 
voorbereiden, niet ontvankelijk. 

2. Artikel 30, § 2, van het omroepdecreet maakt de rechtsgeldigheid van een beslissing 
van de raad van beheer van de B.R.T. over het verbod van een uitzending door derden niet 
afhankelijk van een voorafgaande beslissing van de administrateur-generaal. 

3. Wanneer de raad van beheer van de B.R.T. een uitzending door derden ver
biedt, neemt hij geen jurisdictionele beslissing. Hij «beslecht» geen beslissing van de 
administrateur-generaal tot voorlopige schorsing, en niets in artikel 30, § 2, van het om
roepdecreet verzet er zich tegen dat de raad van beheer ambtshalve een uitzending verbiedt. 
Dergelijk ambtshalve optreden is in principe onverenigbaar met de aard van een jurisdic
tioneel orgaan. Nu kan de bevoegde overheid wel van dit principe afwijken, maar uit niets 
blijkt dat de decreetgever met artikel 30, § 2, niet alleen een jurisdictioneel orgaan in het le
ven heeft willen roepen, maar daarenboven een jurisdictioneel orgaan dat, zeer uitzonderlijk 
verschijnsel, uit eigen beweging kan optreden. Tenslotte is tijdens de parlementaire voorbe
reiding van het decreet op geen moment tot uiting gebracht dat het de intentie was de raad 
van beheer als een jurisdictioneel orgaan te laten optreden, vermits bij zulk een voornemen 
welhaast onvermijdelijk de vraag naar de bevoegdheid van de decreetgever aan de orde zou 
zijn gekomen nu artikel 94 van de Grondwet bepaalt dat geen rechtbank, geen met eigenlijke 
rechtspraak belast orgaan kan worden ingesteld dan «krachtens de wet». 

VII. BELGISCHE RADIO EN TELEVISIE - 1° Opdracht - Medewerking van verenigingen en 
stichtingen (1); - 2° Raad van beheer - Bevoegdheid (2) 

VIII. RECHTEN EN VRUHEDEN - Gelijkheid voor de wet - Cultuurpact - Onderwerp van 
het pact (1) 

1. Zowel de tekst van artikel 28 van het omroepdecreet als de bij de parlementaire 
bespreking aangegeven doe/stelling maken duidelijk dat een personeelslid van de B.R.T., 
dat niet gedetacheerd is, helemaal geen functie mag waarnemen of geen opdracht mag 
uitoefenen in verband met een uitzending door derden zodat hij, a fortiori, niet aanwezig 
mag zijn en niet vermeld mag worden op het televisiescherm gedurende zo'n uitzending. De 
mogelijke tegenstrijdigheid van die regeling met het uit artikel 20 van de cultuurpactwet 
voortvloeiende recht voor de personeelsleden die een culturele functie toegewezen krijgen 
om voor hun ideologische en filosofische overtuiging uit te komen mag de Raad van State 
er niet toe brengen aan artikel 28 een andere interpretatie te geven dan die opgedrongen 
door de letter en de geest ervan. 

2. Artikel 28 van het omroepdecreet regelt de rechtsverhoudingen tussen de B.R.T. en 
de zendgemachtigde derden. Vermits de raad van beheer van de B.R.T. er, overeenkomstig 
artikel 30, § 2, eerste lid, van hetzelfde decreet, moet over waken dat de uitzendingen door 
derden gebeuren conform de wettelijke beschikkingen die op de televisieuitzendingen van 
toepassing zijn, is hij bevoegd om, met toepassing van artikel 30, § 2, derde lid, de uitzending 
van een derde te verbieden waarin, in strijd met artikel 28, een personeelslid van de B.R.T. 
op het televisiescherm aanwezig zou zijn of vermeld zou worden. 

IX. BEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN STATE - Bevoegdheid inzake geschillen nietigverklaring 
- Van ambtswege door de Raad van State opgeworpen middelen en excepties - Ambtshalve opgeworpen 
middelen - Schending van de wet - Grondwet 
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De Raad van State is niet bevoegd om de bepalingen van het B.R.T.-omroepdecreet 
aan de Grondwet te toetsen. 

X. INTERNATIONALE VERDRAGEN - De verschillende internationale overeenkomsten - Ver
drag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (1) 

XI. BELGISCHE RADIO EN TELEVISIE - 1° Opdracht - Medewerking van verenigingen en 
stichtingen (1); - 2° Raad van beheer (1 en 2) 

1. Artikel 10, eerste lid, van het E. V.R .M. belet de nationale overheid niet radio
omroep-, bioscoop- of televisieondernemingen aan een systeem van vergunningen te onder
werpen. Aan vergunningen kunnen voorwaarden verbonden worden en een voorwaarde als 
die neergelegd in artikel 28 van het B.R.T.-omroepdecreet kan, het doel ervan in acht geno
men, niet strijdig met het E.V.R.M. worden genoemd. Het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens heeft trouwens erkend dat een beperking van de in artikel 10 E. V.R.M. gewaarborgde 
vrijheid een met het tweede lid van dat artikel verzoenbare beperking is, voor zover zij ertoe 
strekt het pluralisme in de informatie te verzekeren met het oog op de rechten van anderen. 
Die «anderen» zijn ook kijkers of luisteraars, en de rechten van de kijkers worden gediend 
door een maatregel die het vertrouwen wil verstevigen dat die kijkers in de objectiviteit van 
een openbare omroep moeten kunnen hebben. Dit is des te meer zo daar het omroepdecreet 
geen decreet is dat op algemene wijze de radio- en televisieomroep regelt maar dat alleen het 
statuut bepaalt van een openbare radio- en televisiedienst waarin de «derden» ingekapseld 
zitten. Het is dan ook normaal dat de raad van beheer een uitgebreide controle op hun uit
zendingen heeft, en die controle wordt niet onrechtmatig ver uitgebreid door een maatregel 
als die vervat in artikel 28 omdat die erop gericht is de geloofwaardigheid te dienen van de 
openbare omroep waaarin die derden «te gast» zijn, gastidee dat zowel in de tekst van het 
decreet als in de parlementaire voorbereiding ervan onder woorden wordt gebracht. 

2. Artikel 28 van het omroepdecreet is een voorschrift dat de raad van beheer on
voorwaardelijk bindt. Het laat hem geen discretionaire bevoegdheid om in redelijkheid te 
oordelen over het voorstel dat verzoekende partij had aangebracht. 

XII. RECHTEN EN VRIJHEDEN - Gelijkheid voor de wet - 1° Algemeen; - 2° Verplichting 
de wet juist toe te passen 

Er bestaat geen recht op gelijkheid in de onwettigheid. De schending van het gelijk
heidsbeginsel doordat een reglementair vastgestelde verbodsbepaling in een bepaald geval 
over het hoofd werd gezien, terwijl de bestreden beslissing zulks niet doet, kan in rechte 
onmogelijk tot vernietiging leiden. 

Gezien het verzoekschrift dat de v.z.w. «Het Vrije Woord» op 10 november 1987 heeft ingediend om de 
vernietiging te vorderen van «de beslissing van de Geschillenraad en/of van de administrateur-generaal van de BRT 
dd. 1419187. van de Vaste Commissie dd. 1419187 en van de raad van beheer van de BRT dd. 2819187 houdende 
schorsing en weigering tot uitzending van het derden programma «Lichtpunt», geprogrammeerd voor 1419187»; 

1. Over de gegevens van de zaak. 

Overwegende dat de gegevens van de zaak kunnen worden samengevat als volgt: 

1.1. Verzoekster is een vereniging die met toepassing van artikel 24 van het decreet van 28 december 1979 
houdende het statuut van de Belgische Radio en Televisie (B.R.T.), Omroep van de Vlaamse Gemeenschap, hierna 
te noemen het omroepdecreet, is erkend om televisieuitzendingen door derden te verzorgen. 

1.2. Op 10 september 1987 kondigt verzoekster in het kader van haar uitzendingen door derden «Lichtpunt» 
voor 14 september 1987 op B.R.T.-1 een praatshow aan over «kritische journalistiek- de zaak Buyle», geleid 
door Johan Anthierens en met Willy Courteau (sic) Hugo Camps, Jan De Baere en Gui Polspoel. 

1.3. Bij brief van 4 september 1987 heeft Gui Polspoel aan de administrateur-generaal van de B.R.T. gemeld 
dat hij als voorzitter van de <<Bond van Radio- en Televisiejournalisten, v.z.w.» uitgenodigd is voor een debat over 
de zaak «B.» in het televisiegastprogramma «Het Vrije Woord». Hij beëindigt zijn brief met de woorden «Maar 
de voorzitter is, zoals u weet, ook personeelslid van de BRT. Is het woord in deze dan vrij?». 

1.4. De administrateur-generaal antwoordt met een brief van 7 september 1987. Hij citeert artikel 28 van 
het omroepdecreet, dat luidt: 

«Art. 28. Het personeel van het instituut kan, volgens een door de raad van beheer vastgesteld reglement, 
naar een vereniging of stichting worden gedetacheerd, op verzoek van de vereniging of stichting zoals bedoeld in 
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artikel 25, voor voltijdse of deeltijdse functies of voor een bepaalde opdracht die geen aanwezigheid of vermelding 
op het televisiescherm vereisen». 

De verenigingen of stichtingen bedoeld in artikel 25 zijn de «derden» erkend voor televisieuitzendingen. 

Na artikel 28 geciteerd te hebben vervolgt de administrateur-generaal: 

«Het is de bedoeling van de decreetgever geweest om bij de kijker verwarring te voorkomen tussen BRT
uitzendingen en uitzendingen van derden. Daarom heeft BRT er zich van bij het begin tegen verzet dat personeelsle
den, die als «programmadragers» in hoge mate het imago van de BRT naar buiten uit bepalen zichtbaar meewerken 
aan programma's van erkende derden. Van die regel is nooit afgeweken en tot mijn spijt kan ik ook voor «Het 
Vrije Woord» geen uitzondering maken». 

1.5. In een brief van Il september 1987 deelt Gui Polspoel de administrateur-generaal mee dat deze hem 
niet heeft kunnen overtuigen, dat hij daarom in eer en geweten gemeend heeft toch te kunnen ingaan op het verzoek 
van «Het Vrije Woord», maar dat, aangezien ook hij bekommerd is om bij de kijker verwarring te voorkomen tussen 
B.R.T.-uitzendingen en uitzendingen door derden, hij als voorwaarde heeft gesteld dat tijdens het interview op het 
scherm gedrukt zou staan dat «dit géén BRT-uitzending is», welk verzoek is ingewilligd. 

1.6. De administrateur-generaal bevestigt in een brief van l l september 1987 aan Gui Polspoel dat op grond 
van artikel 28 van het omroepdecreet geen toestemming kan worden verleend tot medewerking aan een uitzending 
van «Het Vrije Woord». 

1.7. Tijdens de vergadering van 14 september 1987 van de Vaste Commissie van de B.R.T. wordt de 
medewerking van Gui Polspoel aan het programma van «Het Vrije Woord» behandeld. 

Volgens de notulen van die vergadering stemt de Vaste Commissie na een uiteenzetting van de administrateur
generaal en een gedachtenwisseling in met het voorstel van de voorzitter om aan de verantwoordelijke van «Het 
Vrije Woord» mede te delen dat de Vaste Commissie niet kan instemmen met de voorgestelde rechtstreekse 
medewerking van Gui Polspoel maar dat er geen bezwaar tegen bestaat dat het standpunt van de voorzitter 
van de Bond door een derde wordt geciteerd. 

De verantwoordelijke voor de dienst Gastprogramma 's komt na een opschorting van de bespreking meedelen 
dat de woordvoerders van «Het Vrije Woord» vasthouden aan de uitzending van het opgenomen fragment met Gui 
Polspoel. 

Na een verdere gedachtenwisseling stelt de voorzitter vast dat geen eenstemmigheid bestaat in de Vaste 
Commissie. Hij besluit dat overeenkomstig artikel 30, § 2, van het omroepdecreet de definitieve beslissing genomen 
moet worden door de raad van beheer en de betwiste uitzending van «Het Vrije Woord» ondertussen, opgeschort 
wordt. Blijkens de notulen is de Vaste Commissie het met die conclusie eens. 

1.8. De medewerking van Gui Polspoel aan het meervermelde programma wordt behandeld tijdens de 
vergadering van de raad van beheer van de B.R.T. van 28 september 1987. 

Blijkens de notulen is er binnen de raad van beheer evenmin eenstemmigheid. Sommigen zijn van mening 
dat artikel 28 van het omroepdecreet niet van toepassing is, dat er precedenten zijn van B.R.T.-medewerkers die 
wel meegewerkt hebben aan uitzendingen door derden. De meerderheid blijkt evenwel de mening toegedaan te zijn 
dat met artikel 28 de decreetgever heeft willen voorkomen dat er bij de kijker verwarring ontstaat tussen B.R.T.
programma's en uitzendingen door derden, dat de B.R.T. dat standpunt tot nog toe nauwgezet en consequent heeft 
gehuldigd en dat het ook voor de zaak Polspoel gelding heeft. 

Mèt acht stemmen tegen twee bij één onthouding wordt het voorstel verworpen om het programma integraal 
uit te zenden, inclusief het fragment met Gui Polspoel. Volgens de notulen wordt aldus «bij volstrekte meerderheid 
van de uitgebrachte stemmen» ingestemd met de weigering die T.V.-Joumalist Gui Polspoel werd opgelegd om 
mee te werken aan het programma «Lichtpunt» van 14 september 1987. 

1.9. In een brief van 6 oktober 1987 maant de raadsman van verzoekster de verwerende partij aan om 
de betrokken uitzending binnen drie weken opnieuw te programmeren. In ondergeschikte orde vraagt hij vijftig 
minuten compenserende zendtijd binnen twee maanden en 209.050 frank als vergoeding van de kosten van de 
afgelaste uitzending. 

I.10. Bij brief van 13 oktober 1987 antwoordt de administrateur-generaal dat verzoekster de bewuste 
uitzending nog mag uitzenden op voorwaarde dat het item met Gui Polspoel eruit verwijderd wordt. Hij schrijft ook 
dat indien «Het Vrije Woord» evenwel opteert voor een zogenaamde vervangende uitzending, de kosten hiervoor 
niet ten laste vallen van de B.R.T. en dat het verzoek om «compenserende» zendtijd volstrekt irrelevant is. 

1.11. Op 7 december 1987 stemt de administrateur-generaal in met het voorstel om aan verzoekster de 
vijftig minuten zendtijd die op 14 september 1987 niet benut werden, op 21 december 1987 toe te wijzen. 

1.12 Op 10 november 1987 stelt verzoekster het onderhavige annulatieberoep in. 

2. Over de ontvankelijkheid van het beroep. 

2.1. Overwegende dat de verwerende partij opwerpt dat het beroep niet ontvankelijk is omdat niet bewezen 
is dat het proces gevoerd wordt overeenkomstig artikel 23 van de statuten van verzoekster, namelijk «door de 
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voorzitter of een der ondervoorzitters en, in opdracht, door de secretaris, hiertoe speciaal gemachtigd door de 
Raad van Beheer, of door een daartoe door deze Raad speciaal aangestelde beheerder of derde persoon»; dat zij 
betoogt dat het verzoekschrift enkel vermeldt dat verzoekster optreedt «vertegenwoordigd door haar voorzitter, ... , 
hebbende als raadsman Mr. Jan Dyck»; 

2.1.1. Overwegende dat de exceptie niet gegrond is; dat het verzoekschrift ook vermeldt dat «Mr. Jan Dyck, 
advocaat bij de Balie te Antwerpen» «haar ten deze vertegenwoordigt» en dat bij hem «woonstkeuze gedaan wordt»; 
dat Mr. Jan Dyck het verzoekschrift ondertekend heeft; dat de raad van beheer van verzoekster op 28 oktober 
1987 besloten heeft het onderhavige annulatieberoep in te stellen en «voor deze rechtsvordering» Mr. Jan Dyck 
als raadsman aan te stellen; dat verzoekster rechtmatig vertegenwoordigd is door Mr. Jan Dyck; 

2.2. Overwegende dat de verwerende partij als tweede exceptie opwerpt dat de Raad onbevoegd is; dat zij 
de grondslag voor die exceptie ontleent aan de bewoordingen van het verzoekschrift, waar dit bij de uiteenzetting 
van het tweede annulatiemiddel stelt: «De integrale uitzending van het door verzoekster gemaakte programma is 
voor haar een subjectief recht, dat onder meer voortvloeit uit het Omroepdecreet» en waar het stelt dat de bestreden 
beslissing van de raad van beheer «het recht van verzoekster definitief (heeft) beslecht»; 

2.2.1. Overwegende dat de exceptie, waar de verwerende partij in haar laatste memorie trouwens niet meer 
op aandringt, niet gegrond is; dat de verwerende partij de door haar geciteerde teksten uit hun context licht; dat 
met die teksten verzoekster wil aantonen dat de raad van beheer als een rechtscollege is opgetreden, om daaruit 
te concluderen dat hij het recht van verdediging had moeten eerbiedigen en zijn beslissing had moeten motiveren; 
dat verzoekster in haar memorie van wederantwoord terecht laat opmerken dat zij bij de uiteenzetting van haar 
tweede annulatiemiddel ook schrijft dat de bestreden beslissing van de raad van beheer genomen is ter uitvoering 
van een hem in het omroepdecreet gegeven opdracht, welke opdracht «betreft de toetsing van dit subjectief recht 
aan de opdracht der derden en de algemene wettelijke beschikkingen»; dat zij daaruit terecht concludeert dat het 
voorwerp van haar beroep niet is de erkenning van haar subjectief recht, doch de sanctionering van het door de 
verwerende partij onrechtmatig uitgeoefende toezicht op het gebruik maken van dat recht; 

Overwegende dat aldus blijkt dat de causa petendi niet de schending is van een rechtsregel die een 
subjectief recht vestigt en dat het petitum niet de erkenning is van een subjectief recht; dat het beroep gericht is 
tegen beslissingen van administratieve overheden die, ter uitvoering van wettelijke bepalingen, ertoe strekken een 
uitzending van verzoekster op te schorten en te verbieden en waarvan het gevolg is dat aan verzoekster het «recht» 
werd onthouden die uitzending te doen; dat met andere woorden het beroep niet gaat over de vraag of verzoekster 
buiten iedere beslissing van de verwerende partij om het «recht» had om die uitzending te doen, maar over de 
vraag of met haar beslissingen de verwerende partij haar rechtmatig het «recht» daartoe heeft ontzegd; 

2.3. Overwegende dat de verwerende partij als derde exceptie het gebrek aan actueel belang van verzoekster 
opwerpt; dat zij betoogt dat het betwiste programma inmiddels totaal voorbijgestreefd is, want elke binding met de 
actualiteit verloren heeft zodat het niet meer voor uitzending in aanmerking zou komen indien de bestreden 
beslissingen zouden worden vernietigd; dat zij er bovendien op wijst dat aan verzoekster ondertussen een 
compenserende zendtijd werd toegewezen; 

2.3.1. Overwegende dat verzoekster repliceert dat het belang bij het beroep niet verdwijnt omdat de inhoud 
van het betwiste programma inmiddels voorbijgestreefd zou zijn; dat zij stelt dat een vernietiging het onrechtmatig 
optreden van de verwerende partij definitief zou vaststellen en aldus de basis van een vordering tot schadevergoeding 
voor de gewone rechtbank kan uitmaken; dat zij het argument dat haar inmiddels compenserende zendtijd werd 
toegewezen irrelevant noemt omdat het vooruitloopt op de discussie over de door haar geleden schade; 

2.3.2. Overwegende dat de Raad alleen rekening kan houden met het belang dat de verzoekende partij zelf 
laat gelden; dat het de verzoekende partij immers toekomt uit te maken voor welke belangen zij bij de Raad 
wenst op te komen; dat het belang dat in casu verzoekster laat gelden echter volstaat om de voortzetting van het 
proces te verantwoorden; 

2.4. Overwegende dat de verwerende partij als vierde exceptie opwerpt dat uit artikel 30, § 2, van het 
omroepdecreet volgt dat de door de administrateur-generaal gedane «uitspraak» en de schorsingsbeslissing van 
de Vaste Commissie geen uitvoerbare beslissingen zijn doch slechts maatregelen die de door de raad van beheer 
genomen beslissing voorafgaan of voorbereiden en in elk geval door de uiteindelijke beslissing van de raad van 
beheer vervangen zijn; dat volgens haar het beroep dan ook niet ontvankelijk is in zoverre het gericht is tegen 
die maatregelen; 

2.4.1. Overwegende dat verzoekster op die exceptie niet reageert: 

2.4.2. Overwegende dat de exceptie gegrond is; dat artikel 30, § 2, van het omroepdecreet luidt als volgt: 

«De raad van beheer waakt erover dat de uitzendingen door derden gebeuren conform hun opdracht en de 
wettelijke beschikkingen die op de radio- en televisieuitzendingen van toepassing zijn. In spoedeisende gevallen zal 
de administrateur-generaal voorafgaande/ijk aan de geplande uitzending en in overleg met twee afgevaardigden 
van de gastprogrammaraad, hierover uitspraak doen. 

»In geval van betwisting beslist de Vaste Commissie bij hoogdringendheid. Indien ook hier geen overeen
stemming wordt bereikt, beslist de raad van beheer. In dat geval wordt de betwiste uitzending tot de definitieve 
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beslissing opgeschort. Alle beslissingen tot opschorting of verbod van een uitzending worden aan de raad van 
beheer voorgelegd»; 

dat uit de gegevens van de zaak blijkt dat noch de administrateur-generaal tot een «uitspraak» noch de 
Vaste Commissie tot een «beslissing» in de zin van de aangehaalde tekst zijn gekomen; dat het beroep dus enkel 
ontvankelijk is in zoverre het gericht is tegen het besluit van 28 september 1987 van de raad van beheer; 

3. Over de gegrondheid van het beroep. 

3.1. Overwegende dat verzoekster als eerste annulatiemiddel schending aanvoert van artikel 30, § 2, 
van het omroepdecreet doordat aan het overleg van de administrateur-generaal met twee afgevaardigden van 
de gastprogrammaraad ook andere personen hebben deelgenomen en doordat de administrateur-generaal geen 
beslissing tot schorsing heeft genomen; 

3.1.1. Overwegende dat de verwerende partij antwoordt dat in artikel 30, § 2, van het omroepdecreet 
geenszins bepaald wordt dat de administrateur-generaal zich moet uitspreken over de schorsing van de voorgenomen 
uitzending, dat de beslissing om een uitzending op te schorten tot de bevoegdheid van de Vaste Commissie 
behoort; dat zij erkent dat bij het overleg tussen de administrateur-generaal en de twee afgevaardigden van de 
gastprogrammaraad tevens aanwezig waren de directeur-generaal televisie, de directeur van de instructieve omroep, 
alsmede een afgevaardigde van verzoekster zelf, maar dat volgens haar artikel 30 de aanwezigheid van andere 
personen niet uitsluit, dat geen enkele bepaling de administrateur-generaal belet zich te laten bijstaan door of 
advies in te winnen van anderen, dat de aanwezigheid van anderen verzoekster geen nadeel heeft berokkend en 
de afgevaardigde van verzoekster trouwens nooit tegen die aanwezigheid heeft geprotesteerd; 

3.1.2. Overwegende dat in haar memorie van wederantwoord verzoekster niet terugkomt op het middel; 

3.1.3. Overwegende dat de Raad sub 2.4.2. heeft vastgesteld dat het beroep enkel ontvankelijk is in zoverre 
het is gericht tegen het besluit van 28 september 1987 van de raad van beheer; dat hij daar ook heeft vastgesteld dat 
de administrateur-generaal geen uitspraak heeft gedaan met toepassing van artikel 30, § 2, van het omroepdecreet; 
dat uit de op dezelfde plaats overgeschreven tekst van dit artikel 30, § 2, blijkt dat een zodanige uitspraak niet 
van node is opdat de raad van beheer rechtsgeldig een besluit als het bestredene zou kunnen nemen; dat alleen al 
om die reden het middel niet tot vernietiging kan leiden; 

3.2. Overwegeµde dat verzoekster als tweede annulatiemiddel schending aanvoert van de rechten van de 
verdediging en gebrek aan motivering, 

doordat haar afgevaardigde niet werd toegelaten tot de behandeling van haar zaak in de raad van beheer 
.en doordat in het besluit van de raad van beheer niet is geantwoord op verschillende middelen die zij schriftelijk 
aan de raad van beheer op 21 september 1987 kenbaar heeft gemaakt, 

terwijl het besluit van de raad van beheer een jurisdictionele beslissing is; 

Overwegende dat verzoekster het jurisdictioneel karakter van het bestreden besluit afleidt uit de redactie 
van artikel 30, § 2, van het omroepdecreet («uitspraak doen, betwiste uitzending, beslist de raad van beheer 
enz.»), uit het feit dat blijkens het aldaar bepaalde de taak van de raad van beheer was de toetsing van het 
subjectief recht van verzoekster op uitzending van het omstreden programma aan haar opdracht als derde en aan 
de wettelijke bepalingen toepasselijk op televisieuitzendingen, welke toetsing alleen slaat op de wettigheid, niet op 
de opportuniteit van de uitzending; dat zij concludeert: «Aldus beslecht de Raad van Beheer als rechtscollege als 
het ware de administratieve rechtshandeling van de Administrateur-generaal die de betwiste uitzending voorlopig 
opschort»; 

3.2.1. Overwegende dat de verwerende partij antwoordt dat krachtens het omroepdecreet zij belast is met 
het toezicht op de uitzending door derden en dat wanneer haar raad van beheer optreedt binnen het raam van artikel 
30 van dat decreet hij «dan ook» geenszins optreedt als jurisdictioneel orgaan, geen handeling stelt die «steunend 
op een rechtsregel en bekleed met het gezag van het gewijsde, een einde maakt aan een rechtsgeschil»; 

3.2.2. Overwegende vooreerst dat, zoals reeds sub 3.1.3. werd vastgesteld, er in casu geen beslissing van 
de administrateur-generaal is geweest en er ook geen moest zijn zodat het bestreden besluit van de raad van beheer 
onmogelijk kan verschijnen als het «beslechten» van de beslissing van de administrateur-generaal tot voorlopige 
opschorting van de omstreden uitzending; dat overigens niets in artikel 30, § 2, van het omroepdecreet er zich 
tegen verzet dat de raad van beheer ambtshalve een uitzending door derden verbiedt; dat een ambtshalve optreden 
in principe onverenigbaar is met de aard van een jurisdictioneel orgaan; dat weliswaar de bevoegde overheid 
van dat beginsel kan afwijken, maar dat uit niets blijkt dat de decreetgever met artikel 30, § 2, niet alleen een 
jurisdictioneel orgaan in het leven heeft willen roepen, maar daarenboven een jurisdictioneel orgaan dat, zeer 
uitzonderlijk verschijnsel, uit eigen beweging kan optreden; dat het des te verwonderlijker geweest zou zijn dat 
zulk een intentie in de parlementaire voorbereiding van het decreet op geen moment tot uiting werd gebracht daar 
bij zulk een voornemen welhaast onvermijdelijk de vraag naar de bevoegdheid van de decreetgever aan de orde 
had moeten komen nu artikel 94 van de Grondwet bepaalt dat geen rechtbank, geen met eigenlijke rechtspraak 
belast orgaan kan worden ingesteld dan «krachtens de wet»; dat het uitgangspunt van het middel dus verkeerd 
is; dat ook geen andere rechtsregel de verplichtingen oplegt waarvan verzoekster het bestaan uit dat verkeerde 
uitgangspunt afleidt; 
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3.3. Overwegende dat verzoekster als derde annulatiemiddel onwettigheid naar de motieven aanvoert, 

doordat het bestreden besluit gesteund is op artikel 28 van het omroepdecreet, 

terwijl, eerste onderdeel, dat artikel het alleen over detachering van een personeelslid van de B.R.T. heeft 
en Gui Polspoel niet werd gedetacheerd en bovendien zou optreden als voorzitter van de Bond van Radio- en 
T.V.-journalisten, dus niet als personeelslid van de B.R.T., 

terwijl, tweede onderdeel, ten eerste preventieve maatregelen verboden zijn met betrekking tot de in artikel 
14 van de Grondwet gewaarborgde vrijheid van meningsuiting, ten tweede die vrijheid in artikel 23, § 2, van het 
omroepdecreet enkel beperkt wordt door het verbod programma's uit te zenden die strijdig zijn met de wetten 
of met het algemeen belang, met de openbare orde of met de goede zeden, of die een belediging uitmaken voor 
andermans overtuiging of voor een vreemde Staat, ten derde artikel 28 van het omroepdecreet geen verplichtingen 
oplegt aan de zendgemachtigde derden, maar alleen betrekking heeft op de rechtsverhouding tussen de B.R.T. 
en haar personeelsleden, zodat de nakoming van het aldaar bepaalde niet door maatregelen tegenover die derden 
gesanctioneerd kan worden, 

terwijl, derde onderdeel, van verzoekster redelijkerwijze niet verlangd kan worden dat ze zou ingaan op 
het voorstel van de B.R.T. dat de verklaringen van Gui Polspoel door iemand anders geciteerd zouden worden, 
aangezien, ten eerste aan de zorg van de B.R.T. om te vermijden dat bij de kijker verwarring zou ontstaan tussen een 
B.R.T.-uitzending en een uitzending van een derde verzoekster ruimschoots tegemoet kwam door de aankondiging 
van Gui Polspoel als voorzitter van de Bond van Radio- en T. V .-journalisten en door de continue vermelding op het 
scherm van de tekst «dit is geen B.R.T.-programma» telkens Gui Polspoel in beeld kwam, ten tweede voornoemd 
voorstel van de B.R.T. een regelrechte aanslag was op de integriteit van het programma van verzoekster; 

3.3. l. Overwegende dat de verwerende partij op het eerste onderdeel van het middel antwoordt dat zij nooit 
heeft beweerd dat de medewerking van Gui Polspoel aan het omstreden programma een detachering in de zin 
van artikel 28 van het omroepdecreet inhield, dat zij wel heeft gesteld dat dit artikel die medewerking verbood, 
overeenkomstig het doel dat de decreetgever met dat artikel voor ogen stond, te weten vermijden dat er bij de 
kijker verwarring zou ontstaan tussen de B.R.T.-uitzendingen en de uitzendingen door derden, en dat dit verbod 
geldt onverschillig of het personeelslid gedetacheerd is of niet, zoals blijkt uit de tekst zelf van artikel 28 alsook 
uit de parlementaire voorbereiding, met name de toelichting verstrekt door de auteurs van het amendement waaruit 
artikel 28 is ontstaan: «De auteurs van het amendement laten echter opmerken dat de mogelijkheid van detachering 
bestaat voor alle personeelsleden van het Instituut, doch dat het verbod van aanwezigheid of vermelding op het 
televisiescherm toepasselijk is ook op alle personeelsleden die gedetacheerd worden» (Gedr. St., Vl. Cult. R., stuk 
14, (B.Z. 1979) - n' 9, 41); dat voor de verwerende partij de omstandigheid dat Gui Polspoel voorzitter is van 
de Bond van Radio- en T.V.-joumalisten niet wegneemt dat hij tevens B.R.T.-personeelslid is en dat hij vanwege 
zijn journalistieke functie een grote bekendheid geniet zodat de kans op verwarring bij het publiek zeer reëel was, 
waarbij nog aangestipt kan worden dat in de aankondiging van 10 september 1987 van het omstreden programma 
Gui Polspoel niet werd genoemd als bondsvoorzitter; 

Overwegende dat de verwerende partij op het tweede onderdeel van het middel antwoordt dat artikel 30, § 2, 
van het omroepdecreet aan haar raad van beheer de verplichting oplegt erover te waken dat de uitzendingen door 
derden plaatsvinden «conform hun opdracht en de wettelijke beschikkingen die op de radio- en televisieuitzendingen 
van toepassing zijn», dat een van die wettelijke bepalingen, te vinden in artikel 23, § 1, van het omroepdecreet, 
de B.R.T. ertoe verplicht ervoor te zorgen dat haar uitzendingen gebeuren in een geest van strenge objectiviteit, 
dat zij ter nakoming van die verplichting haar personeelsleden, in het bijzonder die welke belast zijn met een 
journalistieke functie, moet verbieden in een uitzending door derden te verschijnen, conform artikel 28 van het 
omroepdecreet, zoals zij dit artikel bij de beantwoording van het eerste onderdeel van het middel heeft toegelicht; 
dat zij stelt dat dit ook geldt voor het vraaggesprek, «een stilistische variant op de persoonlijke medewerking», dat 
de geïnterviewde immers de gelegenheid biedt een persoonlijke mening kenbaar te maken «die noodzakelijk in de 
opiniërende context van het betreffende gastprogramma verwerkt wordt»; dat zij met betrekking tot het argument 
dat artikel 28 geen verplichtingen oplegt aan de zendgemachtigde derden, betoogt dat zowel artikel 28 als artikel 
30 deel uitmaken van afdeling 1 «Televisieuitzendingen door derden», zelf een deel van hoofdstuk V «Bepalingen 
betreffende het verlenen van zendtijd aan verenigingen en stichtingen en aan politieke partijen», dat het bepaalde 
in artikel 28 dus deel uitmaakt van de «wettelijke beschikkingen» die in artikel 30 geviseerd worden zodat de 
sanctie van artikel 30, te weten opschorting en verbod van de uitzending, toegepast kan worden bij niet in acht 
nemen van artikel 28; dat zij daaraan toevoegt dat, wijl de raad van beheer van de B.R.T. door de decreetgever 
verantwoordelijk is gesteld voor de objectiviteit en de onpartijdigheid van de uitzendingen, hij een uitzending door 
derden moet kunnen verbieden wanneer hij oordeelt dat zij, bijvoorbeeld doordat een personeelslid van de B.R.T. 
eraan zou meewerken, de geloofwaardigheid van die objectiviteit en die onpartijdigheid in het gedrang brengt; 

Overwegende dat de verwerende partij op het derde onderdeel van het middel antwoordt dat het gevaar 
voor verwarring bij de kijker tussen B.R.T.-uitzendingen en uitzendingen door derden niet of zeker niet volledig 
vermeden wordt door de vermelding op het beeldscherm dat het om een uitzending van derden gaat en evenmin 
door de aankondiging van de betrokken journalist als voorzitter van de Bond van Radio- en T.V.-journalisten; dat 
zij het verwijt dat zij een aanslag pleegt op de integriteit van het programma afwijst, onder meer door te stellen 
dat verzoekster reeds voor de opname van het betwiste programma wist welk standpunt de B.R.T. verplicht zou 
zijn ter zake in te nemen; 
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3.3.2. Overwegende dat verzoekster repliceert dat de verwerende partij het bestreden besluit niet kan steunen 
op de haar in artikel 23, § 1, van het omroepdecreet vastgelegde objectiviteitsverplichting, ten eerste omdat toen 
zij dat besluit nam zij dat motief niet heeft opgegeven, ten tweede omdat er geen waardenhiërarchie bestaat tussen 
de objectiviteitsopdracht van de B.R.T. voor haar eigen uitzendingen en de opdracht der derden waarbij de laatste 
te allen tijde voor de eerste moet wijken; dat zij betoogt dat dit laatste niet kan omdat de op het algemeen belang 
gesteunde objectiviteitsverplichting een «criterium (is dat) buiten de grenzen treedt van de limitatief in artikel 
JO, lid 2, van het Europees verdrag van de rechten van de mens opgesomde beperkingsgronden op de vrijheid van 
meningsuiting ". daar dit begrip een opportuniteitsoordeel op basis van een in essentie politieke visie veronderstelt» 
zodat «de aan verzoekster opgelegde beperking op haar vrijheid van meningsuiting» niet verantwoord kan worden 
«door een verwijzing naar het algemeen belang»; dat zij voorts betoogt dat de uitzendingen door derden precies 
zijn ingesteld als correctief op het B.R.T.-monopolie zodat zij allerminst gecensureerd kunnen worden op grond 
van de verplichtingen van de B.R.T. zelf; dat zij nog stelt dat indien het onbetwistbaar is dat de B.R.T. over 
de objectiviteit van haar uitzendingen moet waken, zij dit dient te doen met de middelen die haar daarvoor 
wettelijk (woord door verzoekster onderstreept) ter beschikking worden gesteld, onder meer op het vlak van haar 
personeelsreglementering waarvan de bepalingen niet afdwingbaar zijn ten opzichte van verzoekster; dat zij haar 
argument van de onredelijkheid van het bestreden besluit niet weerlegd acht en dat zij zich afvraagt hoe men in 
redelijkheid staande kan houden dat er een gevaar bestond dat de in het omstreden programma tot uitdrukking 
gebrachte opinie van Gui Polspoel aangezien zou worden als een B.R.T.-standpunt terwijl het hele interview precies 
bestond uit kritiek op de B.R.T.-houding in de zaak Buyle; 

3.3.3. Overwegende dat de tekst van artikel 28 van het omroepdecreet hierbij in herinnering wordt gebracht; 
dat hij luidt als volgt: 

«Art. 28. Het personeel van het instituut kan, volgens een door de raad van beheer vastgesteld reglement, 
naar een vereniging of stichting worden gedetacheerd, op verzoek van de vereniging of stichting zoals bedoeld in 
artikel 25, voor voltijdse of deeltijdse functies of voor een bepaalde opdracht die geen aanwezigheid of vermelding 
op het televisiescherm vereisen»; 

Overwegende dat de oorspronkelijke versie van artikel 30 van het ontwerp van decreet, welk artikel 
30 uiteindelijk artikel 28 van het decreet zou worden, bepaalde dat «het uitoefenen van een functie in een 
Zendgemachtigde Vereniging» «onverenigbaar (is) met de hoedanigheid van vast personeelslid van het instituut» 
(Pari. St., Vl. R., 165 (1975-1976) - N' 1, 37); dat de versie welke die van artikel 28 van het decreet is 
geworden, gegroeid is uit een amendement op dat artikel 30, dat door zijn auteurs bij het indienen ervan als volgt 
werd verantwoord: «Het oorspronkelijk ingeschreven systeem van onverenigbaarheden zou kunnen meebrengen dat 
interessante personen geen inbreng kunnen doen in de werking van de verenigingen. Omdat aan die verenigingen 
alle kans moet worden gegeven moet het hen ook mogelijk zijn B.R.T.-medewerkers aan te trekken. De beperking is 
voor de geloofwaardigheid, voor het imago van de B.R.T.-uitzendingen echter noodzakelijk>> (ibid., stuk 14 (B.Z. 
1979) - N' 2, 12); dat het opzet van het amendement dus was de oorspronkelijke onmogelijkheid voor de 
B.R.T.-personeelsleden om mee te werken aan uitzendingen door derden af te zwakken, maar met die «beperking» 
dat die medewerking hun aanwezigheid of hun vermelding op het televisiescherm niet mag vereisen; dat het 
amendement aldus twee wel te onderscheiden regels blijkt te bevatten: enerzijds het creëren van de mogelijkheid 
voor de B.R.T.-personeelsleden om aan uitzendingen door derden mee te werken, anderzijds het verbod om bij 
die uitzendingen B.R.T.-personeelsleden op het scherm te doen aanwezig zijn of te vermelden; dat het oogmerk 
van die verbodsbepaling nog wordt toegelicht in het verslag van de bevoegde commissie, waarin te lezen staat: 

«Uit de bespreking van het amendement blijkt dat de commissie wenst te voorkomen dat er in hoofde van 
het kijkend publiek enige verwarring zou ontstaan wegens de notoriëteit van bepaalde personen die geregeld of 
zelfs sporadisch op het TV-scherm verschijnen. Ook op dit stuk dient er een duidelijk onderscheid te worden 
gemaakt tussen de eigen BRT-uitzendingen en de uitzendingen die worden verzorgd door derden. Wanneer een 
bepaald persoon door zijn TV-optredens (bv. als journalist of als aankondiger) normaal wordt geiäentificeerd met 
de eigenlijke BRT-uitzendingen, dan mag hij of zij niet optreden in een uitzending door derden. Zulks zou immers 
aanleiding geven tot verwarring tussen de twee soorten uitzendingen» (ibid., stuk 14 (B.Z. 1979) - N' 9, 42); 

3.3.3.1. Overwegende dat zowel de tekst als de doelstelling van artikel 28 van het omroepdecreet duidelijk 
maken dat het personeelslid dat niet gedetacheerd is, helemaal geen functie mag waarnemen of geen opdracht mag 
uitoefenen in verband met een uitzending door derden zodat hij, afortiori, niet aanwezig mag zijn en niet vermeld 
mag worden op het televisiescherm gedurende zo'n uitzending; dat het, eenvoudiger uitgedrukt, voor het verbod 
daar aanwezig te zijn of vermeld te worden, geen verschil maakt of een personeelslid is gedetacheerd of niet; dat 
het feit dat Guy Polspoel niet werd gedetacheerd dus geen argument oplevert tegen de rechtsgeldigheid van het 
bestreden besluit; dat het eerste onderdeel van het middel dus faalt in zoverre het op bedoeld feit is gesteund; dat 
het eveneens faalt in zoverre het steunt op het argument dat Gui Polspoel niet zou opgetreden zijn als personeelslid 
van de B.R.T.; dat hij ook dan personeelslid van de B.R.T. bleef en dus onder de tekst van artikel 28 bleef 
vallen; dat ook voor het doel dat met het verbod van aanwezigheid en van vermelding wordt nagestreefd, het geen 
verschil maakt of het personeelslid aanwezig is of vermeld wordt in zijn hoedanigheid van personeelslid dan wel 
in een andere hoedanigheid; dat het met artikel 28 beschermde imago inzake geloofwaardigheid van de B.R.T.
uitzendingen, goeddeels functie van hun in artikel 23, § 1, van het omroepdecreet opgelegde objectiviteit, zelfs 
nog meer geschaad kan worden wanneer een personeelslid wordt voorgesteld in een hoedanigheid die persoonlijke 
visies doet vermoeden; dat zo de voorzitter van een bond van radio- en T.V.-journalisten de zienswijze van die 

VERZAMELING VAN ARRESTEN VAN DE RAAD VAN STATE - 1991 



Arresten 
Nrs 36. 753 tot 36.826 
Blz. 43 Nr 36.816 

bond mag vertolken, daaruit nog niet volgt dat hij, ofschoon hij B.R.T.-personeelslid is, met voorbijgaan van 
artikel 28 van het omroepdecreet, dat ook moet kunnen doen binnen, zoals de verwerende partij het uitdrukt, «de 
opiniërende context» van een uitzending door derden; dat het weliswaar tegenstrijdig kan lijken dat enerzijds de 
wetgever in artikel 20 van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische 
strekkingen wordt gewaarborgd, de zogenaamde cultuurpactwet, - en de decreetgever in artikel 20 van het decreet 
van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact - voorschrijft dat de culturele overheidsfuncties evenwichtig 
worden verdeeld tussen de verschillende representatieve ideologische en filosofische strekkingen - wat impliceert 
dat de personeelsleden die een culturele functie toegewezen krijgen bij die toewijzing voor hun ideologische of 
filosofische overtuiging uitkomen - en anderzijds de decreetgever in artikel 28 van het omroepdecreet diezelfde 
personeelsleden die tot de B.R.T. behoren belemmert in het doen blijken van hun ideologische of filosofische 
opvattingen; dat die mogelijke tegenstrijdigheid er echter de Raad niet mag toe brengen aan dat artikel 28 een 
andere interpretatie te geven dan die opgedrongen door letter en geest ervan; 

3.3.3.2. Overwegende wat het tweede onderdeel van het middel betreft, dat artikel 28 van het omroepdecreet 
geen deel uitmaakt van de bepalingen met betrekking tot het personeel van de B.R.T. - die vindt men in hoofdstuk 
II, «Organisatie van het Instituut» - maar van de bepalingen met betrekking tot de uitzendingen door derden; 
dat hoofdstuk V van het omroepdecreet blijkens zijn opschrift omvat de «Bepalingen betreffende het verlenen van 
zendtijd aan verenigingen en stichtingen en aan politieke partijen», dat afdeling 1 van dat hoofdstuk II gewijd is 
aan «Televisieuitzendingen door derden» en dat artikel 28 in die afdeling 1 is ondergebracht; dat artikel 28 dus wel 
degelijk de rechtsverhoudingen tussen de B.R.T. en de zendgemachtigde derden raakt; dat artikel 30, dat eveneens 
deel uitmaakt van afdeling 1, in § 2, eerste lid, bepaalt: «De raad van beheer waakt erover dat de uitzendingen door 
derden gebeuren conform hun opdracht en de wettelijke beschikkingen die op de radio- en televisieuitzendingen van 
toepassing zijn»; dat bezwaarlijk ontkend kan worden dat de bepalingen van artikel 28 «wettelijke beschikkingen 
(sic)» zijn die op de televisieuitzendingen van toepassing zijn; dat de raad van beheer dus bevoegd is om, met 
toepassing van artikel 30, § 2, derde lid, de uitzending van een derde te verbieden waarin, in strijd met artikel 28, 
een personeelslid van de B.R.T. op het televisiescherm aanwezig zou zijn of vermeld zou worden; 

Overwegende dat in zoverre verzoekster voor het tweede onderdeel van het middel steun zoekt in artikel 
14 van de Grondwet, de Raad zich onbevoegd moet verklaren om de bepalingen van het decreet aan de Grondwet 
te toetsen; dat in zoverre verzoekster voor hetzelfde onderdeel steun zoekt in artikel 10, tweede lid, van het 
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (E.V.R.M.), - de 
verwerende partij werpt ten onrechte op dat verzoekster dat pas in haar memorie van wederantwoord en dus te 
laat doet, want een partij kan steeds de vindplaats van de rechtsregel waar zij zich op beroept corrigeren - zij 
uit het oog verliest dat blijkens zijn eerste lid dat artikel de nationale overheid niet belet radio-omroep-, bioscoop
of televisieondernemingen aan een systeem van vergunningen te onderwerpen; dat aan vergunningen voorwaarden 
verbonden kunnen worden en dat een voorwaarde als die in artikel 28 van het omroepdecreet neergelegd het doel 
ervan in acht genomen niet strijdig met het E.V.R.M. kan worden genoemd; dat het Europese Hof voor de Rechten 
van de Mens in de zaak Groppera Radio en anderen, beslissing van 20 juni 1989, heeft erkend dat een beperking 
van de in artikel 10 van het E.V.R.M. gewaarborgde vrijheid die, met het oog op de rechten van anderen, ertoe 
strekt «d' assurer Ie pluralisme, notamment de/' information ".» een met het tweede lid van dat artikel verzoenbare 
beperking is (Serie A, n' 173, §§ 69 en 70); dat de «anderen» die door het waarborgen van het pluralisme, met 
name in de informatie, gediend worden, ook de kijkers of de luisteraars zijn, nu blijkens de termen van artikel 10, 
eerste lid, dit artikel ook de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te «ontvangen» beschermt; dat de rechten 
van de kijkers gediend mogen worden door een maatregel die het vertrouwen wil verstevigen dat die kijkers in de 
objectiviteit van een openbare omroep moeten kunnen hebben; dat dit des te meer klemt daar, zoals de verwerende 
partij in haar laatste memorie terecht doet opmerken, het omroepdecreet geen decreet is dat op algemene wijze 
de radio- en televisieomroep regelt, dat het alleen het statuut bepaalt van een openbare radio- en televisiedienst, 
openbaar omroepbestel waarin de «derden» «ingekapseld zitten», zodat het «Welhaast een evidentie te noemen» is 
dat de raad van beheer een uitgebreide controle op hun uitzendingen heeft; dat die controle niet onrechtmatig ver 
wordt uitgebreid door een maatregel als die vervat in artikel 28, erop gericht de geloofwaardigheid te dienen van de 
openbare omroep waarin die derden «te gast» zijn, gastidee dat zowel in de tekst van het decreet - artikel 24, § 2, 
dat een «gastprogrammaraad» instelt, afdeling II van hoofdstuk V, dat de uitzendingen door derden op de radio 
«gastprogramma' s» noemt - als in de parlementaire voorbereiding ervan - verslaggever F. Swaelen, die het over 
«gastprogramma's» heeft (Hand. N' 3, Vl. Cult. R., 1812, 1979, 93, 2e kol.) -onder woorden wordt gebracht; 

3.3.3.3. Overwegende wat het derde onderdeel van het middel betreft, dat van de raad van beheer geen 
oordeel in redelijkheid verlangd kan worden; dat een oordeel in redelijkheid discretionaire bevoegdheid veronder
stelt en dat in casu de raad van beheer gebonden was door het onvoorwaardelijke voorschrift van artikel 28 dat 
een personeelslid van de B.R.T. in een uitzending door derden niet op het televisiescherm aanwezig mag zijn of 
vermeld mag worden; dat het recht op integriteit waar verzoekster zich op beroept, uiteraard het recht niet inhoudt 
om een programma uit te zenden dat strijdig is met een voorschrift dat hiervoren rechtsgeldig werd bevonden; 

3.4. Overwegende dat verzoekster als vierde annulatiemiddel schending aanvoert van het gelijkheidsbeginsel, 

doordat tegenover haar artikel 28 van het omroepdecreet werd toegepast, 

terwijl het in een reeks door haar opgesomde analoge gevallen niet werd toegepast; 
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3.4.1. Overwegende dat het middel in rechte onmogelijk tot vernietiging kan leiden; dat, zoals eerder is 
vastgesteld, artikel 28 een absoluut verbod inhoudt; dat derhalve, gesteld dat van dat artikel geen toepassing werd 
gemaakt op gevallen die eronder vielen, zulks ten onrechte niet is gebeurd; dat er geen recht op gelijkheid in 
de onwettigheid bestaat. 

(Verwerping - kosten ten laste van verzoekster). 

Nr 36.817 

ARREST van 16 april 1991 (IVe Kamer) 
De HH. Baeteman, kamervoorzitter, Borret en Mevr. Vrints, verslaggeefster, staatsraden, en de Hr De 
Buel, auditeur. 

ROELENS (Mr Lagrou) t/ Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van 
Binnenlandse Zaken (M' Debeuckelaere) 

1. GEMEENTEN - Burgemeester - Benoeming - Geschillen 

II. BEGRIP HANDELING (VATBAAR VOOR BEROEP) - Algemeen - Benoeming tot burge-
meester · · 

III. BEGRIP ADMINISTRATIEVE OVERHEID - Regeringsdaden 

De beslissing van de Koning om iemand tot burgemeester te benoemen strekt er niet 
toe «de autonomie en integriteit van een politiek orgaan te verzekeren», doch de persoon 
aan te wijzen die de vertegenwoordiger is van het hoger gezag in de gemeente en die tevens 
de hoogst lokale gezagdrager is doordat hij belast is met de leiding van de politie en van 
de gemeentelijke administratie, de voorzitter is van de gemeenteraad en van het college 
van burgemeester en schepenen, enz. Zodanige beslissing is geen bestuurlijke beslissing die 
wegens haar specifiek politiek beleidsmatig karakter uitsluitend aan het toezicht van het door 
de kiezerskorps aangewezen vertegenwoordigend orgaan is onderworpen. De exceptie dat 
het om een «regeringsdaad» gaat is ongegrond. 

IV. BELANG (VEREIST OM VOOR DE RAAD VAN STATE EEN GEDING TE VOEREN) -
Rangschikking volgens de hoedanigheid van de verzoeker - Kandidaten voor openbare mandaten 

De exceptie dat verzoeker geen belang heeft bij de vernietiging van een benoeming 
tot burgemeester aangezien hij de voordracht van de betrokkene medeondertekende kan niet 
worden aangenomen wanneer de (eerste) voordrachtsakte die verzoeker heeft ondertekend 
geen voorwerp meer heeft gelet op de verzaking door de voorgedragen kandidaat, wanneer 
de bestreden benoeming steunt op een (tweede) voordracht die door verzoeker niet werd 
ondertekend en wanneer uit de door verzoeker aangenomen houding niet kan worden afgeleid 
dat hij de benoeming tot het burgemeestersambt niet langer tracht te verkrijgen. 

V. GEMEENTEN - Burgemeester - Benoeming-1° Benoeming van een lid van de gemeenteraad 
(3 en S); - 2° Geschillen (1, 2 en 4) 

VI. RECHTSPLEGING - Verzoekschrift - Uiteenzetting van de feiten en de middelen - Exceptie 
van onwettigheid - Individuele handelingen - Handelingen die voorafgaan aan benoemingen (2 tot 4) 

VII. BEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN STATE - Bevoegdheid inzake geschillen nietigverklaring 
- Van ambtswege door de Raad van State opgeworpen middelen en excepties - Ambtshalve opgeworpen 
middelen - Schending van de wet. - Schending van regelen van openbare orde (2 tot 4) 

1. Noch uit de mededeling van de gouverneur dat de minister beslist had dat verzoeker 
niet als kandidaat-burgemeester door de gemeenteraad kon worden voorgedragen en dat 
voor een nieuwe voordracht moest worden gezorgd, noch uit de door de minister verschafte 
uitleg over die beslissing, diende verzoeker af te leiden dat zijn voordracht als kandidaat
burgemeester was geweerd of dat zijn benoeming niet voorgesteld zal worden aan de Koning. 
Gelet op het bepaalde in artikel 13 van de nieuwe gemeentewet, naar luid waarvan het de 
Koning is die om een nieuwe voordracht verzoekt, was hij gerechtigd ervan uit te gaan dat 
de Koning alsnog zou beslissen dat een nieuwe voordracht noodzakelijk was. 
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Bij ontstentenis van een koninklijk besluit ter zake kan aan verzoeker niet worden 
tegengeworpen dat hij de rechtmatigheid van de beslissing waarbij wordt verzocht een andere 
kandidaat voor te dragen eerst heeft betwist nadat die andere kandidaat was benoemd. 

2. Het kan niet worden betwist dat de voordracht van de kandidaat-burgemeester door 
de gemeenteraad, de beslissing van de Koning om de voordracht van een andere kandidaat te 
verzoeken en de uiteindelijke benoeming van de andere kandidaat tot burgemeester, rechts
handelingen zijn die deel uitmaken van een complexe administratieve verrichting waarbij 
de laatstgenoemde rechtshandeling beslissend is en de andere, al dan niet vpórbeslissend, 
ten opzichte van de laatste handeling een voorbereidend karakter hebben. Daaruit volgt 
dat binnen het raam van een tegen de laatste handeling gericht annulatiebfroep een excep
tie van onwettigheid kan worden aangevoerd tegen de voorbereidende handelingen - ook 
ambtshalve, wanneer die onwettigheid de openbare orde raakt. 

3. Uit het feit dat de voordracht van de kandidaat-burgemeester niet verplicht is en 
evenmin bindend, volgt niet dat zij, als ze eenmaal is gedaan, geen wezenlijk onderdeel 
is van de benoemingsprocedure. In casu blijkt dat de weigering verzoekers voordracht in 
aanmerking te nemen en het verzoek een andere kandidaat voor te dragen, bepalend is 
geweest voor de uiteindelijke benoeming van deze laatste. 

4. Het middel afgeleid uit de onbevoegdheid van de steller van de voorbereidende y 
rechtshandeling betreft de schending van een voorschrift dat bij bepaling een substantieel '\ 
karakter heeft. 

5. Zo de wetgever de bestaande gewoonte van de voordracht van de kandidaat
burgemeester heeft geïnstitutionaliseerd, hij heeft niettemin de beslissing waarbij een be
paalde voordracht van de gemeenteraad wordt geweerd en om een andere wordt verzocht, 
met waarborgen willen omringen door het vergen van een koninklijk besluit. Het blijkt niet 
uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 2 juni 1987 tot wijziging van artikel 2 
van de gemeentewet dat de beslissing om een nieuwe voordracht te verzoeken, mag worden 
genomen in een brief aan de gouverneur van de provincie, in plaats van bij een koninklijk 
besluit. 

VIII. RECHTSPLEGING - Verzoekschrift - Uiteenzetting van de feiten en de middelen - Begrip 
middel - Kritiek op de wet 

Het bezwaar dat de door de wetgever gewilde regeling niet werkbaar is, levert kritiek 
op de wet en is onontvankelijk (impliciet). 

IX. WETTEN, DECRETEN EN BESLUITEN - Bevestiging, bekrachtiging en geldigverklaring -
Bekrachtiging door een andere overheid dan de steller van de handeling - Algemeen 

Indien het bestreden benoemingsbesluit de bekrachtiging zou inhouden van een onwet
tige voorafgaande handeling van de minister, dan is het om die reden onwettig. 

Gezien het verzoekschrift dat René Roelens op 30 oktober 1989 heeft ingediend om de vernietiging te 
vragen van het koninklijk besluit van 7 augustus 1989 waarbij Frans Breyne wordt benoemd tot burgemeester 
van de gemeente Houthulst; 

Overwegende dat verzoeker op 22 november 1988 door de tien verkozenen van de lijst n' 12 Centrum werd 
voorgedragen als kandidaat-burgemeester van de gemeente Houthulst; dat de gouverneur van de provincie West
Vlaanderen op 10 april 1989 een ongunstig advies uitbracht omdat verzoeker, hoewel hij bij arrest van 7 maart 
1989 van het Hof van Beroep te Gent de opschorting van de uitspraak van de veroordeling verkreeg, niettemin 
schuldig werd bevonden aan de feiten die hem werden ten laste gelegd; dat de Minister van Binnenlandse Zaken 
bij brief van 14 april 1989 aan de provinciegouverneur liet weten dat verzoeker «niet als kandidaat-burgemeester 
kan voorgedragen worden (omdat) er onvoldoende garanties zijn om er van uit te gaan dat de betrokkene over de 
nodige kwaliteiten beschikt om het ambt van burgemeester uit te oefenen»; dat de Minister daaraan toevoegde «dan 
ook definitief af (te zien) van een mogelijke voordracht van de heer Roelens aan de Koning»; dat de Minister de 
gouverneur verzocht verzoeker op de hoogte te brengen van deze beslissing en tevens het nodige te doen voor een 
nieuwe voordracht; dat de gouverneur bij brief van 20 april 1989 aan verzoeker liet weten dat de Minister heeft 
beslist dat verzoeker «gelet op een ingesteld onderzoek» niet kan worden voorgedragen en dat dienvolgens voor 
een nieuwe voordracht moet worden gezorgd; dat verzoeker bij brief van 21 april 1989 aan de Minister om uitleg 
vroeg over de woorden «gelet op een ingesteld onderzoek»; dat inmiddels op 15 april 1989 de tien verkozenen van 
de lijst n' 12 - onder wie verzoeker - Frans Breyne als kandidaat-burgemeester hadden voorgedragen; dat deze 
op 29 april 1989 de voordracht verzaakte; dat verzoeker op 2 mei 1989 andermaal als kandidaat-burgemeester 
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werd voorgedragen door de tien verkozenen van de lijst n' 12; dat de Minister van Binnenlandse Zaken, ingaande 
op verzoekers vraag om uitleg, deze laatste bij schrijven van 3 mei 1989 liet weten dat hij de provinciegouverneur 
op 14 april 1989 in kennis had gesteld van zijn beslissing de voordracht van verzoeker niet in aanmerking te nemen 
en dat de door het Hof van Beroep te Gent bewezen geachte tenlasteleggingen het motief zijn van die beslissing; 
dat Frans Breyne op 26 juni 1989 door negen van de tien verkozenen van de lijst n' 12 opnieuw als kandidaat 
werd voorgedragen; dat verzoeker die voordracht niet medeondertekende; dat Frans Breyne bij koninklijk besluit 
van 7 augustus 1989 tot burgemeester van de gemeente Houthulst werd benoemd; 

Overwegende dat de verwerende partij in een eerste exceptie van onontvankelijkheid aanvoert dat de bestre
den beslissing geen door de Raad van State voor vernietiging vatbare handeling is omdat zij een «regeringsdaad» 
is; dat de verwerende partij in dat verband doet gelden: 

«De beslissingsbevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken inzake burgemeestersbenoemingen 
moet uitgesloten worden van de jurisdictione/e controle van de Raad van State omdat het gaat om een rechtshan
deling die niet het bestuur van het land tot doel heeft, maar wel het verzekeren van de werking van een politieke 
instelling als het gemeentebestuur. Deze beslissing heeft tot doel de goede werking van een autonome politieke 
instelling als de gemeente, die in onze staatsstructuur een belangrijke rol te vervullen heeft, te waarborgen. 

»Dit is een politieke beleidsmatige beslissing met als doel de autonomie en integriteit van een politiek orgaan 
te verzekeren.»; 

Overwegende dat de bestreden beslissing, in tegenstelling tot wat de verwerende partij beweert, niet behoort 
tot de bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken, doch tot die van de Koning; dat de beslissing van 
de Koning iemand tot burgemeester te benoemen niet ertoe strekt «de autonomie en integriteit van een politiek 
orgaan te verzekeren», doch de persoon aan te wijzen die de vertegenwoordiger is van het hoger gezag in de 
gemeente en die tevens de hoogst lokale gezagdrager is doordat hij belast is met de leiding van de politie en 
van de gemeentelijke administratie, de voorzitter is van de gemeenteraad en van het college van burgemeester 
en schepenen, enz.; dat zodanige beslissing geen bestuurlijke beslissing is die wegens haar specifiek politiek 
beleidsmatig karakter uitsluitend aan het toezicht van het door het kiezerscorps aangewezen vertegenwoordigend 
orgaan is onderworpen; dat de exceptie niet gegrond is; 

Overwegende dat de verwerende partij in een tweede exceptie aanvoert dat verzoeker geen belang heeft 
bij de vernietiging van de benoeming van Frans Breyne, aangezien hijzelf op 15 april 1989 diens voordracht als 
kandidaat-burgemeester medeondertekende; 

Overwegende dat de verwerende partij toegeeft dat Frans Breyne de door verzoeker medeondertekende 
voordracht heeft verzaakt en dat het aangevochten benoemingsbesluit in werkelijkheid steunt op de tweede 
voordracht van Frans Breyne en dat deze door verzoeker niet werd ondertekend; dat de verwerende partij in 
de laatste memorie evenwel betoogt dat Frans Breyne zijn eerste (door verzoeker medeondertekende) voordracht 
heeft verzaakt om zich daarna een tweede maal te laten voordragen - evenwel niet door verzoeker - met de 
uitsluitende bedoeling deze laatste «in een situatie te laten komen waarin hij vooralsnog deze «benoeming» in 
rechte zou kunnen aanvechten ... (nl.) de weg vrijhouden voor een annulatieberoep bij de Raad van State»; dat de 
verwerende partij voorts erop wijst dat verzoeker mondeling heeft laten weten de Centrumlijst te zullen steunen 
en dat verzoeker dat ook daadwerkelijk doet; 

Overwegende dat de voordrachtsakte die verzoeker heeft ondertekend, geen voorwerp meer heeft gelet op 
de verzaking door de voorgedragen kandidaat; dat de bestreden benoeming steunt op een voordracht die door 
verzoeker niet werd ondertekend; dat uit de door verzoeker aangenomen houding ten opzichte van Frans Breyne, 
zoals zij door de verwerende partij wordt beschreven, niet kan worden afgeleid dat hijzelf de benoeming tot het 
burgemeestersambt niet langer tracht te verkrijgen; dat de exceptie niet kan worden aangenomen; 

Overwegende dat de verwerende partij een derde exceptie opwerpt in de volgende bewoordingen: 

«De vordering van de verzoeker is onontvankelijk nu uit de motivering van zijn verzoekschrift duidelijk blijkt 
dat hij in feite de beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken aanvecht waarbij werd geoordeeld dat de 
kandidatuur van de verzoeker niet kon weerhouden worden. 

»Uit het verzoekschrift blijkt duidelijk dat de verzoeker oordeelt dat de beslissing van de Heer Minister van 
Binnenlandse Zaken waarbij deze oordeelde dat de verzoeker niet meer in aanmerking kwam voor het ambt van 
Burgemeester dient te worden vernietigd. 

»Deze beslissing is een andere beslissing dan deze die door de verzoeker wordt aangeduid als aan te vechten 
beslissing. De vordering is dan ook onontvankelijk. 

»Evenmin kan impliciet het verzoek van de heer Roelens terzake ontvankelijk worden verklaard: deze 
beslissing werd eerder aan de verzoeker medegedeeld en zeker, en in niet mis te verstane bewoordingen, bij brief 
van 3 mei 1989, uitgaande van de heer Minister, gericht aan de verzoeker. (stuk 10 van het administratief dossier) 

»De termijn waarbinnen de verzoeker deze beslissing diende aan te vechten is ruimschoots overschreden: het 
verzoekschrift a quo werd neergelegd ter griffie van de Raad van State op 31.10.89 zodat geredelijk mag aangenomen 
worden dat dit hoogstens enkele dagen voordien werd verzonden.»; 

dat zij in de laatste memorie daaraan toevoegt: 
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>>---de beslissing door de Minister van Binnenlandse Zaken om verzoeker niet voor te dragen. (20 april 1989) 
>>---het verzoek van de Minister van Binnenlandse Zaken om een nieuwe voordracht. (3 mei 1989) 
>>---de benoeming door de Koning van de heer Breyne. (7 augustus 1989)»; 

«Zeker is de beslissing van de Minister de heer Roelens niet voor te dragen als burgemeester voor benoeming 
door de Koning een beslissing die hij geldig kan nemen ( ... ) Dit is een andere beslissing dan het vragen van een 
nieuwe voordracht ( ... )»; 

Overwegende dat zowel uit de in het verzoekschrift uiteengezette feiten, als uit de aangevoerde middelen 
blijkt dat verzoeker zijn beroep tot nietigverklaring van de benoeming van Frans Breyne tot burgemeester uitsluitend 
steunt op de, volgens hem, onrechtmatige verwerping van zijn voordracht als kandidaat-burgemeester; 

Overwegende dat artikel 13, eerste lid, van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat de burgemeester door de 
Koning wordt benoemd uit de verkozenen voor de gemeenteraad, dat deze laatsten daartoe kandidaten kunnen 
voordragen en dat de Koning te allen tijde om een nieuwe voordracht kan verzoeken; 

Overwegende dat verzoeker noch uit de mededeling van de gouverneur dat de Minister beslist had dat hij niet 
als kandidaat-burgemeester door de gemeenteraad kon worden voorgedragen en dat voor een nieuwe voordracht 
moest worden gezorgd, noch uit de door de Minister verschafte uitleg over die beslissing, reeds diende af te 
leiden dat zijn voordracht als kandidaat-burgemeester was geweerd; dat verzoeker, gelet op het bepaalde in artikel 
13 van de Nieuwe Gemeentewet, naar luid waarvan het de Koning is die om een nieuwe voordracht verzoekt, 
gerechtigd was ervan uit te gaan dat de Koning alsnog zou beslissen dat een nieuwe voordracht noodzakelijk 
was; dat, bij ontstentenis van een koninklijk besluit terzake, aan verzoeker niet kan worden tegengeworpen dat 
hij de rechtmatigheid van de beslissing waarbij wordt verzocht een andere kandidaat voor te dragen, eerst heeft 
betwist nadat die andere kandidaat was benoemd; dat voor het overige uit het schrijven van 20 april 1989 van de 
provinciegouverneur aan verzoeker en uit het schrijven van 3 mei 1989 van de Minister niet blijkt dat verzoekers 
benoeming niet voorgesteld zal worden aan de Koning; dat bedoelde brieven enkel betrekking hebben op de 
voordracht door de gemeenteraad; dat de exceptie niet gegrond is; 

Overwegende dat de verwerende partij tegen het in het auditoraatsverslag van ambtswege opgeworpen 
middel van onbevoegdheid van de Minister om de gemeenteraad om een nieuwe voordracht van een kandidaat
burgemeester te verzoeken, inbrengt dat, in de hypothese dat de bedoelde voordracht door de gemeenteraad, samen 
met de beslissing om een andere voordracht te verzoeken en de uiteindelijke benoeming tot burgemeester, moeten 
worden beschouwd als onderdelen van een complexe administratieve verrichting, de onregelmatigheid waarmee 
het verzoek om een nieuwe voordracht is behept, doordat dit verzoek is uitgegaan van de Minister in plaats van 
de Koning, niet de vernietiging van de uiteindelijke benoeming kan meebrengen; dat de verwerende partij tot 
staving van die stelling doet gelden dat de voordracht door de gemeenteraad noch verplicht, noch bindend is, dat 
zij slechts «een adviserend belang» heeft en derhalve niet substantieel is, dat zij evenmin decisief is voor de latere 
benoeming; dat de verwerende partij daaraan toevoegt dat de tekst van de wet weliswaar bepaalt dat het de Koning 
is die om een nieuwe voordracht kan verzoeken, dat in feite evenwel de Minister van Binnenlandse Zaken wordt 
bedoeld, dat zulks aansluit bij de feitelijk bestaande gewoonte volgens welke het de Minister is die de Koning 
adviseert over de voordrachten, dat die gewoonte reeds bestond vooraleer de wet van 2 juni 1987 tot wijziging 
van artikel 2 van de Gemeentewet, - thans artikel 13, eerste lid, van de Nieuwe Gemeentewet - de voordracht 
van de kandidaat-burgemeester door de gemeenteraad heeft geïnstitutionaliseerd, dat met die wetswijziging aan de 
bevoegdheid van de Minister niet werd geraakt, dat dit blijkt uit de parlementaire voorbereiding van de wet, dat 
bovendien in de rechtspraktijk de toewijzing van een deel van de bevoegdheid van de Koning aan zijn Ministers 
een grondwettelijk gewoonterecht (is) geworden, ( ... dat) het niet de legistieke gewoonte (is) dat de wetgever op 
direkte wijze een bevoegdheid overdraagt aan de Minister, dat een exclusieve bevoegdheid van de Koning terzake 
in de praktijk een «onwerkbare regeling» is, dat de aangevochten benoeming de bekrachtiging inhoudt van de 
voorafgaande beslissingen; 

Overwegende dat niet kan worden betwist dat de voordracht van de kandidaat-burgemeester door de 
gemeenteraad, de beslissing van de Koning om de voordracht van een andere kandidaat te verzoeken en de 
uiteindelijke benoeming van de andere kandidaat tot burgemeester, rechtshandelingen zijn die deel uitmaken van 
een complexe administratieve verrichting waarbij de laatstgenoemde rechtshandeling beslissend is en de andere, 
al dan niet vóórbeslissend, ten opzichte van die laatste handeling een voorbereidend karakter hebben; dat daaruit 
volgt dat binnen het raam van een tegen de laatste handeling gericht annulatieberoep een exceptie van onwettigheid 
aangevoerd kan worden tegen de voorbereidende handelingen - ook ambtshalve, wanneer die onwettigheid de 
openbare orde raakt; 

Overwegende dat uit artikel 13 van de Nieuwe Gemeentewet blijkt dat de voordracht van de kandidaat
burgemeester niet verplicht is en evenmin bindend is; dat daaruit echter niet volgt dat dergelijke voordracht - als 
zij eenmaal is gedaan - geen wezenlijk onderdeel is van de benoemingsprocedure; dat uit het relaas der feiten 
blijkt dat de weigering verzoekers voordracht in aanmerking te nemen en het verzoek een andere kandidaat voor 
te dragen, bepalend is geweest voor de uiteindelijke benoeming van deze laatste; dat het middel afgeleid uit de 
onbevoegdheid van de steller van de betwiste voorbereidende rechtshandeling, de schending van een voorschrift 
betreft dat bij bepaling een substantieel karakter heeft; 
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Overwegende dat zo de wetgever de bestaande gewoonte van de voordracht van de kandidaat-burgemeester 
heeft geïnstitutionaliseerd, hij niettemin de beslissing waarbij een bepaalde voordracht van de gemeenteraad wordt 
geweerd en om een andere wordt verzocht, met waarborgen heeft willen omringen door het vergen van een 
koninklijk besluit; dat de Raad van State in de parlementaire voorbereiding van de wet van 2 juni 1987 tot 
wijziging van artikel 2 van de Gemeentewet niet heeft gelezen dat de beslissing om een nieuwe voordracht te 
verzoeken, mag worden genomen, zoals terzake is gebeurd, in een brief aan de gouverneur van de provincie, in 
plaats van bij een koninklijk besluit; dat de Koning, zeker op het tijdstip dat om een nieuwe voordracht werd 
verzocht, zijn bevoegdheid niet had gedelegeerd; dat het bezwaar dat de door de wetgever gewilde regeling niet 
werkbaar is, kritiek levert op de wet; dat, tenslotte, mocht het bestreden benoemingsbesluit, zoals de verwerende 
partij beweert, de bekrachtiging inhouden van alle voorafgaande handelingen van de Minister, het om die reden 
onwettig zou zijn en zou moeten worden vernietigd; dat het middel gegrond is, 

BESLUIT: 

Artikel 1. - Vernietigd wordt het koninklijk besluit van 7 augustus 1989 waarbij Frans Breyne tot burge
meester van de gemeente Houthulst wordt benoemd. 

Artikel 2. - Dit arrest zal bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt op dezelfde 
wijze als het vernietigde besluit. 

Artikel 3. - De kosten, bepaald op vierduizend frank, komen ten laste van de Belgische Staat. 

~ Nr 36.818 

ARREST van 18 april 1991 (VIl° Kamer) 
De HH. Tacq, kamervoorzitter, verslaggever, Deroover en Mevr. Tulkens, staatsraden, en de Hr Bovin, 
auditeur. 

DE SMEDT (M's Schöfer en Denys) t/ Gemeente Kraainem en Vlaamse Gewest 
(Mrs Van Hoecke en Ryckaert) - Tussenkomende partij: N.V. Imsay Inter
national (M's Derde en Senelle) 

I. BOUWEN EN VERKAVELEN - Inlichtingen te verstrekken door de openbare besturen -
Stedebouwkundig attest 

II. BOUWEN EN VERKAVELEN - Beroep bij de Raad van State - Beslissingen vatbaar voor 
beroep bij de Raad van State - Inlichtingen 

111. BEGRIP HANDELING (VATBAAR VOOR BEROEP) - Uitleg en inlichting - Inlichting -
Antwoord op een vraag om inlichtingen 

Hoewel uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 28 juli 1976, waardoor 
artikel 63 van de stedebouwwet werd gewijzigd, afgeleid kan worden dat de wetgever «aan 
het stedebouwkundig attest een daadwerkelijke juridische waarde» heeft willen toekennen, 
is de juridische waarde van dat attest nochtans gebonden aan de vermeldingen ervan. 

Een stedebouwkundig attest dat louter inlichtingen bevat, heeft niet de juridische 
waarde van een stede bouwkundig attest als bedoeld in artikel 63, § 1, punt 5, van de 
stedebouwwet, doch enkel de waarde van een inlichting, die niet bindend is voor de overheid 
die in voorkomend geval op de latere vergunningsaanvraag zal dienen te beschikken. 

Dergelijk attest is geen voor vernietiging vatbare handeling. 

Gezien het verzoekschrift dat Pierre-Paul De Smedt op 3 april 1990 heeft ingediend om de vernietiging 
te vragen van het stedebouwkundig attest n' 2, dat het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 
Kraainem op 22 augustus 1989 met betrekking tot een perceel gelegen aan de Mechelsesteenweg, de Heide 
Kruiddreef en de Jagerslaan te Kraainem, en ten kadaster bekend onder sectie C, n' 74/c-2, aan de n.v. Imsay 
International heeft afgegeven met het oog op de bouw van vier woningen en drie kantoorgebouwen en de aanleg 
van de bij die laatste behorende parkeerterreinen; 

Gezien het verzoekschrift tot tussenkomst van 19 april 1990; 

Gelet op de beschikking van 6 juli 1990 die de tussenkomst van de n.v. lmsay International toelaat; 
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Gezien het arrest n' 35.042 van 5 juni 1990 waarbij afwijzend wordt beschikt op de vordering tot schorsing 
van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing; 

Overwegende dat artikel 63 van de stedebouwwet, voordat het gewijzigd werd bij de wet van 28 juli 1976, 
luidde als volgt: 

«De koning bepaalt ". 3° de vorm en de inhoud van de stedebouwkundige attesten alsmede de instanties 
die deze afgeven»; 

dat de wet van 28 juli 1976 daaraan de volgende bepaling heeft toegevoegd: 

«De in het stedebouwkundig attest zonder beperking aangegeven bestemming en de opgelegde voorwaarden 
voor een perceel of een perceelsgedeelte blijven van kracht gedurende één jaar te rekenen van de uitreiking van 
het attest»; 

Overwegende dat, hoewel uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 28 juli 1976 afgeleid kan 
worden dat de wetgever «aan het stedebouwkundig attest een daadwerkelijke juridische waarde» (Gedr. st. Senaat 
658 (1974-1975) n' 2, p. 2) heeft willen toekennen, de juridische waarde van het afgegeven stedebouwkundig 
attest nochtans gebonden is aan de vermeldingen ervan; dat het bestreden stedebouwkundig attest o.m. vermeldt 
wat volgt: 

«In antwoord op uw verzoek van "" verstrekken wij U hieronder de gevraagde inlichtingen, onder voorbehoud 
van de uitslag van het beslissend onderzoek waaraan de zaak zou worden onderworpen ingeval U een bouw
of verkavelingsvergunning mocht indienen. (".) De bovenstaande adviezen (dat zijn de voorwaardelijk gunstige 
adviezen van de gemachtigde ambtenaar en van het «gemeentebestuuD> worden louter ter inlichting gegeven. 

»(".) Met dit attest wordt in genendele vooruitgelopen op de beslissingen van de administratie ten aanzien 
van de vergunningsaanvragen»; 

dat uit die vermeldingen blijkt dat het bestreden stedebouwkundig attest niet de juridische waarde heeft 
van een stedebouwkundig attest als bedoeld in artikel 63, eerste lid, punt 5, van de stedebouwwet, doch enkel 
de waarde heeft van een inlichting, die niet bindend is voor de overheid die op de latere vergunningsaanvraag 
zal dienen te beschikken; 

Overwegende dat het aangevochten stedebouwkundig attest in de bewoordingen waarin het is gesteld, 
geen voor vernietiging vatbare administratieve rechtshandeling is in de zin van artikel 14, eerste lid, van de 
gecoördineerde wetten op de Raad van State; dat het beroep tot nietigverklaring ervan om die reden niet ontvankelijk 
is. 

(Verwerping - kosten ten laste van de verzoeker en van de tussenkomende partij). 

Nr 36.819 

ARREST van 18 april 1991 (Vlle Kamer) 
De HH. Tacq, kamervoorzitter, verslaggever, Deroover en Mevr. Tulkens, staatsraden, en de Hr Bovin, 
auditeur. 

N.V. INTERNATIONAL RESEARCH AND DEVELOPMENT (Mr Dumez) 
tl Vlaamse Gewest (Mrs Van Hoecke en Ryckaert) - Tussenkomende partij: 
Intercommunale maatschappij Interleuven (Mrs Derde en Vercruysse) 

1. BEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN STATE - Bevoegdheid inzake geschillen nietigverklaring 
- Uitsluiting krachtens een tekst - Onteigeningen 

II. ONTEIGENING TEN ALGEMENE NUTTE - Beroep bij de Raad van State - Bevoegdheid 
van de Raad van State - Beroep ingediend door de eigenaar 

De burgerlijke rechter heeft, ten gevolge van de vordering tot onteigening en, in 
voorkomend geval, tot onmiddellijke inbezitneming die het bestuur tegen de eigenaar van 
het te onteigenen goed bij hem instelt, op grond van zowel de wet van 17 april 1835 als de 
wet van 26 juli 1962, als opdracht het onteigeningsbesluit en het besluit dat tot onmiddellijke 
inbezitneming machtigt, zowel op hun interne als op hun externe wettigheid te toetsen. 

Dit sluit de bevoegdheid van de Raad van State uit om kennis te nemen van het 
annulatieberoep gericht tegen die besluiten, dat wordt ingesteld door een persoon die in 
de procedure voor de justitiële rechter tussenkomt*. 

'Vergelijk: arrest N.V. Ciments De Haccourt, n' 37.038, van 17 mei 1991. 
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Gezien het verzoekschrift dat de n.v. International Research and Development op 21 mei 1990 heeft 
ingediend om de nietigverklaring te vragen van het besluit van 22 maart 1990 waarbij de Gemeenschapsminister 
van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting beslist dat het algemeen nut de onmiddellijke inbezitneming vordert van 
de op het onteigeningsplan aangeduide percelen, gelegen binnen de bijzondere plannen van aanleg n' 2 en n' 3 
«Industriezone (Haasrode)» genaamd, van de stad Leuven, goedgekeurd onderscheidenlijk bij koninklijke besluiten 
van 10 juli 1970 en 24 november 1970, door de Intercommunale Maatschappij Interleuven, en dat de rechtspleging 
bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, vastgesteld bij de wet van 26 juli 1962, 
gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978, op die onteigeningen kan worden toegepast; 

Gezien het verzoekschrift tot tussenkomst van 13 juni 1990; 

Gelet op de beschikking van 10 juli 1990 die de tussenkomst van de Intercommunale Maatschappij 
Interleuven toelaat; 

Gelet op het arrest n' 35.395 van 5 juli 1990 waarbij afwijzend wordt beschikt op de vordering tot schorsing 
van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing; 

Overwegende dat uit de gegevens van de zaak blijkt dat de verzoekende partij eigenaar is van de percelen 
die onteigend dienen te worden en tot de onmiddellijke inbezitneming waarvan machtiging wordt verleend; 

Overwegende dat de burgerlijke rechter, ten gevolge van de vordering tot onteigening en, in voorkomend 
geval, tot onmiddellijke inbezitneming, die het bestuur tegen de eigenaar van het te onteigenen goed bij hem 
instelt, op grond zowel van de wet van 17 april 1835 als van de wet van 26 juli 1962, als opdracht heeft het 
onteigeningsbesluit en het besluit dat tot onmiddellijke inbezitneming machtigt, zowel op hun interne als op 
hun externe wettigheid te toetsen, hetgeen de bevoegdheid van de Raad van State uitsluit om kennis te nemen 
van het annulatieberoep dat tegen die besluiten wordt ingesteld door een persoon die in de procedure voor de 
justitiële rechter tussenkomt; dat de vrederechter van het tweede kanton van Leuven bij vonnis van 30 mei 1990 
uitspraak heeft gedaan over de door de Intercommunale Maatschappij Interleuven bij haar op 17 mei 1990 ingestelde 
vordering tot onteigening van het betrokken goed van de verzoekende partij en tot onmiddellijke inbezitneming 
hiervan, en aan de verzoekende partij een provisionele vergoeding heeft toegekend; 

Overwegende dat het door de verzoekende partij tegen het ministerieel besluit van 22 maart 1990 ingestelde 
annulatieberoep niet ontvankelijk is wegens onbevoegdheid van de Raad van State. 

(Verwerping - kosten ten laste van de verzoekende partij en van de tussenkomende partij). 

Nr 36.820 

ARREST van 18 april 1991 (Vlle Kamer) 
De HH. Tacq, kamervoorzitter, Deroover en Mevr. Tulkens, verslaggeefster, staatsraden, en Mevr. Geens, 
eerste auditeur. 

VAN DER PERRE (Mr de Bruyn) t/ Belgische Staat, vertegenwoordigd door de 
Minister van Sociale Zaken 

RECHTSPLEGING - Bijzondere regels met betrekking tot de vordering tot schorsing - 1° Nota van 
de verwerende partij (1); - 2° Zitting - Tegenpartij niet vertegenwoordigd (2); - 3° Ernstig middel (3) 

1. De nota van de verwerende partij die te laat werd ingediend en niet werd onderte
kend, dient uit de debatten te worden geweerd. 

2. Luidens artikel 13, vierde lid, van het koninklijk besluit van 27 oktober 1989 wordt de 
verwerende partij wanneer zij niet vertegenwoordigd is ter terechtzitting geacht in te stemmen 
met de besluiten van de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging. Die bepaling, 
begrepen in haar spraakgebruikelijke betekenis, houdt in dat de verwerende partij geacht 
wordt in te stemmen met de stellingen die verzoeker ter ondersteuning van zijn vordering 
tot schorsing heeft uiteengezet. Die bepaling kan evenwel niet betekenen dat de schorsing 
bevolen zou dienen te worden ook indien op zicht van het verzoekschrift tot nietigverklaring of 
van de vordering tot schorsing blijkt dat de wettelijke voorwaarden daartoe niet vervuld zijn. 

3. Opdat er grond zou zijn tot schorsing van de tenuitvoerlegging van het bestreden 
besluit volstaat het niet dat het recht op een correcte toepassing van de wet dat iedereen 
in gelijke mate bezit, werd geschonden. De ongelijkheid die enkel in de onwettigheid 
van de bestreden handeling haar grondslag vindt, kan niet volstaan. Vereist is dat de 
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ongelijkheid op zichzelf een onwettigheid vormt die autonoom, d.i. buiten elke andere 
onwettigheid om, grond oplevert tot annulatie. Wanneer in het beroep tot nietigverklaring 
geen dergelijke ongelijkheid wordt aangevoerd, kan het op de schending van het artikel 6 
van de Grondwet gesteunde middel niet als een ernstig middel in de zin van artikel 17, § 2, 
van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 worden aangemerkt. 

Gezien het verzoekschrift dat Frans Van Der Perre, opsteller bij het Ministerie van Sociale Voorzorg, op 
26 februari 1991 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van het ministerieel besluit van 3 januari 1991 
waarbij hij met ingang van 1 februari 1991 ambtshalve ontslagen wordt uit zijn ambt wegens beroepsongeschiktheid 
en waarbij hem een afdankingsvergoeding gelijk aan twee derde van zijn laatste activiteitsjaarwedde wordt 
toegekend; 

Gezien de bij het verzoekschrift tot nietigverklaring gevoegde afzonderlijke akte waarbij verzoeker de 
schorsing van de tenuitvoerlegging van het bestreden besluit vordert; 

Overwegende dat vooraf dient te worden beschikt op de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging 
van het bestreden besluit; 

Overwegende dat de nota van de verwerende partij, die te laat werd ingediend en niet werd ondertekend, 
uit de debatten dient te worden geweerd; 

Overwegende dat de verwerende partij ter terechtzitting niet vertegenwoordigd was; dat luidens artikel 
13, vierde lid, van het koninklijk besluit van 27 oktober 1989 tot bepaling van de rechtspleging voor de afdeling 
administratie van de Raad van State, waarbij een vordering tot schorsing aanhangig is gemaakt, de verwerende partij 
in dat geval «geacht wordt in te stemmen met de besluiten van de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging»; 
dat het aan het besluit van 27 oktober 1989 voorafgaande verslag aan de Koning geen nadere aanwijzingen omtrent 
die bepaling bevat; dat luidens die bepaling, begrepen in haar spraakgebruikelijke betekenis, de verwerende partij 
geacht wordt in te stemmen met de stellingen die verzoeker ter ondersteuning van zijn vordering tot schorsing 
heeft uiteengezet; dat die bepaling evenwel niet kan betekenen dat de schorsing bevolen zou dienen te worden ook 
indien op zicht van het verzoekschrift tot nietigverklaring of van de vordering tot schorsing blijkt dat de wettelijke 
voorwaarden daartoe niet vervuld zijn; 

Overwegende dat de directieraad op 29 november 1989 aan verzoeker de beoordeling «slecht» toekende voor 
de periode van 1 september 1988 tot 31 augustus 1989; dat verzoeker tegen die beoordeling geen bezwaar indiende; 
dat op 3 oktober 1990 de onmiddellijke hiërarchische meerdere op verzoekers persoonlijke fiche de vermelding 
«nihil» inschreef, zowel onder de rubriek «gunstige feiten of bevindingen» als onder de rubriek «ongunstige feiten 
of bevindingen»; dat verzoeker op 5 oktober 1990 zijn persoonlijke fiche voor «gezien» ondertekende; dat hij bij 
aangetekend schrijven van 29 november 1990 werd opgeroepen om op 11 december 1990 voor de directieraad te 
verschijnen; dat tijdens die vergadering van 11 december 1990 de syndicale vertegenwoordiger ter verdediging 
van verzoeker aanvoerde dat deze de mening was toegedaan dat zijn prestaties dermate waren verbeterd dat hij 
in september 1990 een nieuwe beoordeling zou krijgen zonder die te hebben aangevraagd en dat, aangezien 
het aanbrengen van de vermeldingen «nihil» op zijn individuele fiche hem pas op 5 oktober 1990 ter kennis 
werd gebracht, hij niet tijdig meer kon reageren; dat verzoekers verdediger aan de voorzitter van de directieraad 
eveneens een afschrift overhandigde van een brief van 11 oktober 1990 welke verzoeker aan de Minister van 
Sociale Zaken gezonden zou hebben teneinde de herziening van zijn signalement «slecht» te bekomen; dat de 
directieraad na beraadslaging vaststelde dat «de niet officieel ontvangen brief» van 19 oktober 1990 (waarschijnlijk 
te lezen l l oktober) aan de Minister van Sociale Zaken geen waarde had, dat bijgevolg geen nieuwe beoordeling 
werd gevraagd voor de periode van l september 1989 tot 31 augustus 1990 en dat derhalve de voorwaarden voor 
de toepassing van artikel 114, 2°, van het statuut van het rijkspersoneel vervuld waren; dat de directieraad daarop 
besliste aan de Minister een voorstel tot afdanking wegens beroepsongeschiktheid te formuleren; dat op 3 januari 
1991 het bestreden besluit werd genomen; 

Overwegende dat krachtens artikel 17, § 2, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State slechts 
tot schorsing van de tenuitvoerlegging kan worden besloten onder de dubbele voorwaarde dat in het beroep tot 
nietigverklaring ernstige middelen gegrond op de schending van de artikelen 6, 6bis of 17 van de Grondwet 
worden aangevoerd en dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden akte of verordening een moeilijk 
te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen; 

Overwegende, wat de eerste in artikel 17, § 2, gestelde voorwaarde betreft, dat verzoeker het eerste middel 
van zijn beroep tot nietigverklaring ontleent aan de schending van artikel 6 van de Grondwet; dat hij het middel 
als volgt uiteenzet: 

«Het gelijkheidsbeginsel verplicht de overheid ertoe alle burgers, die in gelijke of vergelijkbare omstandighe
den verkeren, op gelijke wijze te behandelen, zolang zij voor een afwijkende behandeling geen wettige en redelijke 
rechtvaardiging kan geven. 

»Art. 11 van het K.B. van 7.8.1939 betreffende de beoordeling en de loopbaan van het Rijkspersoneel stelt 
dat de beoordelingsstaten moeten worden opgemaakt in de loop van de maand september. 
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»Die bepaling werd nageleefd voor alle leden van de dienst van verzoeker, hijzelve echter uitgezonderd. 

»Verzoeker kreeg zijn persoonlijke fiche pas op 5.10.1990 ter ondertekening voorgelegd. 

»De enige reden voor dit onderscheid tussen verzoeker en de overige ambtenaren kan enkel schuilen in het 
feit dat de beoordeling van verzoeker diende te worden opgesteld door dhr. Didden, directeur. 

»Deze kwam in oktober 1990 terug op de dienst na een afwezigheid van 5 maanden. 

»Art. 5 van het K.B. van 7.8.1939 stelt het volgende: «De meerdere die, op het tijdstip waarop hij het voorstel 
tot beoordeling moet doen, de ambtenaren tijdens de drie jongste maanden niet onder zijn gezag heeft gehad wint 
bij de nuttig geachte administratieve bronnen alle voor het opmaken van de beoordeling van de belanghebbende 
dienstig zijnde inlichtingen in». 

»Uit niets blijkt dat dit gebeurd is, hoewel er een afwezigheid van 5 maanden was tijdens dewelke dhr. 
Didden toch geen weet had van de prestaties en de verdiensten van verzoeker. 

»Waarom dan, in tegenstelling tot de overige personeelsleden, de beoordeling van verzoeker op zulkdanige 
wijze diende te gebeuren, is alleszins niet door objectieve argumenten te verklaren. 

»Verzoeker meent dan ook dat hij, hetgeen uit het dossier ten overvloede zal blijken, ten overstaan van de 
andere kandidatfn op een verschillende en minder gunstige manier werd behandeld, zodat zonder enige twijfel de 
schending van het gelijkheidsbeginsel als vaststaand feit moet worden beschouwd»; 

Overwegende dat verzoeker geen specifieke schending van het gelijkheidsbeginsel aanvoert; dat de onge
lijkheid waarover hij zich in het middel beklaagt hierin blijkt te bestaan dat het bestreden besluit zou zijn tot stand 
gekomen met schending van de artikelen 5 en 11 van het-koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de 
beoordeling en de loopbaan van het rijkspersoneel; dat, opdat er grond zou zijn tot schorsing van de tenuitvoer
legging van het bestreden besluit, het evenwel niet volstaat dat het recht op een correcte toepassing van de wet dat 
iedereen in gelijke mate bezit, werd geschonden; dat de ongelijkheid die enkel in de onwettigheid van de bestreden 
handeling haar grondslag vindt, niet kan volstaan; dat vereist is dat de ongelijkheid op zichzelf een onwettigheid 
vormt die autonoom, d.i. buiten elke andere onwettigheid om, grond levert tot annulatie; dat, aangezien in het 
beroep tot nietigverklaring geen dergelijke ongelijkheid wordt aangevoerd, het op de schending van het artikel 6 
van de Grondwet gesteunde middel niet als een ernstig middel in de zin van artikel 17, § 2, van de gecoördineerde 
wetten op de Raad van State kan worden aangemerkt; 

Overwegende dat, aangezien aan één van de in artikel 17, § 2, gestelde voorwaarden voor het toewijzen 
van de vordering tot schorsing niet is voldaan, het overbodig is te onderzoeken of de vordering tot schorsing aan 
de andere voorwaarde voldoet. 

(Verwerping van de vordering tot schorsing). 

Nr 36.821 

ARREST van 18 april 1991 (Vlle Kamer) 
De HH. Tacq, kamervoorzitter, Deroover en Mevr. Tulkens, verslaggeefster, staatsraden, en de Hr Lefever, 
auditeur. 

MATIHEUS (Mr Conruyt) t/ Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van 
Openbaar Ambt (Mr Vandenberghe) 

1. RECHTSPLEGING - Bijzondere regels met betrekking tot de vordering tot schorsing -
1° Algemeen (1); - 2° Ernstig middel (2) 

II. RIJKSPERSONEEL - Loopbaan - Bevordering (Hervorming van 16 maart 1964) - Voorwaar
den voor bevordering door verhoging in graad - 1° Bevordering tot rang 16 (2); - 2° Bevordering tot 
rang 15 (2) 

1. Een onderzoek van en een uitspraak over een exceptie van niet-ontvankelijkheid 
dringt zich enkel op indien zou blijken dat de grondvoorwaarden voor schorsing vervuld zijn. 

2. Het koninklijk besluit van 13 november 1990 tot wijziging van het koninklijk besluit 
van 7augustus1939, waarbij alleen de algemene voorwaarden worden gewijzigd die moeten 
zijn vervuld om door verhoging in graad tot een graad van de rangen 16 of 15 te worden 
bevorderd, sluit geen enkele categorie van ambtenaren, en dus ook niet de vaste afgevaar
digden van een representatieve vakorganisatie, van zijn toepassingsgebied uit. In zoverre 
verzoeker zich gediscrimineerd acht doordat hij van het praktisch genot van de herziene 
anciënniteitsvoorwaarden wordt uitgesloten spruit de beweerde ongelijkheid niet voort uit 
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het bestreden koninklijk besluit van 13november1990, doch houdt het verband met de wijze 
waarop de benoemende overheid haar keuze onder de kandidaten zal verrichten. In zoverre 
verzoeker doet gelden dat hem in zijn hoedanigheid van vakbondsafgevaardigde de loopbaan
mogelijkheden worden onthouden die zijn collega's wel worden gegund, m.a.w. dat hij als 
vakbondsafgevaardigde voortaan in de ontwikkeling van zijn loopbaan, wat de bevordering 
van rang 13 naar rang 15 betreft, dreigt te worden voorbijgestreefd, ligt ook die ongelijkheid 
niet besloten in het bestreden koninklijk besluit van 13 november 1990, doch vloeit voort uit 
het voorschrift van artikel 77, § 3, van het koninklijk besluit van 28 september 1984 dat, 
enerzijds, voorziet in een bijzondere bevorderingsregeling ten gunste van vaste vakbondsaf
gevaardigden, doch dat, anderzijds, die bevoorrechte bevorderingsregeling aan beperkingen 
onderwerpt en met name bepaalt dat geen nieuwe bevorderingen wegens voorbijgang kan 
worden verleend binnen drie jaar na de vorige, en uit het feit dat die bepaling ongewijzigd 
werd behouden. De resterende door verzoeker aangeklaagde ongelijkheid vindt haar oorzaak 
niet in het bestreden besluit, maar wel in de bepalingen die een verschillend carrièreverloop 
voor de ambtenaren van rang 13 zouden inhouden. De uit de schending van het gelijkheids
beginsel afgeleide middelen kunnen niet als ernstig worden aangemerkt. 

Gezien het verzoekschrift dat Isidoor Mattheus, adviseur bij de Regie der Posterijen en vaste afgevaardigde 
van een representatieve vakorganisatie, op 26 februari 1991 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen 
van het in het Belgisch Staatsblad van 29 december 1990 bekendgemaakt koninklijk besluit van 13 november 
1990 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de beoordeling en de loopbaan van 
het rijkspersoneel; 

Gezien de bij het verzoekschrift tot nietigverklaring gevoegde afzonderlijke akte waarbij verzoeker de 
schorsing van de tenuitvoerlegging van het bestreden besluit vordert; 

Overwegende dat vooraf dient te worden beschikt op de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging 
van het bestreden besluit; 

Overwegende dat het bestreden besluit, dat blijkens de vermeldingen van zijn aanhef ertoe strekt de mobiliteit 
in de hogere graden van de administratie te organiseren, de artikelen 37 en 39 van het koninklijk besluit van 
7 augustus 1939 betreffende de beoordeling en de loopbaan van het rijkspersoneel wijzigt; dat vooraleer zij door 
het bestreden besluit werden gewijzigd, artikel 37 van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 als algemene 
regel stelde dat tot een graad van rang 16 kunnen worden bevorderd, de rijksambtenaren van het Ministerie waarin 
de betrekking te begeven is die titularis zijn van een graad van rang 15 en ten minste drie jaar graadanciënniteit 
hebben en artikel 39 van hetzelfde besluit bepaalde dat tot de graden van rang 15 kunnen worden bevorderd de 
rijksambtenaren van de rangen 14 en 13 die ten minste drie jaar graadanciënniteit hebben; dat het bestreden besluit 
o.m. de door voormelde artikelen 37 en 39 vereiste graadanciënniteit van drie jaar terugbrengt tot één jaar; dat de 
overige wijzigingen waarin het bestreden besluit voorziet voor de onderhavige zaak zonder belang zijn; 

Overwegende dat verzoeker als vaste afgevaardigde van een representatieve vakorganisatie onder de 
toepassing valt van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 
1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel; dat artikel 77, 
§ l, van dat koninklijk besluit o.m. bepaalt dat het personeelslid dat als vaste afgevaardigde is erkend geacht 
wordt in actieve dienst te zijn en onderworpen blijft aan de bepalingen die zijn persoonlijke rechten in die stand 
regelen, inzonderheid zijn recht op wedde en op bevordering tot hogere wedde en tot een hogere graad; dat 
artikel 77, § 3, van hetzelfde besluit bepaalt dat, wanneer de vaste afgevaardigde door een andere ambtenaar wordt 
voorbijgegaan, hij in overtal, op zijn aanvraag en volgens de bepalingen van zijn statuut, een bevordering of 
enige andere soortgelijke verhoging in graad of in loopbaan verkrijgt, indien een aantal voorwaarden vervuld zijn; 
dat luidens het laatste lid van artikel 77, § 3, aan de vakbondsafgevaardigde geen nieuwe bevordering wegens 
voorbijgang kan worden verleend binnen drie jaar na de vorige; 

Overwegende dat verzoeker in zijn beroep tot nietigverklaring stelt dat hij in dienst trad bij de Regie der 
Posterijen op 1 februari 1966, dat hij in het eerste niveau werd benoemd per 1 januari 1979, dat hij als vaste 
afgevaardigde erkend werd en als zodanig met verlof gesteld werd vanaf 1 mei 1986 en dat hij op 1 november 
1989 benoemd werd tot de graad van adviseur (rang 13) met toepassing van artikel 77, § 3, van het koninklijk 
besluit van 28 september 1984; 

Overwegende dat de verwerende partij in een pleitnota heeft opgeworpen dat «de vordering» niet ontvan
kelijk is; dat zij ter ondersteuning van haar exceptie heeft doen gelden dat het bestreden koninklijk besluit niet 
griefhoudend is daar het geen enkele directe en definitief nadelige uitwerking heeft op de rechtstoestand van ver
zoeker, dat immers het bestreden besluit het voornoemde koninklijk besluit van 28 september 1984, inzonderheid 
artikel 77, § 3, van dat besluit, niet wijzigt en dat verzoeker daarenboven een loutere mogelijkheid inroept om zijn 
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verzoek te staven, met name dat hij gebeurlijk niet zal worden benoemd tot eerste adviseur of tot inspecteur-generaal 
bij de Regie der Posterijen, doch «een dergelijke bewering niet opkomt tegen een griefhoudende handeling»; 

Overwegende dat er vooralsnog geen noodzaak bestaat om over de opgeworpen exceptie uitspraak te doen; 
dat een onderzoek van en een uitspraak over de exceptie zich slechts zouden opdringen, indien zou blijken dat 
de grondvoorwaarden voor schorsing vervuld zijn; 

Overwegende dat krachtens artikel 17, § 2, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State slechts 
tot schorsing van de tenuitvoerlegging kan worden besloten onder de dubbele voorwaarde dat in het beroep tot 
nietigverklaring ernstige middelen gegrond op de schending van de artikelen 6, 6bis of 17 van de Grondwet 
worden aangevoerd en dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden akte of verordening een moeilijk 
te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen; 

Overwegende, wat de eerste door artikel 17, § 2, gestelde voorwaarde betreft, dat verzoeker in het eerste 
middel van zijn beroep tot nietigverklaring de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet geschonden noemt in zoverre 
hem in zijn hoedanigheid van vaste afgevaardigde van een vakbondsorganisatie en wegens zijn vakbondsactiviteiten, 
de loopbaanmogelijkheden worden onthouden die zijn collega's wel worden gegund; dat hij daar nog aan toevoegt 
wat volgt: 

«De benoemende overheid zal immers bij een bevordering, uit begrijpelijke opportuniteitsoverwegingen, die 
kandidaat kiezen waarvan hij zeker weet dat deze ook de vakante betrekking zal bezetten, zodat de verzoekende partij, 
die onder toepassing van art. 77, § 3 laatste alinea van het meervernoemd koninklijk besluit van 28 september 1984 
valt, van het praktisch genot van de herziene anciënniteitsvoorwaarden wordt uitgesloten en dientengevolge wordt 
gediscrimineerd»; 

Overwegende dat het bestreden besluit, waarbij alleen de algemene voorwaarden worden gewijzigd die 
moeten zijn vervuld om door verhoging in graad tot een graad van de rangen 16 of 15 te worden bevorderd, 
geen enkele categorie van ambtenaren, en dus ook niet de vaste afgevaardigden, van zijn toepassingsgebied 
uitsluit; dat, in zoverre verzoeker zich gediscrimineerd acht doordat hij van «het praktisch genot» van de 
herziene anciënniteitsvoorwaarden wordt uitgesloten, de beweerde ongelijkheid niet voortspruit uit het bestreden 
besluit, doch verband houdt met de wijze waarop de benoemende overheid haar keuze onder de kandidaten zal 
verrichten; dat, in zoverre verzoeker doet gelden dat hem in zijn hoedanigheid van vakbondsafgevaardigde en 
wegens zijn vakbondsactiviteiten de loopbaanmogelijkheden worden onthouden die zijn collega's wel worden 
gegund, m.a.w. dat hij als vakbondsafgevaardigde voortaan in de ontwikkeling van zijn loopbaan, wat de 
bevordering van rang 13 naar rang 15 betreft, dreigt te worden voorbijgestreefd, ook die ongelijkheid niet 
besloten ligt in het bestreden besluit, doch voortvloeit uit het voorschrift van artikel 77, § 3, van het koninklijk 
besluit van 28 september 1984 dat, enerzijds, voorziet in een bijzondere bevorderingsregeling ten gunste van 
de vaste vakbondsafgevaardigden - welke regeling erin bestaat dat de vakbondsafgevaardigden automatisch bij 
medetrekking worden bevorderd zonder dat hun aanspraken moeten worden vergeleken met die van de andere 
gegadigden -, doch dat, anderzijds, die bevoorrechte bevorderingsregeling aan beperkingen onderwerpt en met 
name bepaalt dat geen nieuwe bevorderingen wegens voorbijgang kan worden verleend binnen drie jaar na de 
vorige, en uit het feit dat die bepaling ongewijzigd werd behouden; 

Overwegende dat verzoeker in het beroep tot nietigverklaring, en meer bepaald onder de rubriek «hoedanig
heid en belang van verzoeker en over de feiten», ook nog aanvoert dat het bestreden besluit een ongelijkheid schept 
tussen de ambtenaren die bekleed zijn met een graad van rang 13, doordat sommigen onder hen «waarvan de nor
male afwikkeling van hun loopbaan een bevordering naar rang 14 inhoudt, (".) verder drie jaar graadanciënniteit 
in de rang 13 moeten verwerven, terwijl aan een aantal van hun collega's de mogelijkheid wordt geboden om reeds 
met één jaar graadanciënniteit naar de rang 15 door te stoten»; 

Overwegende dat artikel 40 van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939, dat door het bestreden besluit 
niet wordt gewijzigd, bepaalt dat tot de graden van rang 14 kunnen worden bevorderd de ambtenaren van rang 13 
die ten minste drie jaar graadanciënniteit hebben; dat de voorwaarden voor een bevordering tot een graad van de 
rangen 15 of 14, hoewel verschillend, niettemin gelden voor alle ambtenaren van rang 13; dat de door verzoeker 
aangeklaagde ongelijkheid haar oorzaak dan ook niet vindt in het bestreden besluit, maar wel in de bepalingen die 
een verschillend carrièreverloop voor de ambtenaren van rang 13 zouden inhouden; 

Overwegende dat de uit de schending van het gelijkheidsbeginsel afgeleide middelen niet als ernstig kunnen 
worden aangemerkt; dat derhalve niet is voldaan aan de eerste in artikel 17, § 2, van de gecoördineerde wetten 
op de Raad van State gestelde voorwaarde voor het toewijzen van de vordering tot schorsing; dat die vaststelling 
volstaat om de vordering af te wijzen. 

(Verwerping van de vordering tot schorsing). 
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De HH. Tacq, kamervoorzitter, Deroover, verslaggever, en Mevr. Tulkens, staatsraden, en de Hr Van 
Noten, auditeur. 

DE LEEUW (Mr de Bruyn) t/ Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening 
(Mrs Aerts en Storme) - Tussenkomende partij: Vanderhoeven (M' Silance) 

RECHTSPLEGING - Bijzondere regels met betrekking tot de vordering tot schorsing -
1° Ontvankelijkheid van de hoofdvordering (1); - 2° Moeilijk te herstellen ernstig nadeel (2) 

1. Wanneer, wat betreft de aangevochten impliciete weigering om de bestreden be
vordering aan verzoeker te verlenen, in het verzoekschrift tot nietigverklaring niet wordt 
aangevoerd dat de verwerende partij de rechtsverplichting had om verzoeker in het vacant 
verklaarde ambt te benoemen, lijkt het beroep tot nietigverklaring van die impliciete weige
ring niet ontvankelijk. Derhalve kan niet worden ingegaan op verzoekers vraag tot schorsing 
van die impliciete weigering. 

2. De Raad van State kan, overeenkomstig artikel 17, § 2, van de gecoördineerde wetten 
van 12 januari 1973, slechts de schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve 
beschikking of van een verordening bevelen, indien de onmiddellijke tenuitvoerlegging ervan 
- d.w.z. de toepassing ervan vooraleer de Raad ten gronde over het ertegen ingestelde 
annulatieberoep uitspraak heeft kunnen doen - voor de verzoekende partij een moeilijk te 
herstellen ernstig nadeel meebrengt. Een vordering tot schorsing kan m.a.w. slechts worden 
toegewezen op voorwaarde dat wordt aangetoond of op zijn minst aannemelijk gemaakt dat 
de vernietiging van de bestreden beslissing alleen, zonder voorafgaande schorsing, niet kan 
volstaan om aan de verzoekende partij een genoegzaam herstel van het door de bestreden 
handeling teweeggebrachte nadeel te waarborgen. 

Het pecuniaire nadeel waarop verzoeker zich beroept kan zonder enige moeilijkheid 
worden begroot, zodat, in geval van vernietiging van de bestreden beslissing, hij er de ver
goeding van kan vorderen. 

De eventuele vernietiging van de bestreden beslissing zou weliswaar niet kunnen ver
hinderen dat de tussenkomende partij ondertussen nieuwe promotiekansen krijgt welke ver
zoeker moet missen, doch verzoeker kan in elk geval bewerken dat de vernietiging van de 
bestreden bevordering de vernietiging bij wege van gevolgtrekking zou moeten meebrengen 
van een latere bevordering die per hypothese op de bestreden bevordering steunt. Wanneer 
verzoeker geen enkel concreet gegeven aanvoert dat aannemelijk maakt dat de tussenko
mende partij dergelijke nieuwe promotiekansen zal krijgen vooraleer de Raad ten gronde 
uitspraak zal kunnen doen, moet het in dat verband aangevoerde nadeel derhalve als louter 
hypothetisch worden aangemerkt. 

Wat «de morele last van niet ingewilligde rechtmatige verwachtingen» betreft, brengt 
verzoeker geen gegevens aan waaruit blijkt dat zijn aanspraken kennelijk groter waren 
dan die van de tussenkomende partij, zodat hij inderdaad «rechtmatig» kon verwachten bij 
voorrang op de tussenkomende partij te zullen worden bevorderd. Het aangevoerde morele 
nadeel vertoont niet de vereiste graad van ernst om de schorsing van de tenuitvoerlegging 
van de bestreden beslissing te wettigen. Bovendien kan aangenomen worden dat de morele 
genoegdoening welke de eventuele vernietiging van de bestreden beslissing verzoeker zou 
verschaffen, een voldoende herstel zal meebrengen van het ingeroepen moreel nadeel. 

Gezien het verzoekschrift dat Jacques De Leeuw op 28 februari 1991 heeft ingediend om de nietigverklaring 
te vorderen van de beslissing van de raad van bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening van 
21 december 1990 waarbij Eric Vanderhoeven met ingang van 1 juli 1990 bevorderd wordt tot adjunct-adviseur 
bij de juridische dienst van het hoofdbestuur en waarbij die benoeming impliciet aan verzoeker geweigerd wordt; 

Gezien de bij het verzoekschrift tot nietigverklaring gevoegde afzonderlijke akte waarbij verzoeker de 
schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing vordert; 
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Overwegende dat vooraf dient te worden beschikt op de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging 
van de bestreden beslissing; 

Overwegende dat Eric Vanderhoeven met een verzoekschrift van 11 maart 1991 heeft gevraagd om in de 
zaak te mogen tussenkomen; dat dit verzoek in de huidige stand van de procedure, enkel kan worden ingewilligd 
met betrekking tot de vordering tot schorsing; 

Overwegende dat de terzake relevante gegevens als volgt kunnen worden samengevat: 

1. Op 13 juli 1990 beslist de raad van bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening 
(V.M.W.) een betrekking van adjunct-adviseur bij het hoofdbestuur vacant te verklaren. 

In tegenstelling tot wat het geval was met twee vorige procedures voor bevordering tot de graad van 
adjunct-adviseur bij het hoofdbestuur - waartoe met name beslist werd respectievelijk op 25 november 1988 en 
op 10 februari 1989 -, wordt in de beslissing van 13 juli 1990 uitdrukkelijk vermeld voor welke dienst van het 
hoofdbestuur de te benoemen adjunct-adviseur zal worden aangewezen. 

In deze laatste beslissing wordt namelijk gesteld dat «deze adjunct-adviseur zal worden belast met de leiding 
van de juridische dienst en (derhalve) dient ... te beschikken over een juridische opleiding of een ruime dito ervaring 
inzake alle juridische aangelegenheden waarmee de Maatschappij wordt geconfronteerd». 

2. Ter uitvoering van die beslissing worden vier adjunct-adviseurs en vier bestuurssecretarissen (onder wie 
verzoeker en de tussenkomende partij) bij brieven van 3 augustus 1990 aangeschreven als mogelijke gegadigden 
om in de vacant verklaarde betrekking te worden aangesteld, de adjunct-adviseurs bij wege van mutatie, de 
bestuurssecretarissen bij wege van bevordering. 

In die oproep tot de gegadigden wordt o.m. gesteld dat «de kandidaten . . . alle elementen (dienen te 
vermelden) waaruit kan blijken dat zij beschikken over een juridische opleiding of een ruime dito-ervaring inzake 
alle juridische aangelegenheden waarmee de Maatschappij wordt geconfronteerd». 

3. Van de acht aangeschreven gegadigden stellen alleen verzoeker en de tussenkomende partij zich kandidaat. 

In zijn kandidaatstelling verwondert verzoeker zich erover dat de betrekking vrijkomt in de juridische 
dienst en niet in de personeelsdienst, waar volgens hem een vacature is ontstaan ingevolge de bevordering van de 
ambtenaar die daar de graad van adjunct-adviseur had. 

Verzoeker maakt bovendien voorbehoud omtrent de rechtmatigheid van de bijkomende benoemingsvoor
waarden die worden opgelegd inzake de juridische opleiding of ervaring van de kandidaten. 

4. Tijdens zijn vergadering van 4 oktober 1990 stelt de directieraad vast dat verzoeker «niet beschikt over 
een juridische opleiding» en dat «hij geen ruime dito ervaring ... kan voorleggen», terwijl de tussenkomende partij 
«zowel een juridische opleiding heeft genoten (licentiaat in de rechten) als een dito ervaring van drie jaar inzake 
juridische aangelegenheden ... kan voorleggen». 

De directieraad beslist dan ook «de volgende rangschikking voor te stellen: 
» 1. Eric Vanderhoeven, 
»2. Jacques De Leeuw». 

5. Op 17 oktober 1990 dient verzoeker tegen dat voorstel van de directieraad een bezwaarschrift in, waarin 
hij o.m. aanvoert dat de bevorderingsvereisten inzake de juridische opleiding of ervaring onwettig zijn omdat ze 
niet werden voorgelegd aan de syndicale raad van advies en niet werden vastgesteld door de wettelijk bevoegde 
instanties. 

6. Op 5 december 1990 wordt verzoeker door de directieraad gehoord. De directieraad verwerpt zijn stelling 
dat de gestelde bevorderingsvereisten neerkomen op een statuutwijziging, stelt vast dat verzoeker niet aantoont 
aan die vereisten te voldoen en beslist zijn advies van 4 oktober «integraal te handhaven en de rangschikking 
te behouden». 

7. Op 21 december 1990 neemt de raad van bestuur dan de bestreden beslissing. 

Overwegende, wat de aangevochten impliciete weigering betreft om de bestreden bevordering aan verzoeker 
te verlenen, dat in het verzoekschrift tot nietigverklaring niet wordt aangevoerd dat de verwerende partij de 
rechtsverplichting had om verzoeker in het vacant verklaarde ambt te benoemen; dat het beroep tot nietigverklaring 
van die impliciete weigering dan ook niet ontvankelijk lijkt; dat derhalve niet kan worden ingegaan op verzoekers 
vraag tot schorsing van die impliciete weigering; 

Overwegende dat krachtens artikel 17, § 2, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State slechts tot 
schorsing van de tenuitvoerlegging kan worden besloten onder de dubbele voorwaarde dat in het verzoekschrift 
tot nietigver~aring ernstige middelen gegrond op de schending van de artikelen 6, 6bis en 17 van de Grondwet 
worden aangevoerd en dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden akte of verordening een moeilijk 
te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen; 

Overwegende, wat de tweede door artikel 17, § 2, gestelde voorwaarde betreft, dat verzoeker in zijn 
verzoekschrift tot schorsing aanvoert «dat de benoeming van dhr. Vanderhoeven ... (hem) een moeilijk te herstellen 
ernstig nadeel zal berokkenen, omdat de onrechtmatige ambtenaar (sic) zijn dienst als adjunct-adviseur opneemt 
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met de daaruit voortvloeiende carrière- en weddevoordelen vanaf 1.7.1990, terwijl verzoeker die weddevoordelen, 
retroacten en nieuwe anciënniteit, ervaring, nieuwe promotiekansen moet missen» en dat «daar nog bij(komt) de 
morele last van niet ingewilligde rechtmatige verwachtingen, die opnieuw zijn gezondheid zal schaden»; 

Overwegende dat de verwerende partij in dit verband opwerpt dat het door verzoeker ingeroepen nadeel 
niet het gevolg is van de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden bevordering aangezien een eventuele 
nietigverklaring van de bestreden bevordering zou volstaan om dat nadeel met terugwerkende kracht te doen 
verdwijnen; dat de tussenkomende partij daaraan toevoegt dat, gelet op het feit dat hij sedert meer dan drie jaar 
is tewerkgesteld in de juridische dienst, de gevorderde schorsing niets zou wijzigen wat het opdoen van ervaring 
in de juridische dienst betreft; 

Overwegende dat de Raad van State, overeenkomstig artikel 17, § 2, van de gecoördineerde wenen van 
12 januari 1973, slechts de schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve beschikking of van een 
verordening kan bevelen, indien de «onmiddellijke» tenuitvoerlegging ervan - d.w.z. de toepassing ervan vooraleer 
de Raad ten gronde over het ertegen ingestelde annulatieberoep uitspraak heeft kunnen doen - voor de verzoekende 
partij een moeilijk te herstellen ernstig nadeel meebrengt; dat een vordering tot schorsing m.a.w. slechts kan worden 
toegewezen op voorwaarde dat wordt aangetoond of op zijn minst aannemelijk gemaakt dat de vernietiging van 
de bestreden beslissing alleen, zonder voorafgaande schorsing, niet kan volstaan om aan de verzoekende partij een 
genoegzaam herstel van het door de bestreden handeling teweeggebrachte nadeel te waarborgen; 

Overwegende dat het pecuniaire nadeel waarop verzoeker zich in het onderhavige geval beroept, zonder 
enige moeilijkheid kan worden begroot, zodat, in geval van vernietiging van de bestreden beslissing, hij er de 
vergoeding van kan vorderen; dat een dergelijk nadeel derhalve niet moeilijk herstelbaar is in de zin van artikel 
17, § 2; dat de eventuele vernietiging van de bestreden beslissing weliswaar niet zou kunnen verhinderen dat 
de tussenkomende partij ondertussen nieuwe promotiekansen krijgt welke verzoeker «moet missen», doch dat 
verzoeker in elk geval kan bewerken dat de vernietiging van de in de onderhavige zaak bestreden bevordering de 
vernietiging bij wege van gevolgtrekking zou moeten meebrengen van een latere bevordering die per hypothese op 
de bestreden bevordering steunt; dat verzoeker overigens geen enkel concreet gegeven aanvoert dat aannemelijk 
maakt dat de tussenkomende partij dergelijke nieuwe promotiekansen zal krijgen vooraleer de Raad ten gronde over 
het onderhavige annulatieberoep uitspraak zal kunnen doen; dat het in dat verband aangevoerde nadeel derhalve als 
louter hypothetisch moet worden aangemerkt; dat, wat betreft het scheeftrekken van de verhouding tussen verzoeker 
en de tussenkomende partij op het stuk van de ervaring in de juridische dienst, met de tussenkomende partij moet 
worden vastgesteld dat een eventuele schorsing dat nadeel niet zou kunnen verhelpen; dat ten slotte, wat «de morele 
last van niet ingewilligde rechtmatige verwachtingen» betreft, verzoeker geen gegevens aanbrengt waaruit blijkt dat 
zijn aanspraken op de bestreden bevordering kennelijk groter waren dan die van de tussenkomende partij, zodat hij 
inderdaad «rechtmatig» kon verwachten bij voorrang op de tussenkomende partij te zullen worden bevorderd; dat 
het aangevoerde morele nadeel niet de vereiste graad van ernst vertoont om de schorsing van de tenuitvoerlegging 
van de bestreden beslissing te wettigen; dat bovendien kan worden aangenomen dat de morele genoegdoening 
welke de eventuele vernietiging van de bestreden beslissing verzoeker zou verschaffen, een voldoende herstel zal 
meebrengen van het ingeroepen moreel nadeel; 

Overwegende dat uit het vorenstaande volgt dat aan één van de in artikel 17, § 2, gestelde voorwaarden 
voor het toewijzen van de vordering tot schorsing niet is voldaan; dat zulks volstaat om de vordering af te wijzen; 
dat het overbodig is te onderzoeken of de vordering aan de andere voorwaarde voldoet, 

BESLUIT: 

Artikel 1. - Het verzoek van Eric Vanderhoeven tot tussenkomst in de schorsingsprocedure wordt inge
willigd. 

Artikel 2. - De vordering tot schorsing wordt verworpen. 

Nr 36.823 

ARREST van 18 april 1991 (Vlle Kamer) 
De HH. Tacq, kamervoorzitter, Deroover, verslaggever, en Mevr. Tulkens, staatsraden, en de Hr Hu
bregtsen, eerste auditeur. 

BAES (Mr Van Den Berghe) t/ Vlaamse Gewest (Mrs Vyls en Lachaert) - Tussen
komende partij: B.V.B.A. Kabels Velda (Mrs Heyndrickx en Aspeslagh) 

RECHTSPLEGING - Bijzondere regels met betrekking tot de vordering tot schorsing - Ernstig 
middel 

Het continuïteitsbeginsel kan slechts met goed gevolg ingeroepen worden in zoverre 
aangetoond wordt dat het eigendom waarop de bestreden vergunning betrekking heeft en de 

VERZAMELING VAN ARRESTEN VAN DE RAAD VAN STATE - 1991 



Nr 36.823 

Arresten 
Nrs 36.753 tot 36.826 

Blz. 58 

percelen waarvoor de vorige vergunningen werden afgegeven, zowel in rechte als in feite, een 
zodanig homogeen geheel vormen, dat de opvatting welke de overheid zich bij de beoordeling 
van vroegere vergunningsaanvragen heeft gevormd, noodzakelijk ook moet gelden voor het 
eigendom waarvoor de latere aanvraag is ingediend. 

Dit is niet het geval wanneer het perceel van de aanvrager van de bestreden vergunning 
welke het bouwen van een werk- en opslagplaats toelaat, weliswaar gelegen is in een woon
gebied, doch geen deel uitmaakt van de verkaveling waarin de grond van verzoeker gelegen 
is en wanneer op die grond krachtens de verkavelingsvergunning uitsluitend woongebouwen 
zijn toegelaten. 

Tussen de juridische toestand van de percelen van verzoeker en de bouwaanvrager 
bestaat aldus een wezenlijk verschil, dat kan leiden tot een verschillende behandeling zonder 
dat er sprake is van discriminatie of schending van het gelijkheidsbeginsel. 

Gezien het verzoekschrift dat Paul Baes op 3 maart 1991 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen 
van de beslissiQg van 10 december 1990 van de Gemeenschapsminister van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, 
houdende verwerping van het beroep van de gemachtigde ambtenaar tegen de beslissing van 22 maart 1990 waarbij 
de bestendige deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen aan de b.v.b.a. Kabels Velda vergunning had 
afgegeven voor het bouwen van een werk- en opslagplaats op het perceel gelegen aan de Vaartstraat 105 te Laarne 
(deelgemeente Kalken), en aldaar ten kadaster bekend onder sectie D, nrs 890 b/3 en 809 a/3; 

Gezien de bij het verzoekschrift tot nietigverklaring gevoegde afzonderlijke akte waarbij verzoeker de 
schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing vordert; 

Overwegende dat vooraf dient te worden beschikt op de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging 
van de bestreden beslissing; 

Overwegende dat de b.v.b.a. Kabels Velda met een verzoekschrift van 21 maart 1991 heeft gevraagd om 
in de zaak te mogen tussenkomen; dat dit verzoek, in de huidige stand van de procedure, enkel kan worden 
ingewilligd met betrekking tot de vordering tot schorsing; 

Overwegende dat de gegevens van de zaak als volgt kunnen worden samengevat: 

1. De tussenkomende partij is sedert 1935 als familiebedrijf gevestigd aan de Vaartstraat 105 te Laarne
Kalken. 

Op 29 januari 1980 verleent het college van burgemeester en schepenen een vergunning voor de verkaveling 
van een stuk grond gelegen achter het eigendom van de tussenkomende partij. Verzoeker is eigenaar van één van 
de percelen van die verkaveling («Groenemeersen» genaamd). 

Het perceel van de tussenkomende partij maakt geen deel uit van die verkaveling, maar is wel gelegen 
binnen een door het gewestplan «Gentse en Kanaalzone» als woongebied aangewezen zone. 

2. Met het oog op de uitbreiding van haar bedrijf dient de tussenkomende partij op 4 mei 1989 bij het college 
van burgemeester en schepenen van Laarne een vergunningsaanvraag in voor het bouwen van een werkplaats en 
opslagplaats op haar eigendom aan de Vaartstraat 105. 

3. Op 6 juni 1989 adviseert het college gunstig. In het advies wordt gesteld «dat het een bedrijf betreft 
met slechts 2 arbeiders; dat er geen sprake kan zijn van geluids- en reukhinder wegens de bedrijvigheid; dat er 
geen hinder is voor het verkeer aangezien er maximum 8 vrachtwagens per jaar komen; dat er een groenscherm 
dient aangebracht te worden». 

4. Op 1 september 1989 geeft de gemachtigde ambtenaar evenwel ongunstig advies om de volgende redenen: 
«-de voorgestelde werkplaats-opslagplaats neemt toegang via een residentiële verkaveling hetgeen stede

bouwkundig niet aanvaardbaar is; 
>>-de hoogte van 5,10 m op de perceelsgrenzen van de aanpalende percelen en op slechts 2 m van het 

perceel van Dooghe R. en wed. Steyaert-Dooghe G. is evenmin stedebouwkundig aanvaardbaar. 

»De afstand tot de perceelsgrenzen dient minstens gelijk te zijn aan de hoogte van het gebouw min. 1 m. 
Daarenboven wordt het perceel over de totale breedte dichtgebouwd hetgeen strijdig is met de stedebouwkundige 
principes. 

>>-op het inplantingsplan wordt geen melding gemaakt van de op- en afritten, verharding voor autostel
plaatsen (cfr. omzendbrief terzake) noch van de noodzakelijke groenaanleg». 

5. Overeenkomstig dat ongunstig advies weigert het college van burgemeester en schepenen op 5 september 
1989 de bouwvergunning. 

6. Op 25 september 1989 stelt de tussenkomende partij tegen deze weigeringsbeslissing beroep in bij de 
bestendige deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen. 
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7. Op 22 maart 1990 willigt de bestendige deputatie dat beroep in en verleent de bouwvergunning voor 
het oprichten van een werkplaats-opslagplaats overeenkomstig een bij de beroepsprocedure ingediend alternatief 
plan (voorstel 3). 

In de beslissing van de bestendige deputatie wordt o.m. overwogen: 

«dat het hier gaat om een eerder klein K.M.0.-bedrijf, niet hinderend voor de omgeving en derhalve niet 
strijdig met de bepalingen van het woongebied; 

» ... 

»dat de aangeklaagde toegang via de Groenemeersen weinig of niets te zien heeft met onderhavige bouw
aanvraag vermits deze toegang thans reeds bestaat en de eventuele hinder zeker slechts zeer miniem kan zijn; 

»dat kan gesteld worden dat vermits de gevraagde uitbreiding infeite geen schaalvergroting meebrengt, doch 
enkel een modernisering van verouderde bedrijfsgebouwen, deze hinder niet zal toenemen; 

»dat het alternatieve voorstel trouwens in belangrijke mate coördineert met de stedebouwkundige voor
schriften van de naastliggende verkaveling (zijdelingse bouwvrije strook met 3 m - kroonlijsthoogte van 4 m -
bouwvrije strook vooraan van 15 m - bouwdiepte van 18 m); 

»dat door het opleggen van een bijkomende voorwaarde die zou bestaan in het aanbrengen van een 
streekeigen groenscherm langs de kant van de Groenemeersen ook tegemoetgekomen wordt aan de bezwaren van 
esthetische aard; 

»dat bijgevolg kan gesteld worden dat het nieuwe gebouw zoals het in het nieuwe voorstel wordt voorzien 
door zijn inplanting en conceptie verenigbaar is met de omgeving en in belangrijke mate tegemoet komt aan de 
bezwaren van de gemachtigde ambtenaar». 

8. Tegen die beslissing tekent de gemachtigde ambtenaar beroep aan op basis van de volgende argumenten: 

«Overeenkomstig het vastgestelde gewestplan Gentse & Kanaalzone wordt de uitbreiding voorzien in het 
woongebied en ter hoogte van de links en rechts gelegen kavels 5 en 6 voor open bebouwing van een vergunde 
verkaveling. Het alternatief ontwerp ingediend bij de Bestendige Deputatie blijft uit technisch stedebouwkundig oog
punt onaanvaardbaar en kan geenszins worden ingepast bij de vergunde verkaveling voor residentiële woningbouw, 
ook mede door zijn vormgeving en materialengebruik». 

9. Met het bestreden besluit van 10 december 1990 verwerpt de Gemeenschapsminister van Ruimtelijke 
Ordening en Huisvesting het beroep van de gemachtigde ambtenaar. 

In dat besluit wordt o.m. overwogen: 

« ... dat kwestieus perceel niet binnen de omschrijving van een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg ligt, 
noch behoort tot een naar behoren goedgekeurde verkavelingsvergunning; dat bij gebreke van voornoemd aanleg
plan en/of verkavelingsvergunning de vergunningverlenende overheid binnen het haar toegekend appreciatierecht 
eensluidend artikel 45 dient te oordelen rekening houdend met de goede plaatselijke aanleg; 

»en ... dat uit een stedebouwkundig-technisch onderzoek blijkt dat het hier een uitbreiding van een bestaand 
bedrijf betreft; dat op 20 januari 1989 en op 1 augustus 1988 een gunstig stedebouwkundig attest nr 2 werd 
afgeleverd voor de uitbreiding van het bedrijf; dat er dus principieel geen bezwaren zijn tegen een uitbreiding; 
dat er overigens geen planologische strijdigheid is; dat het door de Bestendige Deputatie vergunde ontwerp, mede 
gelet op de aanleg van een groenscherm, de privacy van de omwonenden niet in het gedrang brengt en geen 
bijkomende ruimtelijke belasting wordt gecreëerd; dat om bovengenoemde redenen het ontwerp voor vergunning 
vatbaar is en het beroep van de gemachtigde ambtenaar wordt verworpen»; 

Overwegende dat krachtens artikel 17, § 2, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State slechts 
tot schorsing van de tenuitvoerlegging kon worden besloten indien ernstige middelen gesteund op de schending 
van de artikelen 6, 6bis of 17 van de Grondwet worden aangevoerd en op voorwaarde dat de onmiddellijke 
tenuitvoerlegging van de bestreden akte of verordening een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen; 

Overwegende, wat de eerste voorwaarde betreft, dat verzoeker in het derde onderdeel van het eerste middel 
van zijn verzoekschrift tot nietigverklaring o.m. de schending aanvoert van de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet; 
dat hij die grondwetsbepalingen geschonden acht doordat het bestreden besluit geen rekening houdt met het 
bestaan van de verkaveling «Groenemeersen» die uitsluitend voor residentiële woningbouw bestemd is, terwijl 
het perceel van de tussenkomende partij - dat een enclave vormt in die verkaveling - moet worden geacht er 
«stedebouwkundig en architectonisch» deel van uit te maken, zodat er «geen objectieve verantwoording voorhanden 
was om (op het perceel van de tussenkomende partij) een andere stedebouwkundige beoordeling toe te passen» dan 
op de binnen de verkaveling gelegen gronden, waarvan de eigenaars - onder wie verzoeker - aan «stringente 
voorwaarden» werden onderworpen; dat verzoeker daaruit concludeert dat de bestreden beslissing «een gebrek aan 
continuüeit vertoont» en «genomen (is) met willekeur en onredelijkheid»; 

Overwegende dat de verwerende partij met betrekking tot dat middel vooreerst tegenwerpt dat het niet 
voldoende uitgewerkt is en daarom alleen al als niet-ontvankelijk moet worden afgewezen; dat zij vervolgens, in 
subsidiaire orde, opwerpt dat verzoeker niet een autonome schending van het gelijkheidsbeginsel aanvoert, doch 
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dat hij die schending «ontwaart in de schending van allerhande stedebouwkundige regels en de schending van de 
beginselen van behoorlijk bestuur»; 

Overwegende dat de tussenkomende partij opwerpt dat verzoekers stelling niet opgaat, aangezien haar 
perceel noch feitelijk noch juridisch, noch stedebouwkundig en architectonisch deel uitmaakt van de verkaveling van 
de Groenemeersen, zodat de bepalingen van de verkavelingsvergunning van de Groenemeersen niet van toepassing 
zijn op haar perceel; dat zij erop wijst dat haar perceel niet binnen de omschrijving van een goedgekeurd bijzonder 
plan van aanleg ligt en niet behoort tot een goedgekeurde verkaveling, wat meebrengt dat de vergunningverlenende 
overheid over een appreciatierecht beschikt in het kader van artikel 45 van de Stedebouwwet, rekening houdend 
met de goede plaatselijke aanleg; dat zij concludeert dat de verschillende wettelijke bepalingen, normen en criteria 
van toepassing op het toekennen van een bouwvergunning aan de tussenkomende partij, enerzijds, en aan de 
inwoners van de verkaveling Groenemeersen, anderzijds, derhalve kunnen leiden tot verschillende beslissingen 
van de vergunningverlenende overheid, zonder dat er van discriminatie of schending van het gelijkheidsbeginsel 
sprake is; 

Overwegende dat verzoeker, door aan te voeren dat het perceel van de tussenkomende partij moet worden 
geacht in feite deel uit te maken van de verkaveling «Groenemeersen» zodat de overheid met betrekking tot 
dat perceel niet mag afwijken van de gedragslijn die zij heeft aangenomen in verband met bouwaanvragen voor 
percelen gelegen binnen de grenzen van de verkaveling, voldoende duidelijk aangeeft waarin, naar zijn oordeel, 
de schending van het gelijkheidsbeginsel bestaat; dat de door de verwerende partij opgeworpen exceptie van 
niet-ontvankelijkheid van het middel moet worden afgewezen; 

Overwegende, ten gronde, dat het continuïteitsbeginsel slechts met goed gevolg kan worden ingeroepen 
in zoverre aangetoond wordt dat het eigendom waarop de bestreden vergunning betrekking heeft en de percelen 
waarvoor de vorige vergunningen werden afgegeven, zowel in rechte als in feite, een zodanig homogeen geheel 
vormen dat de opvatting welke de overheid zich bij de beoordeling van vroegere vergunningsaanvragen heeft 
gevormd, noodzakelijk ook moet gelden voor het eigendom waarvoor de latere aanvraag is ingediend; dat 
het perceel van de tussenkomende partij weliswaar is gelegen in een woongebied, net zoals de verkaveling 
«Groenemeersen», maar dat het van die verkaveling geen deel uitmaakt; dat voor het perceel van de tussenkomende 
partij derhalve de voorschriften gelden vastgesteld in artikel 5.1.0. van het koninklijk besluit van 28 december 
1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen; dat, krachtens 
voormelde bepaling, het perceel van de tussenkomende partij o.m. kan worden bestemd voor «wonen alsmede 
voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf ... (en) voor agrarische bedrijven»; dat de percelen gelegen 
in de verkaveling «Groenemeersen» daarentegen, krachtens de bepalingen van de verkavelingsvergunning van 
29 januari 1980, uitsluitend bestemd zijn voor «woongebouwen»; dat er derhalve tussen de juridische toestand 
van het perceel van de tussenkomende partij en de juridische toestand van de in de verkaveling «Groenemeersen» 
gelegen percelen een wezenlijk verschil bestaat, welk verschil, zoals de tussenkomende partij terecht aanvoert, kan 
leiden tot een verschillende behandeling «zonder dat er van discriminatie of schending van het gelijkheidsbeginsel 
sprake is»; dat het middel niet kan worden aangemerkt als een op de schending van het gelijkheidsbeginsel of het 
niet-discriminatiebeginsel gegrond ernstig middel in de zin van artikel 17, § 2, van de gecoördineerde wetten op 
de Raad van State; dat derhalve niet is voldaan aan de eerste in die wetsbepaling gestelde voorwaarde voor het 
toewijzen van de vordering tot schorsing; dat die vaststelling volstaat om die vordering af te wijzen, 

BESLUIT: 

Artikel 1. - Het verzoek van de b. v .b.a. Kabels Velda tot tussenkomst in de schorsingsprocedure wordt 
ingewilligd. 

Artikel 2. - De vordering tot schorsing wordt verworpen. 

Nr 36.824 

ARREST van 18 april 1991 (VIIe Kamer)" 
De HH. Tacq, kamervoorzitter, Deroover, verslaggever, en Mevr. Tulkens, staatsraden, en de Hr Vanden
driessche, auditeur. 

POPELIER (Mr Gonthier) t/ O.C.M.W. Antwerpen (Mr Stolk) 

I. RECHTSPLEGING - Verzoekschrift - Onderwerp - 1° Verplichting het onderwerp aan te 
duiden - Annulatieberoep; - 2° Verzoekschrift met meerdere onderwerpen - Ontvankelijkheid in geval 
van verknochtheid - Algemeen 

• Zie voor de behandeling ten gronde: arrest n' 38.433, van 8 januari 1992. 
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ll. BEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN STATE - Bevoegdheid inzake geschillen nietigverklaring 
- Van ambtswege door de Raad v;m State opgeworpe~ middelen en excepties - Ambtshalve opgeworpen 
excepties - Onderwerp van het verzoekschrift 

De Raad van State gaat ambtshalve na of het verzoekschrift voldoet aan de in het belang 
van een behoorlijke rechtsbedeling gestelde vereisten inzake de nauwkeurigheid waarmee het 
voorwerp van het annulatieberoep moet worden omschreven en inzake de samenhang die de 
verscheidene voorwerpen moeten vertonen opdat ze met één verzoekschrift zouden kunnen 
worden aangevochten. · 

III. GENEESHEREN VAN DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ......, 
Statutaire of contractuele toestand · 

IV. OPENBARE AMBTENAREN EN BEAMBTEN - Statuut - Contractuele of statutaire aard van 
de dienstverbintenis - Kenmerken van een statutaire dienstverbintenis 

Uit de omstandigheid dat op een benoeming op proef van een geneesheer in een 
0.C.M.W.-ziekenhuis geen formele vaste benoeming is gevolgd, mag niet worden afgeleid 
dat de geneesheer zich niet in een statutaire rechtstoestand bevindt. De benoeming op 
proef alleen reeds plaatst de geneesheer in een statutaire rechtspositie en het 0.C.M.W. 
heeft die toestand bevestigd door de geneesheer, na het verstrijken van de oorspronkelijk 
aangeduide proefperiode, in dienst te houden en op gelijke voet te behandelen met de andere 
ziekenhuisgeneesheren. · 

V. RECHTSPLEGING - Bijzondere regels met betrekking tot de vordering tot schorsing - Ernstig 
middel 

VI. RECHTEN EN VRIJHEDEN - Gelijkheid voor de wet - Gelijkheid in de behandeling van 
gelijke toestanden · 

De beslissing om, naar aanleiding van het vaststellen van het nieuwe statuut van de 
geneesheren werkzaam in de 0.C.M.W.-ziekenhuizen, verzoeker minder gunstig te behan
delen 'dan de andere geneesheren door alleen aan hem een statutaire rechtsverhouding te 
weigeren, zonder dat daarvoor in rechte aanvaardbare objectieve redenen voorhanden zijn, 
schendt het gelijkheidsbeginsel. 

VII. RECHTSPLEGING - Bijzondere regels met betrekking tot de vor!lering tot schorsing -
Moeilijk te herstellen ernstig nadeel · 

Verzoeker maakt aannemelijk dat de mogelijkheid dat hij, in geval van de onmiddellijke 
tenuitvoerlegging van de beslissing om hem geen statutaire àanstelling te geven, zou worden 
ontslagen, niet louter hypothetisch is. Kan het financieel nadeel, dat het gevolg is van dat 
mogelijk ontslag, zonder onoverkomelijke moeilijkheden worden begroot, dan is dit niet het 
geval voor de schade welke een eventueel ontslag zou berokkenen aan zijn professionele 
reputatie, noch voor het verlies van zijn praktijk en zijn patiënten. 

Gezien het verzoekschrift dat Guy Popelier, samen met zeven andere ziekenhuisartsen van het A.Z. Sint
Erasmus te Borgerhout, met de Medische Raad en met de Beroepsvereniging van de ziekenhuisartsen verbonden aan 
het A.Z. Sint-Erasmus te' Borgerhout op 25 februari 1991 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van: 

«-(1°) het statuut dat wordt opgelegd aan de ziekenhuisartsen van het A.Z. St. Erasmus va.naf 1 januari 
1991, 

>>---- (2°) van alle beslissingen genomen om de toepassing van dat statuut af te dwingen, 
>r- (3°) van alle beslissingen die ertoe leiden dat de ziekenhuisartsen van het A.Z. St. Erasmus, niet meer 

genieten van de bepalingen van het K.B. van 22 }Uli 1976 tot vaststelling, wat de toestand van het gemeentepersoneel 
en van het personeel van de commissies van openbare onderstand betreft, van de modaliteiten van uitvoering van 
de samenvoegingen en aanhechtingen van gemeenten, bekrachtigd overeenkomstig de wet van 23 juli 1971 · ( B .S. 
JO augustus 1976), · 

>r- (4°) van de beslissingen die een negatie inhouden van de vaste benoeming aan het A.Z. St. Erasmus te 
AntWerpen-Borgerhout>>; 

Gezien de bij het verzoekschrift tot .nietigverklaring gevoegde afzonderlijke akte waarbij verzoeker de 
schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissingen vordert; 

Overwegende dat vooraf dient te worden beschikt op de vordering. tot schorsing van de tenuitvoerlegging 
van de bestreden beslissingen; 

Overwegende dat de ter zake relevante gegevens als volgt kunnen worden samengevat: 
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1. Ten gevolge van de fusies van gemeenten wordt het Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
van Antwerpen, met ingang van l april 1983, beheerder van het Algemeen Ziekenhuis St. Erasmus, dat voorheen 
afhing van het Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Borgerhout. 

2. De. toestand van het personeel van o.m. de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van de 
samengevoegde gemeenten wordt geregeld door het koninklijk besluit van 22 juli 1976 tot vaststelling, wat de 
toestand van het gemeentepersoneel en van het personeel van de commissies van openbare onderstand betreft,_ van de 
modaliteiten van uitvoering van de samenvoegingen en aanhechtingen van gemeenten, bekrachtigd overeenkomstig 
de wet van 23 juli 1971. 

Die regeling houdt inzonderheid. in: 

- dat de betrokken personeelsleden hun vroeger administratief en geldelijk statuut behouden tot de 
definitieve regeling van hun toestand (artikel 5 juncto artikel 15); 

- dat die definitieve regeling de toepassing moet waarborgen van de gunstiger bepalingen van hun vorig 
statuut en dat de betrokken personeelsleden inzonderheid worden vrijgesteld van de nieuwe vereisten welke mochten 
gelden voor de benoeming tot functies welke ten minste gelijkwaardig zijn met hun vroegere functies (artikel 7, 
§ 2, juncto artikel 15); en · 

- dat de bezoldiging van de personeelsleden niet lager mag zijn dan die waarop ze aanspraak zouden hebben 
kunnen maken indien ze in dienst waren gebleven van hun vroeger openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
(artikel 9 juncto artikel 15). 

3. Overeenkomstig de rechtspositieregeling van het geneeskundig personeel van het Openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn van Borgerhout werden de geneesheren-specialisten «aanvankelijk statutair aangesteld 
voor een proefperiode van 3 jaar» en konden ze, na het verstrijken van die proefperiode, op gunstig advies van de 
Medische Raad en na .onderzoek van hun lichiunelijke geschiktheid, «bepaald (d.i. definitief) worden benoemd, op 
voorwaarde dat (hun) professionele bedrijvigheid als hoofdactiviteit wordt uitgeoefend in het A.Z. St. Er(lsmus ".». 

Vel"Zoeker werd bij beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Borgerhout van 25 februari 
1981 op proef benoemd als uroloog voor de periode van 1 mei 1981 tot 30 april 1984. 

4. Nadat de medische raad voor het A.Z. St.-Erasmus herhaaldelijk had geweigerd gunstig advies te 
verlenen over de voorstellen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Antwerpen m.b.t. het administratief 
en financieel statuut en de formatie van het geneeskundig personeel - inzonderheid omdat die voorstellen in 
onvoldoende mate rekening hielden met de hiervoren vermelde overgangsregelingen van het koninklijk besluit van 
22 juli 1976 :__, beslist de medische raad uiteindelijk op 26 april 1990 gunstig advies te kunnen verlenen aan de 
·voorgelegde teksten betreffende het administratief statuut, het financieel statuut, het kader en de benoemings- en 
bevorderingsvoorwaarden der geneesheren «onde,: ontbindende voorwaarde» dat in de nog op te stelien specifieke 
uitvoeringsbesluiten voor het A.Z .. St. Erasmus rekening wordt gehouden met LO punten die in het advies worden 
opgesomd. 

5. Met een brief van 2 januari 1991 .van het provinciebestuur van Antwerpen wordt aan de beroepsvereniging 
van· de ziekenhuisartsen verbonden aan het A.Z. St. Erasmus te Borgerhout, meegedeeld _dat de raad voor 
maatschappelijk welzijn van Antwerpen op 27 april 1990 het statuut van het geneeskundig personeel van de 
ziekenhuizen heeft vastgesteld en dat die beslissing, met toepassing van artikel l LO van de O.C.M.W.-wet van 
8 juli 1976, als stilzwijgend goedgekeurd moet worden beschouwd. 

6. Met twee «nota's voor het geneeskundig personeel» van 27 december l 990, de ene m.b.t. de dienst 
voor urologie van het St. Erasmusziekenhuis, de andere m.b.t. de aJ)dere diensten van dat ziekenhuis,. wordt 
meegedeeld dat, «na goedkeuring door de hogere overheid van het nieuwe statuut van het geneeskundig personeel 
-Ter regularisatie-» in de verschillende diensten van het St. Erasmusziekenhuis een aantal «plaatsen (worden) 
open verkláard onder al de in aanmerking komende geneeshereflo van het O.C.M.W.». · 

Wat de dienst voor urologie betreft wordt gesteld dat «de Raad voor Maatschappelijk Welzijn ... uit de 
gunstig gerangschikte kandidaten de kandidaat (kiest) die 

>>--hetzij aangesteld zal worden onder bediendencontract voor onbepaalde duur; 
>>-- hefzij aanvaard zal worden in een samenwerkingsovereenkomst voor bepaalde duur; 
»Op grond van een schriftelijke overeenkomst». 

Met betrekking tot de andere diensten van het A.Z. St. Erasmu_s wordt in de vermelde nota gesteld dat 
«de Raad voor Maatschappelijk Wf'_lzijn uit de gunstig gerangschikte kandidaten de kandidaat (kiest) die voorlopig 
benoemd zal worden voor een ambtsperiode van tenminste 2 jaar, waarna definitievè benoeming kan volgen op 
grond van een hernieuwd advies van het Diensthoofd en de Medische Raad van het ziekenhuis». 

Overwegende, wat de ontvankelijkheid van het annulatieberoep - en meteen ook van de vordering tot 
schorsing - betreft, dat ambtshalve moet worden nagegaan of het verzoekschrift, in zoverre· het betrekking 
"heeft op andere beslissingen dan het als eerste voorwerp van het beroep aangewezen «statuut dat wordt opgelegd 
aan de ziekenhuisartsen van het A".Z. St. Erasmus vanaf 1jcmuari1991», voldoet aan de in het belang van een 
behoorlijke rechtsbedeling gestelde vereisten, vooreerst, inzake de nauwkeurigheid waarmee het voorwerp van een 
annulatieberoep moet worden omschreven en, vervolgens, inzake de samenhang die de verscheidene voory.ierpen 
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moeten vertonen opdat ze met één verzoekschrift zouden kunnen worden aangevochten; dat, zoals hierna uit het 
onderzoek ten gronde zal blijken, de vordering tot schorsing alleen betrekking heeft op de als vierde voorwerp van 
het beroep aangewezen «beslissingen die een negatie inhouden van de vaste benoeming aan het A.Z. St. Erasmus 
te Antwerpen-Borgerhout»; dat, in de huidige stand van de procedure, het derhalve kan volstaan het hiervoren 
bedoelde ambtshalve onderzoek uit te voeren wat dat vierde voorwerp van het beroep betreft; 

Overwegende, wat het vereiste inzake voldoende identificatie van de bestreden handelingen betreft, dat, 
ondanks de vrij algemene bewoordingen die in het verzoekschrift worden gehanteerd bij de aanwijzing van het 
vierde voorwerp van het annulatieberoep, uit de verdere uiteenzetting van de feiten (punten 6.1 en 6.Z van het 
verzoekschrift) en uit de uiteenzetting van inzonderheid het vierde en het vijfde middel onmiskenbaar blijkt dat de 
bedoelde beslissingen die zijn vervat in de «nota's aan het geneeskundig personeel» van 27 december 1990, welke 
nota's bij het verzoekschrift zijn gevoegd; dat de aangevochten beslissingen derhalve met voldoende preciesheid 
werden aangewezen; ' 

Overwegende, wat het vereiste betreft inzake de samenhang van de beslissingen bedoeld in het vierde 
voorwerp van het annulatieberoep met het statuut dat als eerste voorwerp van het beroep wordt aangewezen, dat in 
de tekst zelf van de «nota's aan het geneeskundig personeel» van 27 december 1990 op de samenhang ei:van met het 
statuut wordt gewezen; dat in die nota's immers wordt gesteld dat de erin vervatte beslissingen werden genomen «na 
goedkeuring door de hogere overheid van het nieuwe statuut» en met het oog op de «regularisatie» van de situatie 
van de betrokken geneesheren, m.a.w. om de toestand van de bedoelde geneesheren in overeenstemming te brengen 
met het nieuwe statuut; dat derhalve aangenomen lijkt te kunnen worden dat ook aan het ontvankelijkheidsvereiste 
inzake de samenhang van de hier bedoelde beslissingen met het statuut is voldaan; 

Overwegende dat krachtens artikel 17, § 2, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State slechts tot 
schorsing van de tenuitvoerlegging kan worden besloten onder de dubbele voorwaarde dat in het verzoekschrift 
tot nietigverklaring ernstige middelen gegrond op de schending van de artikelen 6, 6bis en 17 van de Grondwet 
worden aangevoerd en dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden akte of verordening een moeilijk 
te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen; -

Overwegende, wat de eerste door artikel 17, § 2, gestelde voorwaarde betreft, dat in het vijfde middel van 
het verzoekschrift tot nietigverklaring de schending wordt aangevoerd van de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet 
en van het gelijkheidsbeginsel; dat dit middel als volgt wordt geformuleerd: 

«De Raad van het OCMW-AntWerpen heeft met het oog op de regularisatie van de rechtstoestand van de 
ziekenhuisartsen van het AZ. St. Erasmus beslist voor de artsen verbonden aan alle diensten van dat ziekenhuis 
een statutaire rechtsverhouding te voorzien met uitzondering van één dienst, namelijk de dienst urologie waarvan 
de beoefenaar, dr. Guy Popelier, verzoekende partij is. Hiervoor is enkel een kontraktuele rechtsverhouding van 
onbepaalde duur voorzien (839 b-839 c). Daarmede is het gelijkheidsbeginsel geschonden. 

»De art. 6 GW. & 6bis GW zijn geschonden doordat alle geneeskundige diensten en alle ziekenhuisartsen 
van het A.Z. St. Erasmus zich in gelijke toestand bevinden en derhalve op gelijke wijze dienen te worden behandeld. 
Het onderscheid dat gemaakt wordt tussen de dienst urologie en andere geneeskundige diensten van het ziekenhuis 
is volledig willekeurig. Er kan geen enkel kriterium noch een objektieve en redelijke verantwoording voor het 
onderscheid worden aangebracht ."». 

Overwegende dat de verwerende partij tegenwerpt dat er tussen verzoeker en zijn collega's geneesheren
specialisten wel degelijk objectieve verschillen bestaan, welke de door hem aangeklaagde ongelijke behandeling 

'kunnen verantwoorden; dat zij met name erop wijst dat verzoeker weliswaar door het Openbaar. centrum voor 
maatschappelijk welzijn van Borgèrhout op proef werd benoemd voor een termijn van drie jaar, doch dat daarop 
«geen bepaalde (vaste) benoeming volgde, wat wel het geval was voor de overige artsen»; dat zij daaraan toevoegt 
dat verzoeker «als enige arts weigerde dat door verwerende partij pensioenbijdragen zouden betaald wor<;iem> omdat 
hij van oordeel is dat hij onderworpen is aan het sociaal statuut van de zelfstandigen; dat zij daaruit concludeert 
dat verzoeker zich in een «unieke situatie» bevond welke een «objectieve en redelijke verantwoording» vormt voor 
de aangeklaagde ongelijke behandeling; 

Overwegende dat verzoeker ter terechtzitting heeft opgeworpen dat hij niet.de enige ziekenhuisgeneesheer 
was die op het tijdstip van de overdracht van het A.Z. St. Erasmus slechts op proef benoemd was; dat, volgens 
hem, nog een andere geneesheer zich in dat geval bevond en dat die collega evenmin een definitieve benóeming 
heeft gekregen, doch dat zulks niet verhinderd heeft dat de verwerende partij voor die collega een statutaire 
rechtsverhouding in het vooruitzicht stelt; dat de verwerende partij dit argument van verzoeker ter terechtzitting 
niet heeft betwist; 

Overwegende dat de verwerende partij er ten onrechte van uitgaat dat uit de omstandigheid dat op verzoekers 
benoeming op proef geen formele vaste benoeming is gevolgd, kan worden afgeleid dat verzoeker zich niet in een 
statutaire rechtstoestand zou hebben bevonden; dat immers de bedoelde benoeming op proef alleen reeds verzoeker 
in een statutaire rechtspositie plaatste tegenover het Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Borgerhout 
en, na de overdracht van het A.Z. St. Erasmus, tegenover het Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van 
Antwerpen; dat in de omstandigheid dat de verwerende partij verzoeker, na het verstrijken van diens proefperiode 
(op 1 mei 1984), in dienst heeft gehouden en op gelijke voet heeft behandeld met de andere ziekenhuisartsen, 
alleen maar de bevestiging kan worden gezien van die statutaire rechtsverhouding; dat de vraag of de verwerende 
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partij in die omstandigheden voor verzoeker al dan niet pensioenbijdragen diende te storten ter zake niet dienend 
is, evenmin overigens als de vraag of verzoeker zich daartegen kon verzetten; dat er derllalve. geen in rechte 
aanvaardbare objectieve redenen voorhanden blijken te zijn om, naar aanleiding van de «regularisatie» van de 
rechtstoestand van de geneesheren van het A.Z. St. Erasmus, verzoeker op een minder gunstige wijze te behandelen 
dan zijn collega's; dat het aangevoerde middel dient te worden aangemerkt als een ernstig middel in de zin van 
artikel 17, § 2, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; dat het middel evenwel uitsluitend kan 
leiden tot de schorsing van de in de meervermelde nota van 27 december 1990 vervatte beslissing waarbij wordt 
geweigerd verzoekers statutaire rechtspositie te erkennen; 

Overwegende, wat de, tweede door artikel 17, § 2, gestelde voorwaarde betreft, dat verzoeker in zijn 
vordering tot schorsing aanvoert dat het 'moeilijk te herstellen ernstig nadeel dat zou volgen uit de onmiddellijke 
tenuitvoerlegging van de beslissing om hem niet als vastbenoemd statutair geneesheer te erkennen, hierin bestaat: 

- dat hij «steeds kan worden ontslagen met een Vergoeding die enkel in verhouding staat tot (zijn) 
anciënniteit die bijzonder beperkt is»; · 

- dat hij, indien hij wordt ontslagen, geen redelijke kans maakt om in een ander ziekenhuis uit de regio 
Antwerpen een gelijkwaardige plaats te krijgen om zijn praktijk van uroloog uit te óefenen; 

- dat hij, indien hij buiten de regio Antwerpen zou moeten werken, zijn gedurende meer dan 20 jaar 
opgebouwde praktijk en bekendheid zal verliezen, «wat een onherstelbaar nadeel is, vooral rekening gehouden 
met zijn leeftijd van 56 jaar»; · 

- dat hij, wanneer hij contractueel verbonden blijft aan het ziekenhuis, zal gehouden zijn bijkomend bij 
te dragen in het sociaal zekerheidsstelsel en dat deze lasten wegens verjaring niet meer recupereerbaar zullen zijn 
op het tijdstip dat het arrest over het annulatieberoep zal worden uitgesproken; 

- dat de drastische wijziging van zijn statuut tot gevolg zal hebben dat hij gedurende minstens 6 maanden 
niet meer zijn normale inkomen zal ontvangen waarop hij thans aanspraak kan maken en «hij aldus niet in staat 
zal zijn te voldoen aan zijn geprogrammeerde kredieten ... en aldus in staat van onvermogen zou kunnen komen 
te staan ... »; 

- dat een financiële vergoeding welke kan worden gevorderd na een eventueel annulatiearrest, niet «het 
verlies van patiënten en het verlies van uitrusting en lokalen die worden ontnomen en verkocht aan boekhoudkundige 
waarde» kan goedmaken; 

Overwegende dat de verwerende partij hiertegen opwerpt dat verzoeker zich vergist bij de. evaluatie van 
de financiële gevolgen vari de hem voorgestelde regeling en dat overigens het financiële nadeel dat hij inroept in 
de regel voor herstel vatbaar is;. 

Overwegende dat verzoeker, tot staving van zijn bewering dat de achterliggende bedoeling van de weigering 
om zijn statutaire rechtstoestand te erkennen in werkelijkheid is hem uit de medische staf van het A.Z. St. Erasmus 
te verwijderen, stukken overlegt waaruit blijkt dat de verwerende partij reeds eerder, nl. op 20 juli 1989, de 
opdracht had gegeven om te ·onderzoeken «Op welke wijze en op welke datum een einde aan het kontriikt (sic) (van 
verzoeker) kan gesteld worden» en dat ermee werd gedreigd, hetzij de dienst urologie afhankelijk te maken van 
een ander O.C.M.W.-ziekenhuis, hetzij die dienst te sluiten indien verzoeker «vasthoudt aan de mening dat door 
het blokkeren van de budgetten .:. de dienst hel gevaar loopt niet meer te kunnen presteren volgens de huidige 
stand van de kennis en de wetenschap»; dat verzoeker zodoende aannemelijk maakt dat de mogelijkheid dat hij 
zou worden ontslagen niet louter hypothetisch is; 

Overwegende dat het. financiële nadeel waarop verzoeker zich beroept, althans gedeeltelijk, zonder onover
komelijke moeilijkheden kan worden begroot, zodat hij daarvan, na een eventueel annulatiearrest, de vergoeding 
kan vorderen - oo)c zonder dat voorafgaandelijk de schorsing van de aangevochten maatregel wordt bevolen; 
dat zulks evenwel niet het geval is wat betreft de schade welke een eventueel ontslag zou berokkenen aan. zijn 
professionele reputatie, noch wat betreft het verlies van zijn praktijk en zijn patiënten; dat de onmiddellijke ten
uitvoerlegging van de bestreden maatregel hem derhalve, gelet op de bijzondere omstandighedèn vart de zaak, een 
nadeel kan berokkenen dat een zodanige graad van ernst vertoont en voor hem in die mate onherstelbaar dreigt te 
zijn dat het de schorsing van de tenuitvoerlegging van die maatregel wettigt; dat ook aan de tweede, in artikel 17, 
§ 2, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State gestelde grondvoorwaarde is voldaan, 

BESLUIT EENPARIG: 

Artikel 1. - Bevolen wordt de schorsing van de tenuitvoerlegging van de in de «nota voor het geneeskundig 
personeel» van 27 december 1990 vervatte beslissing van de raad voor maatschappelijk 'welzijn van Antwerpen 
waarbij aan verzoeker de erkenning van zijn statutaire rechtstoestand t.o.v. het Openbaar centrum voor maatschap
pelijk welzijn van Antwerpen wordt onthouden. 

Artikel 2. - De vordering tot schorsing wordt voor het overige verworpen. 
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Nrs 36.825 en 36.826 
ARRESTEN van 18 april 1991 (Vllc Kamer) 

Nr 36.825 

YILMAZ en MARTINEZ GUTIERREZ: beroep tegen bevel om het grondgebied te 
verlaten is zonder voorwerp geworden, omdat de vreemdeling gehuwd is met een Belgische 
onderdaan en aan hem, in afwachting dat een nieuwe met dat huwelijk rekening houdende 
beslissing wordt genomen, een attest van immatriculatie werd afgegeven. 
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ARREST van 25 april 1991 (Vlle Kamer) 

Nr 36.859 

De HH. Tacq, kamervoorzitter, verslaggever, Deroover en Mevr. Tulkens, staatsraden, en de Hr Bovin, 
auditeur. 

DE CLIPPELE (Mrs Straelen en Putzeys) t/ Vlaamse Gewest 

1. RUIMTELUKE ORDENING - Gewestplannen - Plan - Beroep bij de Raad van State - Belang 
II. BELANG (VEREIST OM VOOR DE RAAD VAN STATE EEN GEDING TE VOEREN) -

Rangschikking volgens de hoedanigheid van de verzoeker - Eigenaar 

De eigenaar van een perceel heeft slechts belang bij de vernietiging van een gewestplan 
inzoverre dat plan zijn eigendom betreft. 

Hoewel een gewestplan een geheel vormt, is de gedeeltelijke vernietiging ervan -zoals 
de latere gedeeltelijke wijziging ervan door de overheid - denkbaar en dus toelaatbaar, 
voor zover althans de vernietiging betrekking of uitwerking heeft op een vanuit planologisch 
standpunt isoleerbaar gebied binnen het gewest, zodat een gedeeltelijke vernietiging niet tot 
gevolg heeft de algemene economie van het plan aan te tasten. 

111. RUIMTELUKE ORDENING - Gewestplannen - Regionale commissies van advies - Adviezen 
- 1° Motivering (2); - 2° Interpretatie (2) 

IV. PROCEDURE IN NIET~BETWISTE ZAKEN - Formele motivering der handelingen - Vol
doende motivering - Verplichting te antwoorden op de bezwaren die naar voren gebracht werden tijdens 
een onderzoek of bij een voorstel (1 en 2) 

1. De wettelijke verplichting het voorlopig vastgesteld ontwerp-gewestplan aan een 
openbaar onderzoek te onderwerpen en de resultaten daarvan aan de regionale commissie 
voor advies voor te leggen, brengt mee dat de regionale commissie in de eerste plaats, 
en alleszins de regering, kennis moet nemen van de tijdens dat openbaar onderzoek op 
regelmatige wijze geformuleerde bezwaren en opmerkingen en deze moet onderzoeken en 
beoordelen. 

2. Er bestaat voor de regionale commissie van advies geen wettelijke verplichting in 
haar advies elk individueel bezwaar op individuele wijze te beantwoorden. 

Het advies van die commissie vormt een geheel en moet als dusdanig worden gelezen. 
Adviezen over concrete voorstel/en gedaan door particulieren dienen gelezen te worden in 
samenhang met de overige delen van het advies, o.m. met de adviezen gegeven over de voor
stel/en gedaan door de gemeenteraden en de bestendige deputatie of andere geraadpleegde 
overheden. 

Uit het advies van de regionale commissie van advies - of uit de aanhef van het 
koninklijk besluit houdende vaststelling van het gewestplan - moet voor de bezwaarindiener 
wel op begrijpelijke wijze blijken waarom zijn bezwaar als niet gegrond werd bevonden. De 
particulier moet m.a.w. in de tekst zelf van het advies van de regionale commissie - of van 
het koninklijk besluit - een afdoend antwoord op zijn bezwaarschrift kunnen vinden, hetzij 
in een individuele stellingname, hetzij in een algemene richtlijn van de commissie die op zijn 
bezwaar begrijpelijk toepasselijk is, hetzij in het antwoord op een bezwaar of opmerking van 
een ander particulier, of op een advies van een overheidsinstantie. 

V. RUIMTELIJKE ORDENING - Gewestplannen - Plan - Koninklijk besluit - Rechten van 
de verdediging 

Op de bevoegdheid van de Executieve om in het gewestplan een in het ontwerp
gewestplan door de Minister voorlopig vastgestelde bestemming te wijzigen, staat een dub
bele rem die als waarborg dient ten behoeve van de belanghebbenden zowel als van de 
overheid. 

Eensdeels mag de Executieve aan het ontwerp-gewestplan geen wijzigingen aanbrengen 
die niet in de bezwaren en opmerkingen van de particulieren of in de adviezen van de 
geraadpleegde overheden worden voorgesteld of daarin zijn neergelegd of noodzakelijk of 
logisch eraan verbonden zijn of eruit voortvloeien of, als die voorwaarde niet vervuld is, die 
niet vooraf onderworpen werden aan de formaliteit van het openbaar onderzoek en van de 
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raadpleging van de betrokken gemeenteraden en bestendige deputatie en van de regionale 
commissie van advies. 

Anderdeels is de Executieve verplicht de voorschriften van het voorlopig vastgesteld 
ontwerp-gewestplan aan te passen aan de resultaten van het openbaar onderzoek en van de 
raadpleging van de gemeenteraden en van de bestendige deputatie, wanneer zij uit oogpunt 
van stedebouw en ruimtelijke ordening gegrond blijken te zijn, en aan die van de raadpleging 
van de regionale commissie van advies, wanneer er geen met de stedebouw en de ruimtelijke 
ordening verband houdende reden bestaat om ze af te wijzen. 

VI. RUIMTELUKE ORDENING - Gewestplannen - Plan - Bestemming en gebruik van de grond 
- Landelijke gebieden - Agrarische gebieden 

Wanneer o.m. uit de bestemmingsplannen van het bestreden gewestplan blzÏkt dat de 
betrokken gronden deel uitmaken van grotere gehelen van niet bebouwde gronden die door 
het gewestplan eveneens tot agrarisch gebied zijn bestemd, mogen zij voor de beoordeling 
van de agrarische bestemming ervan niet op zichzelf, geïsoleerd van de omgevende gronden, 
beschouwd worden, doch als een onderdeel van de grotere homogene gebieden waartoe zij 
behoren. 

De omstandigheid dat de betrokken gronden langs volledig uitgeruste wegen gelegen 
zijn, in de onmiddellijke omgeving van bebouwde gronden, toont niet aan, mede gelet op het 
bovenstaande, dat de bestemming agrarisch gebied voor deze gronden in redelijkheid niet 
kan worden verwezenlijkt, m.a.w. dat de bevoegde overheid aan die gronden een bestemming 
zou hebben gegeven die kennelijk strijdt met de bestaande feitelijke toestand en zo buiten 
de haar door de wet toegekende - overigens ruime - beoordelingsbevoegdheid zou zijn 
getreden. 

Gezien het verzoekschrift dat Marcel de Clippele op 28 juni 1977 heeft ingediend om de vernietiging te 
vragen, in de mate van zijn belang, van het bij koninklijk besluit van 7 maart 1977 vastgestelde gewestplan 
Halle-Vilvoorde-Asse; 

Overwegende dat Marcel de Clippele in zijn inleidend verzoekschrift heeft verklaard eigenaar te zijn van 
volgende gronden, gelegen te: 

A) Asse: een grond langs de Coensborrestraat, ten kadaster bekend onder sectie F, voorheen nrs 6r en 6h, 
thans n" 6r en 6g; 

B) Asse: een grond gelegen langs de Putbergstraat, ten kadaster bekend onder sectie F, voorheen nr 850a, 
thans n" 854a, 855a, 859a, 856h, 856i, 856k en 856n; 

C) Asse: een grond gelegen langs de Lindendriesstraat, ten kadaster bekend onder sectie C, voorheen 
nrs 351a en 35lb, thans n" 36lb en 36ld; 

D) Asse: een grond gelegen langs de Boekvos, ten kadaster bekend onder sectie E, voorheen n" 351 en 
353, thans n' 35 la; 

E) Asse: een grond gelegen langs de Notstraat, ten kadaster bekend onder sectie I, nr 272; 

F) Asse: een grond gelegen langs de Kerkhofstraat, ten kadaster bekend onder sectie B, voorheen nr 103i, 
thans nr 103s; 

G) Essene: een grond gelegen ter plaatse Trommelveld, ten kadaster bekend onder sectie A, voorheen 
n" 237, 242, 241 en 246, thans nrs 237a, 242, 241 en 246a; 

H) Essene: een grond gelegen langs de Fooststraat, ten kadaster bekend onder sectie A, voorheen n" 351a, 
352 en 353 (deel), thans n" 351d en 351e; 

I) Essene: een grond gelegen langs de Hogeweg, op Assestraat, ten kadaster bekend onder sectie B, voorheen 
n" 284, 287, 288, 289, 290a, 290c, 291 en 292, thans nrs 284b, 287, 288, 289, 290a, 290c, 291 en 292b; 

J) Hekelgem: een grond gelegen langs de steenweg van Brussel naar Gent, ten kadaster bekend onder 
sectie C, voorheen n" 134c en 134a, thans nrs l35a en 134c; 

K) St.-Ulriks-Kapelle: een grond palende aan de Oude Brusselbaan, ten kadaster bekend onder sectie A, 
voorheen nrs 455, 456, 454, 458, 460, 462, 463, 476 en 457, thans n" 458a, 462, 463 en 476b; 

L) Groot-Bijgaarden: een grond gelegen langs de Rodenbergstraat, (te lezen: Costermansstraat), ten kadaster 
bekend onder sectie C, voorheen n" 407 en 410a, thans n" 410a en 407; 
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M) Hekelgem: een grond ten kadaster bekend onder sectie C, voorheen n"' 162, 163, 164, 167, 166e, 165, 
170, 172, 171 en 173 (verkaveling Blackmeersch), thans n" 162e en 1611; 

Overwegende dat, zoals uit een uittreksel uit het register der overlijdensakten van de gemeente Asse blijkt, 
verzoeker Marcel de Clippele op 20 juli 1987 overleden is; dat zijn kinderen, Philippe, Abel en Paul de Clippele, 
als zijn erfopvolgers bij een op 19 april 1988 ter post aangetekend aan de Raad van State gezonden verzoekschrift 
het geding op regelmatige wijze hebben hervat; 

Overwegende dat laatstgenoemden door de bemiddeling van hun raadsman, bij brieven van 25 augustus en 
14 november 1989 aan de Raad van State hebben medegedeeld dat zij «afstand wensen te doen van hun beroep» 
wat betreft de percelen, gelegen te Asse, aan de Coensborrestraat en ten kadaster bekend onder sectie F, n"' 6r en 
6h, aan de Lindendriesstraat en ten kadaster bekend onder sectie C, n"' 351a en 35lb, in de wijk Boekvos en ten 
kadaster bekend onder sectie E, n"' 351 en 353 en aan de Kerkhofstraat en ten kadaster bekend onder sectie B, 
n' 103i, en de percelen behorende tot de verkaveling «Blackmeersch» genaamd, in de gemeente Hekelgem, welke 
percelen bedoeld zijn onderscheidenlijk in de punten A, C, D, Fen M, hierboven; dat er geen gegevens voorhanden 
blijken te zijn die zich verzetten tegen de inwilliging van de afstand; 

Overwegende dat hun raadsman bij brieven van 28 januari 1987 en 31 oktober 1988, aan de Raad van 
State nog heeft medegedeeld dat verzoekers vijf van de negen in het inleidend verzoekschrift aangevoerde 
annulatiemiddelen wensen te verzaken, met name de drie middelen die kritiek voeren op de wijze waarop het 
bestreden gewestplan bekend werd gemaakt respectievelijk op de wijze waarop in het gewestplan de bestaande 
toestand is weergegeven, het middel dat betrekking heeft op de aanwijzing van de personen, belast met het opmaken 
van het voorontwerp van het gewestplan, en het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 6 en 11 van de 
Grondwet en van artikel 1 van het additioneel protokol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden; 

Overwegende dat verzoekers enkel annulatieberoep kunnen instellen in de mate van hun belang, d.i. terzake 
in zover het bestreden gewestplan hun betrokken gronden een andere bestemming heeft gegeven dan die welke de 
oorspronkelijke verzoeker in zijn bezwaarschrift had voorgesteld; dat een gewestplan weliswaar een geheel vormt, 
maar dat de gedeeltelijke vernietiging ervan denkbaar en alzo toelaatbaar is, voor zover althans de vernietiging 
betrekking of uitwerking heeft op een vanuit planologisch standpunt isoleerbaar gebied binnen het gewest, zodat 
een gedeeltelijke vernietiging niet tot gevolg heeft de algemene economie van het plan aan te tasten; dat in 
het huidige geval, o.m. gelet op de ligging en de uitgestrektheid van de betrokken gronden van verzoekers, in 
redelijkheid kan worden aangenomen dat de bestemming welke het bestreden gewestplan aan die gronden heeft 
gegeven, kan worden vervangen, zonder aan de algemene economie van dat plan afbreuk te doen; dat verzoekers 
derhalve ontvankelijk met een annulatieberoep kunnen opkomen tegen het gedeelte van het bestreden gewestplan 
dat de bestemming van hun betrokken gronden bepaalt; 

Overwegende dat in het eerste van de niet verzaakte middelen wordt aangevoerd dat de bestemmingsvoor
schriften van het gewestplan werden vastgesteld met schending van artikel 9, vijfde lid, van de stedebouwwet 
doordat uit de bestreden beslissing niet blijkt dat de bezwaren die tegen het ontwerp-gewestplan werden ingediend 
door de bevoegde overheid werden onderzocht, en de motieven waarop de verwerping ervan steunt in geen geval 
uit de bestreden akte kunnen worden afgeleid, terwijl «het recht om bezwaren in te dienen de bevoegde overheid 
ertoe verplicht de regelmatigheid en de gegrondheid van de bezwaren te onderzoeken» en het verzuim van zulk on
derzoek de Raad belet de regelmatigheid van de bestreden beslissing na te gaan en deze op haar «overeenstemming 
met het algemeen belang» te toetsen; 

Overwegende dat de wettelijke verplichting het voorlopig vastgesteld ontwerp-gewestplan aan een openbaar 
onderzoek te onderwerpen en de resultaten ervan voor advies aan de regionale commissie van advies voor te 
leggen, meebrengt dat de regionale commissie in de eerste plaats, zoniet, in elk geval de regering kennis moet 
nemen van de tijdens het openbaar onderzoek op regelmatige wijze geformuleerde bezwaren en opmerkingen en 
deze moet onderzoeken en beoordelen; 

Overwegende dat er voor de regionale commissie van advies geen wettelijke verplichting bestaat in haar 
advies elk individueel bezwaar op individuele wijze te beantwoorden; dat het advies van de regionale commissie van 
advies een geheel vormt en als dusdanig moet worden gelezen; dat adviezen over concrete voorstellen gedaan door 
particulieren gelezen dienen te worden in samenhang met de overige delen van het advies, o.m. met de adviezen 
gegeven over de voorstellen gedaan door de gemeenteraden en de bestendige deputatie of ander geraadpleegde 
overheden; 

Overwegende dat uit het advies van de regionale commissie van advies - of uit de aanhef van het koninklijk 
besluit houdende vaststelling van het gewestplan - voor de bezwaarindiener wel op begrijpelijke wijze moet 
blijken waarom zijn bezwaar als niet gegrond werd bevonden; dat, m.a.w" de particulier in de tekst zelf van het 
advies van de regionale commissie van advies - of van het koninklijk besluit - een afdoend antwoord op zijn 
bezwaarschrift moet kunnen vinden, hetzij in een individuele stellingname, hetzij in een algemene richtlijn van de 
commissie die op zijn bezwaar begrijpelijk toepasselijk is, hetzij in het antwoord op een bezwaar of opmerking 
van een ander particulier, of op een advies van een overheidsinstantie; 

Overwegende dat de bestendige deputatie van de provincieraad van Brabant in haar advies van 18 december 
1975 geen enkel bijzonder advies heeft uitgebracht m.b.t. de gebieden waarin de betrokken gronden van verzoekers 
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gelegen zijn en dat geen enkel onderdeel, algemeen of bijzonder, van dat advies evenmin op een van die gebieden 
betrokken kan worden; 

Overwegende wat de boven onder B vermelde gronden betreft, dat zij door het ontwerp-gewestplan tot 
landelijk gebied werden bestemd, behalve het zuidelijk gedeelte van de gronden die palen aan de Putbergstraat, 
dat tot woongebied werd bestemd, dat de Minister van Landbouw, in zijn advies van 18 november 1974 heeft 
voorgesteld dat de bestemming landelijk gebied wordt vervangen door die van agrarisch gebied, dat verzoeker 
Marcel de Clippele in een van de bezwaarschriften die hij tijdens het openbaar onderzoek over het ontwerp
gewestplan bij de provinciegouverneur van Brabant met name op 27 september 1975 heeft ingediend, heeft 
voorgesteld dat de gronden die aan de Putbergstraat palen, in de woonzone worden opgenomen, dat de federatieraad 
van de randfederatie Asse in haar advies over het ontwerp-gewestplan heeft voorgesteld dat de bestemming 
landelijk gebied van het gebied waarin de bedoelde gronden gelegen zijn wordt vervangen door de bestemming 
landschappelijk waardevol landelijk gebied, als een onderdeel van een groot gebied tussen de Steenweg op Edingen 
en de Steenweg op Aalst met landschappelijke waarde, dat de regionale commissie van advies voor de streek Vlaams 
Brabant niet direct een advies heeft uitgebracht over de bezwaren van Marcel de Clippele, doch uitdrukkelijk haar 
akkoord heeft betuigd met het voorstel van de federatieraad van de randfederatie Asse en voorgesteld heeft, tevens 
rekening houdende met het advies van de Minister van Landbouw, de bestemming landelijk gebied te wijzigen in 
bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied, dat het bestreden gewestplan de gronden bestemd heeft tot 
landschappelijk waardevol agrarisch gebied met uitzondering van de aan de Putbergstraat palende gronden die op 
een diepte van 50 m in de woonzone werden opgenomen, dat uit wat voorafgaat blijkt dat de regionale commissie 
van advies duidelijk als haar advies te kennen heeft gegeven dat de aan de Putbergstraat palende gronden niet over 
hun gehele diepte in de woonzone konden worden opgenomen omdat het gedeelte ervan dat meer dan vijftig meter 
van de straat gelegen is, zijn agrarisch karakter diende te behouden en omwille van zijn door de federatieraad 
benadrukte landschappelijke waarde in het daartoe geëigende bestemmingsgebied opgenomen diende te worden; 
dat wat de onder B vermelde gronden betreft het middel niet gegrond is; 

Overwegende wat de boven onder E vermelde grond betreft, dat hij door het ontwerp-gewestplan in de 
landelijke zone werd opgenomen, dat de Minister van Landbouw voorgesteld heeft die grond in de agrarische zone 
op te nemen, dat Marcel de Clippele in een bezwaarschrift van 27 september 1975 voorgesteld heeft de grond 
in de woonzone op te nemen, gelet op zijn ligging in de nabijheid van de dorpskom van Asse-Terheid, dat de 
federatieraad van de randfederatie Asse voorgesteld heeft, en, wegens de grote landschapswaarde van het gebied, 
het afwerkingsgebied niet volgens de radiale norm doch volgens de lineaire norm af te bakenen en dus enkel 
aan de kant waar reeds bebouwing bestaat, en de bestemming landelijk gebied te vervangen door de bestemming 
landschappelijk waardevol landelijk gebied, dat de regionale commissie van advies met betrekking tot het door 
het ontwerp-gewestplan aan weerszijde van de Notstraat aangeduide landelijk gebied het volgende advies heeft 
uitgebracht: «akkoord met opname van bestaande toestand en mits bescherming van het landschap», dat de grond 
door het bestreden gewestplan opgenomen werd in de landschappelijk waardevolle agrarische zone, dat aldus blijkt 
dat de regionale commissie van advies op het bezwaar van verzoeker Marcel de Clippele een afdoend en voor 
hem begrijpelijk antwoord heeft gegeven; dat ook, wat de hiervoren onder E vermelde grond betreft, het middel 
niet gegrond is; 

Overwegende, wat de hierboven onder G vermelde gronden betreft, dat zij door het ontwerp-gewestplan in 
de landelijke zone werden opgenomen, dat de Minister van Landbouw voorgesteld heeft ze tot agrarisch gebied 
te bestemmen, dat verzoeker Marcel de Clippele in een bezwaarschrift van 27 september 1975 heeft gevraagd 
«de grond ten kadaster bekend onder sectie A, n' 237, pa/end aan de Oude Baan en gelegen in de nabijheid 
van verscheidene villa's», tot woonpark te willen bestemmen, dat noch de gemeenteraad van Essene, noch de 
federatieraad van de randfederatie Asse, noch de regionale commissie van advies voor de streek Vlaams-Brabant 
advies hebben uitgebracht noch opmerkingen hebben gemaakt m.b.t. die grond; dat laatstgenoemde commissie 
enkel in het algemeen haar akkoord heeft betuigd met het door de Minister van Landbouw geformuleerde voorstel 
om de door hem aangeduide gronden in de agrarische, in plaats van in de landelijke zone op te nemen, dat 
ook de in het bezwaarschrift nader aangewezen grond in het bestreden gewestplan tot agrarisch gebied werd 
bestemd, dat noch in het advies van de bevoegde regionale commissie van advies, noch in de aanhef van het 
koninklijk vaststellingsbesluit op individuele wijze is geantwoord op het nochtans technisch gemotiveerd bezwaar 
van verzoeker Marcel de Clippele, dat geen van de in het advies van de regionale commissie van advies aangenomen 
algemene principes of richtlijnen op een voor verzoeker op begrijpelijke wijze toepasselijk is op het bedoelde 
bezwaar noch door verwerende partij als zodanig wordt aangeduid, dat noch het advies van de regionale commissie, 
noch de aanhef van het koninklijk besluit van 7 maart 1977 een afdoend antwoord op verzoekers bezwaar bevatten, 
dat het mogelijks onvolkomen antwoord van verzoeker Marcel de Clippele op een vraag tot nadere aanwijzing 
van de ligging van de betrokken grond de tot zorgvuldigheid verplichte bevoegde overheid had moeten aanzetten 
tot het inwinnen van bijkomende inlichtingen veeleer dan tot het besluiten dat verzoeker, zoals verwerende partij 
in haar memorie van antwoord aanvoert, «zijn recht zijn bezwaarschrift onderzocht te zien, had verzaakt»; dat het 
middel in zover het de bedoelde grond n' 237 (237/a) betreft, gegrond is; 

Overwegende, wat de hiervoren onder H bedoelde gronden betreft, dat zij in het ontwerp-gewestplan in 
de natuurzone, en in het gewestplan in de boszone werden opgenomen, dat de Minister van Landbouw in zijn 
advies van 18 november 1974 heeft voorgesteld die gronden tot bosgebied te bestemmen, dat verzoeker Marcel de 
Clippele in een bezwaarschrift van 27 september 1975 voorgesteld heeft een perceel gelegen aan de Fooststraat, 
«de Sparre» genaamd, gekadastreerd sectie A, nrs 351 a, 352 en 353/deel, «omringd door woonparkgebieden en 
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door ons als bos aangelegd», tot woonpark te willen bestemmen, rekening ermee houdende bovendien dat «wij 
ongeveer 25.000 fr. hebben betaald voor het aanleggen van het voetpad, in de Fooststraat aan het bos, enkele 
jaren geleden», dat noch de gemeenteraad van Essene, noch de federatieraad van de randfederatie Asse, noch 
de regionale commissie van advies voor de streek Vlaams-Brabant een advies hebben gegeven of een opmerking 
hebben geformuleerd m.b.t. bedoelde gronden, dat de regionale commissie enkel in het algemeen haar akkoord 
heeft betuigd met het voorstel van de Minister van Landbouw om de door hem aangeduide gronden tot bosgebied, 
in plaats van tot landelijk gebied te bestemmen; dat noch in het advies van de regionale commissie van advies, 
noch in de aanhef van het koninklijk besluit van 7 maart 1977 op individuele wijze is geantwoord op het nochtans 
technisch verantwoord bezwaar van verzoeker Marcel de Clippele; dat geen van de in het advies van de bevoegde 
regionale commissie van advies aangenomen algemene principes of richtlijnen op een voor verzoeker begrijpelijke 
wijze op het bedoelde bezwaar toepasselijk is, noch door verwerende partij als zodanig wordt aangeduid, dat noch 
het advies van de regionale commissie, noch het koninklijk besluit van 7 maart 1977 een afdoend antwoord op 
verzoekers bezwaar bevatten; dat het middel ook wat de aan de Fooststraat gelegen gronden betreft, gegrond is; 

Overwegende, wat de boven onder 1 bedoelde gronden betreft, dat het ontwerp-gewestplan ze tot landelijk 
gebied heeft bestemd, dat de Minister van Landbouw, in zijn advies van 18 november 1974 heeft voorgesteld ze 
tot agrarisch gebied te bestemmen, dat verzoeker Marcel de Clippele in een bezwaarschrift van 27 september 
1975 voorgesteld heeft een perceel gelegen «Essene, Hogeweg ter plaatse «Montil» genaamd, gekadastreerd 
sectie B, nrs 291, 296a, 290h, 290e en 290q, palende aan de Assestraat», als «woonwijkgebied» te willen aanduiden, 
omdat «het een straat is dicht tegen de kom en de kerk van het dorp», dat de federatieraad van de randfederatie 
Asse geadviseerd heeft dat het woongebied langs de Assestraat volgens de radiale dan wel volgens de lineaire 
norm afgewerkt kon worden naargelang de bestaande toestand de toepassing van de ene of van de andere 
norm kan verantwoorden, hetgeen, gelet op de uit de plannen blijkende toestand ter plaatse, een afwijzing van 
verzoekers voorstel inhield, dat de regionale commissie van advies voor de streek Vlaams-Brabant het voorstel 
«afwerkingsgebied aan de Assestraat» als volgt heeft geadviseerd: <<Akkoord opname bestaande toestand in L.W.», 
dat met dit advies duidelijk en op een voor verzoeker Marcel de Clippele begrijpelijke wijze is geantwoord dat 
wegens de onvoldoende bebouwing aan de kant van de Assestraat waar bedoelde gronden gelegen zijn, om redenen 
van planologische aard op het in het bezwaar gedane voorstel niet kan worden ingegaan; dat het middel inzover 
het betrekking heeft op de onder 1 bedoelde gronden, niet gegrond is; 

Overwegende, wat de hiervoren onder J vermelde grond betreft, hij in het ontwerp-gewestplan opgenomen 
was in de landelijke zone, dat de Minister van Landbouw in zijn advies van 18 november 1974 heeft voorgesteld 
hem tol agrarisch gebied te bestemmen, dat verzoeker Marcel de Clippele in een bezwaarschrift van 27 september 
1975 gevraagd heeft dat het «perceel pa/end aan de steenweg van Gent naar Brussel», gekadastreerd sectie C, 
n" 135a en 135c, genaamd «Wanveld», dat «altijd als bouwgrond aangezien is geweest» die bestemming zou 
mogen behouden, eraan toevoegende dat «het genomen zou zijn» indien later een van zijn elf kinderen het niet 
kon gebruiken om er een woonst op te trekken, dat de gemeenteraad van Hekelgem over het gebied waarin de 
betrokken grond gelegen is, het volgende advies heeft uitgebracht: «Woonuitbreidingsgebied- vervat in B.P.A. 
nr 2», dat de federatieraad van de randfederatie Asse over de vraag om uitbreiding van het woongebied «langs deel 
Oude Baan» het volgende advies verstrekt: «akkoord mits voorzieningen in B.P.A. nr 2: woonuitbreidingsgebied», 
dat het desbetreffende advies van de regionale commissie van advies voor de streek Vlaams-Brabant luidt als 
volgt: «Hekelgem: Steenweg Brussel-Gent. - 11. V. Gemeente. - Woonuitbreidingsgebied - vervat in B.P.A. 
nr 2: 2. - V. Federatie-Akkoord mits voorzieningen in B.P.A. nr 2: woonuitbreidingsgebied. -A. Akkoord.», 
dat het bestreden gewestplan de betrokken grond tot woonuitbreidingsgebied heeft bestemd, dat in haar advies de 
regionale commissie op een afdoende en voor verzoeker Marcel de Clippele begrijpelijke wijze heeft geantwoord 
dat uit planologisch oogpunt het voorstel van de gemeenteraad en van de federatieraad om het betrokken gebied als 
een woonuitbreidingsgebied aan te duiden de voorkeur verdient en om die reden niet op zijn voorstel kon worden 
ingegaan; dat het middel in de mate dat het de onder J bedoelde grond betreft, evenmin gegrond is; 

Overwegende dat het ontwerp-gewestplan de boven onder K vermelde gronden in de landschappelijk 
waardevolle landelijke zone heeft opgenomen, dat verzoeker Marcel de Clippele hiertegen tijdens het openbaar 
onderzoek over het ontwerp-gewestplan geen bezwaar heeft geformuleerd; dat het middel wat de onder K bedoelde 
grond betreft feitelijke grondslag mist; 

Overwegende, wat de boven onder L vermelde gronden betreft, dat zij door het ontwerp-gewestplan tot 
landelijk gebied werden bestemd, dat de Minister van Landbouw in zijn advies van 18 november 1974 heeft 
voorgesteld ze tot agrarisch gebied te bestemmen, dat verzoeker Marcel de Clippele in een bezwaarschrift van 
27 september 1975 gevraagd heeft dat die gronden die met een punt aan de steenweg Brussel-Ternat palen, «indien 
mogelijk als woongebied zouden worden aangeduid «daar er een zeker aantal huizen naast staan» en omdat het 
later aan een van zijn elf kinderen te pas zou komen om er een villa op te bouwen», dat noch de gemeenteraad 
van Groot-Bijgaarden, noch de federatieraad van de randfederatie Asse, noch de regionale commissie van advies 
voor de streek Vlaams-Brabant over het gebied waarin verzoekers betrokken gronden gelegen zijn, advies hebben 
uitgebracht; dat de regionale commissie enkel in het algemeen haar akkoord heeft betuigd met het door de Minister 
van Landbouw geformuleerde voorstel om de door hem aangeduide gronden tot agrarisch gebied, in plaats van tot 
landelijk gebied te bestemmen, dat noch in het advies van de bevoegde regionale commissie van advies, noch in de 
aanhef van het vaststellingsbesluit van 7 maart 1977 op individuele wijze is geantwoord op het nochtans technisch 
gemotiveerde bezwaar van verzoeker Marcel de Clippele, dat in het gewestplan de zuid-westelijke punt van de 
grond n' 41 Oa die aan de steenweg Brussel-Ternat paalt, in de woonzone met landelijk karakter werd opgenomen en 
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het overige gedeelte van die grond en ook de grond nr 407 tot landschappelijk waardevol agrarisch gebied werden 
bestemd, dat geen van de in het advies van de regionale commissie aangenomen algemene principes of richtlijnen 
op een voor verzoeker begrijpelijke wijze op het bedoelde bezwaar toepasselijk is, noch door verwerende partij als 
dusdanig wordt aangeduid, dat noch het advies van die commissie, noch de aanhef van het koninklijk besluit van 
7 maart 1977 een afdoend antwoord op het bezwaar van verzoeker Marcel de Clippele bevatten, dat niet blijkt dat 
dit bezwaar naar behoren werd onderzocht en beoordeeld, dat de bewering van verwerende partij in haar memorie 
van antwoord dat verzoeker Marcel de Clippele bij zijn bezwaarschrift van 27 september 1975 geen plan zou 
hebben gevoegd waarop hij de ligging van zijn betrokken gronden voldoende duidelijk zou hebben aangeduid door 
de stukken van het dossier wordt tegengesproken; dat de op die bewering gesteunde conclusie van verwerende partij 
dat verzoeker Marcel de Clippele «zijn recht zijn bezwaarschrift onderzocht te zien, had verzaakt», elke grondslag 
mist; dat het middel in zover het betrekking heeft op de hiervören onder L bedoelde gronden, gegrond is; 

Overwegende dat in een volgend middel wordt betoogd dat het bestreden gewestplan werd vastgesteld 
met schending van de artikelen 9 en 13 van de stedebouwwet «doordat de bestreden akte, wat de betrokken 
gronden van verzoeker Marcel de Clippele betreft, aan het bij het M.B. van 29 maart 1974 voorlopig vastgesteld 
ontwerp-gewestplan grondige wijzigingen aanbrengt die niet uit de bezwaren voortkomen, terwijl het niet tot de 
bevoegdheid van de verwerende partij behoort, op straffe het doel en de gevolgen van het openbaar onderzoek te 
vervalsen, op eigen initiatief, zonder veropenbaarde en uit het algemeen belang afgeleide (motieven), en zonder 
nieuwe raadpleging, de voorstellen die ze in het ontwerp-gewestplan deed, ongedaan te maken of te wijzigen»; 

Overwegende dat op de bevoegdheid van de Koning (thans de Executieve) om in het gewestplan een in 
het ontwerp-gewestplan door de Minister voorlopig vastgestelde bestemming te wijzigen, een dubbele rem staat 
die als waarborg dient ten behoeve van de belanghebbenden zowel als van de overheid; dat, eensdeels, de Koning 
(thans de Executieve) aan het ontwerp-gewestplan geen wijzigingen mag aanbrengen die niet in de bezwaren 
en opmerkingen van de particulieren of in de adviezen van de geraadpleegde overheden worden voorgesteld of 
daarin zijn neergelegd of noodzakelijk of logisch eraan verbonden zijn of eruit voortvloeien of, als die voorwaarde 
niet vervuld is, die niet vooraf onderworpen werden aan de formaliteit van het openbaar onderzoek en van de 
raadpleging van de betrokken gemeenteraden en bestendige deputatie en van de regionale commissie van advies; 
dat, anderdeels, de Koning (thans de Executieve) verplicht is de voorschriften van het voorlopig vastgesteld 
ontwerp-gewestplan aan te passen aan de resultaten van het openbaar onderzoek en van de raadpleging van de 
gemeenteraden en van de bestendige deputatie, wanneer zij uit oogpunt van stedebouw en ruimtelijke ordening 
gegrond blijken te zijn, en aan die van de raadpleging van de regionale commissie van advies, wanneer er geen 
met de stedebouw en de ruimtelijke ordening verband houdende reden bestaat om ze af te wijzen; 

Overwegende dat uit het onderzoek van het voorgaande middel blijkt dat: 1) de wijziging van de bestemming 
van de gronden bedoeld onder B en E, van landelijk, in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, haar grondslag 
vindt in het advies van de regionale commissie van advies voor de streek Vlaams-Brabant over het advies van de 
federatieraad van de randfederatie Asse, 2) de wijziging van de bestemming van de gronden bedoeld onder G en 1, 
van landelijk, in agrarisch gebied, die van de bestemming van de onder H bedoelde gronden van natuurgebied in 
bosgebied en die van de bestemming van de gronden bedoeld onder K, van landschappelijk waardevol landelijk, 
in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, alle steun vinden in het advies van de regionale commissie van 
advies over het advies van de Minister van Landbouw, van 18 november 1974, 3) de wijziging van de bestemming 
van de gronden bedoeld onder J, van landelijk gebied in woonuitbreidingsgebied, steunt op het advies van de 
regionale commissie van advies over de adviezen van de gemeenteraad van Hekelgem en van de federatieraad 
van de randfederatie Asse, 4) de wijziging van de bestemming van een gedeelte van de grond nr 410a, bedoeld 
onder L, van landelijk gebied in woongebied met landelijk karakter, voortvloeit uit het door verzoeker Marcel 
de Clippele zelf ingediende bezwaar, en tenslotte 5) de bestemming van het andere gedeelte van laatstgenoemde 
grond en van de onder L bedoelde grond 407, van landelijk, in landschappelijk waardevol agrarisch gebied enkel 
wat de wijziging van landelijk in agrarisch gebied voortvloeit uit het advies van de Minister van Landbouw, doch 
wat de toevoeging van de kwalificatie «landschappelijk waardevol» betreft, steun vindt noch in de bezwaren van 
verzoeker Marcel de Clippele of van enige andere particuliere persoon, noch in de adviezen van de gemeenteraad 
van Groot-Bijgaarden, noch in het advies van de bestendige deputatie van de provincieraad van Brabant, noch in 
het advies van de regionale commissie van advies voor de streek Vlaams-Brabant; dat het middel enkel gegrond 
is in zover het bestreden gewestplan, in de mate als zoëven beschreven, aan de bestemming agrarisch gebied van 
de betrokken gronden de nadere aanwijzing «landschappelijk waardevol» toevoegt; 

Overwegende dat als middel nog wordt aangevoerd dat de bestreden bestemmingen van het gewestplan 
Halle-Vilvoorde-Asse werden vastgesteld met schending van artikel 15 van het koninklijk besluit van 28 december 
1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen, doordat de 
betrokken gronden in de natuurzone worden opgenomen, terwijl natuurgebieden uitsluitend bossen, wouden, venen, 
heide, moerassen, duinen, rotsen, aanslibbingen, stranden en andere dergelijke gebieden mogen omvatten en die 
eigendommen «geen enkel van die gebieden omvat»; 

Overwegende dat, zoals het onderzoek van de voorgaande twee middelen laat blijken, geen enkel van de 
betrokken eigendommen van verzoekers door het bestreden gewestplan tot natuurgebied wordt bestemd; dat het 
middel feitelijke grondslag mist; 

Overwegende dat tenslotte wordt betoogd dat de bestreden bestemmingen van hun betrokken gronden 
werden vastgesteld met schending van artikel 1 van de stedebouwwet en van de artikelen JO en 11 van het 
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bovengenoemde koninklijk besluit van 28 december 1972, doordat de betrokken gronden «in agrarisch gebied» 
worden ingedeeld, terwijl agrarische gebieden bestemd zijn voor de landbouw in de ruime zin en hun eigendommen 
die met gebouwen overdekt zijn qua oppervlakte en bestemming totaal onbruikbaar zijn voor de landbouw, zodat 
hieraan een onmogelijke bestemming wordt gegeven; 

Overwegende dat uit de stukken van het dossier, met name uit de orthofotoplannen van het bestreden 
gewestplan die de bestaande feitelijke toestand weergeven en uit de door verzoeker Marcel de Clippele zelf 
neergelegde uittreksels uit het kadastraal plan blijkt dat enkel op de onder B bedoelde, en aan de Putbergstraat, 
in de gemeente Asse gelegen gronden n" 854a en 856i zich gebouwen bevinden; dat verzoeker Marcel de 
Clippele evenwel geen enkel gegeven aanbrengt waaruit kan blijken of worden afgeleid dat die gebouwen 
onbestaanbaar zouden zijn met de bestemming agrarisch gebied welke aan die gronden is gegeven; dat o.m. 
uit de bestemmingsplannen van het bestreden gewestplan bovendien blijkt dat de betrokken gronden deel uitmaken 
van grotere gehelen van niet bebouwde gronden die door het gewestplan eveneens tot agrarisch gebied zijn bestemd 
zodat zij voor de beoordeling van de agrarische bestemming ervan niet op zichzelf, geïsoleerd van de omgevende 
gronden, beschouwd mogen worden, doch als een onderdeel van de grotere homogene gebieden waartoe zij behoren 
en waarvan de Minister van Landbouw heeft voorgesteld dat zij tot agrarisch gebied bestemd zouden worden; 
dat in de memorie van wederantwoord nog wordt verklaard dat de betrokken gronden «meestal langs volledig 
uitgeruste wegen gelegen (zijn), in de onmiddellijke omgeving van bebouwde gronden»; dat die omstandigheid niet 
aantoont, mede gelet op wat hiervoren is uiteengezet, dat de bestemming «agrarisch gebied» voor deze gronden 
in redelijkheid niet kan worden verwezenlijkt m.a.w. dat de bevoegde overheid aan die gronden een bestemming 
zou hebben gegeven die kennelijk strijdt met de bestaande feitelijke toestand en alzo buiten de haar door de wet 
toegekende overigens ruime beoordelingsbevoegdheid zou zijn getreden; dat het middel niet gegrond is, 

BESLUIT: 

Artikel 1. - In de gedeeltelijke afstand van het geding wordt bewilligd. 

Artikel 2. - Vernietigd wordt het bij koninklijk besluit van 7 maart 1977 vastgestelde gewestplan Halle
Vilvoorde-Asse in de mate dat het een grond gelegen in de gemeente Essene, wijk Trommelveld, en thans ten 
kadaster bekend onder sectie A, n' 237 /a, tot agrarisch gebied bestemt, een grond, eveneens in de gemeente 
Essene gelegen, aan de Fooststraat, en ten kadaster bekend onder sectie A, voorheen n" 351a, 352 en 353-deel, 
thans n" 351d en 35le, tot bosgebied bestemt, en een grond gelegen in de gemeente Groot-Bijgaarden, aan de 
Costerrnansstraat, en ten kadaster bekend onder sectie C, nrs 407 en 4 lOa, tot landschappelijk waardevol agrarisch 
gebied bestemt. 

Het beroep wordt voor het overige verworpen. 

Artikel 3. - Het arrest zal bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt op dezelfde 
wijze als het koninklijk besluit houdende vaststelling van het gedeeltelijk vernietigde gewestplan. 

Artikel 4. - De kosten van het beroep, bepaald op zevenhonderd vijftig frank, komen ten laste van het 
Vlaamse Gewest. 

Nr 36.860 

ARREST van 25 april 1991 (Vlle Kamer) 
De HH. Tacq, kamervoorzitter, verslaggever, Deroover en Mevr. Tulkens, staatsraden, en de Hr Bovin, 
auditeur. 

B.V.B.A. IMMO-CARLSBORRE (Mrs Straelen en Putzeys) tl Vlaamse Gewest 

1. RUIMTELUKE ORDENING - Gewestplannen - Plan - Inhoud van het plan - Aanduiding 
van de bestaande toestand 

1. De bestaande toestand waarvan het gewestplan luidens artikel 12, eerste lid, l°, 
van de stedebouwwet de aanduiding moet bevatten, is de bestemming die het beschouwde 
gebiedsdeel reeds in feite heeft gekregen of die door bestaande gemeentelijke plannen van 
aanleg of door regelmatig verleende en nog niet vervallen bouw- en verkavelingsvergunnin
gen eraan werd gegeven. 

2. Wanneer de toegekende bouwvergunningen niet zijn vermeld en er geen aanwijzing 
bestaat dat de bevoegde overheid die uiteindelijk de bestreden bestemming aan de betrokken 
gronden van verzoekende partij heeft gegeven, mocht zij over de juiste informatie m.b.t. 
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de bestaande toestand hebben beschikt, dezelfde beslissing zou hebben genomen, is het 
gewestplan onwettig. 

II. RUIMTELIJKE ORDENING - Gewestplannen - Plan - Koninklijk besluit - Rechten van 
de verdediging 

1. Krachtens de regelen vastgesteld in artikel 9 van de stedebouwwet, mag de Execu
tieve aan de door het voorlopig vastgestelde ontwerp-gewestplan bepaalde bestemmingen 
geen wijzigingen aanbrengen die niet in de door de particulieren tijdens het openbaar on
derzoek geformuleerde bezwaren en opmerkingen of in de adviezen uitgebracht door de be
stendige deputatie van de provincieraad van de betrokken provincie, door de gemeenteraden 
van de betrokken gemeenten of door de bevoegde regionale commissie van advies, voorge
steld worden, of daarin neergelegd zijn, of noodzakelijk of logisch eraan verbonden zijn of 
eruit voortvloeien, of, als die voorwaarde niet vervuld is, die niet vooraf aan de formaliteit 
van het openbaar onderzoek en de raadpleging van de betrokken bestendige deputatie en 
gemeenteraden en van de bevoegde regionale commissie van advies onderworpen werden. 

2. Een wijziging van het voorlopig vastgesteld ontwerp-gewestplan die steunt op de 
resultaten van het openbaar onderzoek of van de raadpleging van de overheidsinstanties, 
moet niet aan een nieuwe raadpleging onderworpen, of aan de betrokkenen zelf voorgelegd 
worden. 

UI. BOUWEN EN VERKAVELEN - Verkavelingsvergunning- Wijziging, intrekking en herziening 
van de vergunning 

IV. RUIMTELUKE ORDENING - Gewestplannen - Plan - Beroep bij de Raad van State -
Uitwerking van de arresten 

Het bijzonder plan van aanleg waarbij op initiatief van de Executieve een verkavelings
vergunning wordt herzien om ze in overeenstemming te brengen met het bij koninklijk besluit 
vastgestelde gewestplan, vindt aldus zijn enige rechtsgrond in de bestemmingsvoorschriften 
van het gewestplan. In geval van vernietiging van die bestemmingsvoorschriften verliest het 
plan zijn materiële rechtskracht. 

Ter wille van de duidelijkheid in het rechtsverkeer en van de rechtszekerheid past het 
dat dergelijk plan, hoewel het niet voor de Raad van State werd aangevochten, eveneens 
wordt vernietigd. 

Gezien het verzoekschrift dat de b.v.b.a. lmmo-Carlsborre op 27 juni 1977 heeft ingediend om de 
vernietiging te vorderen, in de mate van haar belang, van het bij koninklijk besluit van 7 maart 1977 vastgestelde 
gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse; 

Overwegende dat verzoekende partij, toen het bestreden gewestplan werd vastgesteld, eigenaar was van 
gronden gelegen te Overijse, langs de J. Tombeurstraat, de Molendreef en de A. Moerenhoutstraat, en ten 
kadaster bekend onder sectie L, n" 471/a en 474/g/deel; dat het college van burgemeester en schepenen van 
de gemeente Overijse op 15 december 1969 aan verzoekende partij de vergunning had verleend om die gronden in 
48 loten te verkavelen; dat het bij ministerieel besluit van 29 maart 1974 voorlopig vastgesteld ontwerp-gewestplan 
Halle-Vilvoorde-Asse die gronden tot woongebied had bestemd; dat het bestreden gewestplan die gronden in de 
natuurzone heeft opgenomen; dat het koninklijk besluit van 7 maart 1977 houdende vaststelling van het gewestplan 
bekend werd gemaakt in het Belgisch Staatsblad van 15 april 1977, waarin ook de tekst van het advies van de 
regionale commissie van advies voor de streek Vlaams-Brabant werd overgenomen; dat de gouverneur van de 
provincie Brabant op 29 april 1977 het koninklijk besluit van 7 maart 1977, samen met de 28 bestemmingsplannen 
en met de 28 plannen die de bestaande juridische toestand weergeven heeft verzonden naar de gemeenten waarvan 
het grondgebied door het gewestplan wordt beheerst; dat verzoekende partij dan op 27 juni 1977 de annulatie van 
het gewestplan heeft gevraagd; 

Overwegende dat verzoekende partij o.m. doet gelden dat de door het bestreden gewestplan aan haar 
bovengenoemde gronden gegeven bestemming werd vastgesteld met schending van de artikelen 9, 10, 12 en 13 
van de stedebouwwet, doordat de bij het gewestplan behorende plannen en kaarten die de bestaande feitelijke en 
juridische toestand weergeven, die toestand met betrekking tot haar meerbedoelde gronden niet juist weergeeft, 
en aldus zowel de overheid die het plan heeft vastgesteld als de overheden en organen die werden geraadpleegd, 
daaromtrent «op een dwaalspoor werden gebracht», terwijl het gewestplan de bestaande toestand «van het gebied 
dat zal geordend worden», moet aanduiden zoals hij bestaat «op het ogenblik van het opmaken van het plan», en 
terwijl een onjuiste aanduiding van die toestand «in rechte en in feite een dwaling omtrent de materiële motieven 
van de akte betekent, akte die aldus te gronde wordt gevicieerd door een zwaar onvoldoende informatie»; 
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Overwegende dat met de bestaande toestand waarvan het gewestplan luidens artikel 12, eerste lid, 1°, van 
de stedebouwwet, de aanduiding moet bevatten, bedoeld is de bestemming die het beschouwde gebiedsdeel reeds 
in feite heeft gekregen of die door bestaande gemeentelijke plannen van aanleg of door regelmatig verleende en 
nog niet vervallen bouw- en verkavelingsvergunningen eraan werd gegeven; 

Overwegende dat uit de niet betwiste gegevens van de zaak blijkt: 1) dat de dag waarop het ontwerp
gewestplan bij ministerieel besluit voorlopig werd vastgesteld, de verkaveling van de betrokken gronden van 
verzoekende partij waarvoor op 15 december 1969 vergunning werd gegeven, reeds gedeeltelijk was uitgevoerd, 
dat met name voor de kavels 1 tot 9 en voor kavel 11 een bouwvergunning was afgegeven en voor zeven daarvan 
zelfs was uitgevoerd, 2) dat op het kaartblad Tervuren 31/8 van het gewestplan dat de bestaande juridische 
toestand weergeeft, weliswaar de grenzen van die verkavelingsvergunning met vermelding van het nummer 
waaronder zij werd afgegeven zijn aangeduid, doch de toegekende bouwvergunningen niet zijn vermeld, 3) dat 
op de orthofotoplannen die de bestaande feitelijke toestand weergeven, de op grond van die bouwvergunningen 
uitgevoerde bouwwerken evenmin voorkomen; dat mede erop gelet dat volgens de niet door verwerende partij 
tegengesproken verklaringen van verzoekende partij de dag waarop het bestreden gewestplan werd vastgesteld nog 
voor 14 van de 29 aan de openbare weg gelegen, overblijvende kavels een bouwvergunning werd afgegeven en 
dat die vergunningen meestal ook reeds werden uitgevoerd, er geen aanwijzing bestaat dat de bevoegde overheid 
die uiteindelijk de bestreden bestemming aan de betrokken gronden van verzoekende partij heeft gegeven, mocht 
zij over de juiste informatie met betrekking tot de bestaande toestand hebben beschikt, dezelfde beslissing zou 
hebben genomen; dat het middel gegrond is; 

Overwegende dat verzoekende partij nog betoogt dat het bestreden gewestplan, wat haar betrokken gronden 
betreft, werd vastgesteld met schending van de artikelen 9 en 13 van de stedebouwwet, doordat het aan het bij 
ministerieel besluit van 29 maart 1974 voorlopig vastgestelde ontwerp-gewestplan «grondige wijzigingen aanbrengt 
die niet uit de bezwaren voortkomen, terwijl het niet tot de bevoegdheid van de tegenpartij behoort, op straffe het 
doel en de gevolgen van het openbaar onderzoek te vervalsen, op eigen initiatief, zonder veropenbaarde en uit het 
algemeen belang afgeleide motieven en zonder nieuwe raadpleging, de voorstellen die ze in het ontwerp-gewestplan 
deed, ongedaan te maken of te wijzigen»; 

Overwegende dat krachtens de regelen vastgesteld in artikel 9 van de stedebouwwet, de Koning (thans de 
Executieve) aan de door het voorlopig vastgestelde ontwerp-gewestplan bepaalde bestemmingen geen wijzigingen 
mag aanbrengen die niet in de door de particulieren tijdens het openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren en 
opmerkingen of in de adviezen, uitgebracht door de bestendige deputatie van de provincieraad van de betrokken 
provincie, door de gemeenteraden van de betrokken gemeenten of door de bevoegde regionale commissie van 
advies, voorgesteld worden, of daarin neergelegd zijn, of noodzakelijk of logisch eraan verbonden zijn of eruit 
voortvloeien, of, als die voorwaarde niet vervuld is, die niet vooraf aan de formaliteit van het openbaar onderzoek en 
de raadpleging van de betrokken bestendige deputatie en gemeenteraden en van de bevoegde regionale commissie 
van advies onderworpen werden; 

Overwegende dat, wat betreft de totstandkoming van de gewestplannen, door de wet geen nog verdergaande 
vereisten in het proces van de besluitvorming zijn ingebouwd, dan die welke hiervoren zijn vermeld; dat 
verzoekende partij aan de wet toevoegt wanneer zij aanvoert dat een wijziging van het voorlopig vastgesteld 
ontwerp-gewestplan, die steunt op de resultaten van het openbaar onderzoek of van de raadpleging van de 
overheidsinstanties, aan een nieuwe raadpleging onderworpen, of aan de betrokkenen zelf voorgelegd zou dienen 
te worden; dat de wetgever immers een procedure van besluitvorming heeft ingesteld, waarbij hij het evenwicht 
tussen de particuliere belangen en het algemeen belang heeft betracht; 

Overwegende dat, zoals hierboven al uiteen is gezet en in tegenstelling met wat verwerende partij beweert, 
noch de gemeenteraad van Overijse, noch de federatieraad van de randfederatie Tervuren, noch de regionale 
commissie van advies voor de streek Vlaams-Brabant, noch enige andere, tijdens de voorbereiding van het bestreden 
gewestplan geraadpleegde overheid enig voorstel of advies heeft geformuleerd strekkende tot wijziging van de door 
het ontwerp-gewestplan aan de betrokken gronden van verzoekende partij gegeven bestemming «woongebied»; dat 
de verwerende partij evenmin enig door een particulier persoon tijdens het openbaar onderzoek over het ontwerp
gewestplan gemaakte opmerking of bezwaar aanwijst, waarop zij zou hebben gesteund om die bestemming te 
vervangen door de bestemming «natuurgebied»; dat het middel gegrond is; 

Overwegende dat van de andere tegen het bestreden gewestplan ingeroepen middelen de ene door verzoe
kende partij uitdrukkelijk werden verzaakt, de andere, mochten zij ontvankelijk en gegrond zijn, niet tot een ruimere 
vernietiging van het gewestplan kunnen leiden; dat er dan ook geen reden is om die middelen te onderzoeken; 

Overwegende dat bij koninklijk besluit van 19 augustus 1977 werd beslist dat een bijzonder plan van 
aanleg zal worden opgemaakt met het oog op de herziening van de verkavelingsvergunning van 15 december 
1969 teneinde ze in overeenstemming te brengen met de door het bestreden gewestplan aan de betrokken gronden 
van verzoekende partij gegeven bestemming «natuurgebied»; dat in uitvoering van dat koninklijk besluit het 
bijzonder plan van aanleg n' 28, «lmmo-Car/sborre» genaamd, waarbij o.m. de kavels n" 17 tot 24 en 33 tot 48, 
tot «natuurgebied» worden bestemd, door de gemeenteraad van Overijse werd aangenomen en bij besluit van de 
Vlaamse Staatssecretaris voor Streekeconomie en Ruimtelijke Ordening, van 17 december 1981, werd goedgekeurd; 

Overwegende dat krachtens artikel 43 van de stedebouwwet «inzake de verkavelingsvergunningen de herzie
ning op initiatief van de Koning (thans de Executieve) enkel bevolen kan worden indien de verkavelingsvergunning 
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niet meer in overeenstemming is met een gewestplan dat verordenende kracht heeft gekregen»; dat het bijzonder 
plan van aanleg waarbij op initiatief van de Koning (thans de Executieve) een verkavelingsvergunning wordt 
herzien om ze in overeenstemming te brengen met het bij koninklijk besluit vastgestelde gewestplan, aldus zijn 
enige rechtsgrond vindt in de bestemmingsvoorschriften van het gewestplan; dat in geval van vernietiging van die 
bestemmingsvoorschriften, het bijzonder plan van aanleg zijn materiële rechtskracht verliest; dat het ter wille van 
de duidelijkheid in het rechtsverkeer en van de rechtszekerheid past dat voornoemd, bij besluit van de Vlaamse 
Staatssecretaris voor Streekeconomie en Ruimtelijke Ordening goedgekeurd bijzonder plan van aanleg n' 28 van 
de gemeente Overijse, hoewel het niet voor de Raad van State werd aangevochten, eveneens wordt vernietigd, 

BESLUIT: 

Artikel 1. - Vernietigd worden: 

1. het bij koninklijk besluit van 7 maart 1977 vastgesteld gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse, in zover het de 
gronden van verzoekende partij, gelegen in de gemeente Overijse, aan de J. Tombeurstraat, de Molendreef en de 
A. Moerenhoutstraat, en ten kadaster bekend onder sectie L, n" 471/a en 474/g-deel, tot natuurgebied bestemt; 

2. het bij besluit van de Vlaamse Staatssecretaris voor Streekeconomie en Ruimtelijke Ordening van 
17 december 1981, goedgekeurde bijzonder plan van aanleg n' 28, «lmmo-Carlsborre» genaamd, van de gemeente 
Overijse. 

Artikel 2. - Het arrest zal bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekend worden gemaakt op dezelfde 
wijze als de in artikel 1, 1 en 2, bedoelde besluiten. 

Artikel 3. - De kosten van het beroep, bepaald op zevenhonderd vijftig frank, komen ten laste van het 
Vlaamse Gewest. 

Nr 36.861 

ARREST van 25 april 1991 (Vlle Kamer) 
De HH. Tacq, kamervoorzitter, verslaggever, Deroover en Mevr. Tulkens, staatsraden, en de Hr Bovin, 
auditeur. 

DE WOLF en consorten (Mrs Verbist en Hoedaert) t/ Gemeente Herne (Mrs Wijnant 
en Werst), Bestendige deputatie van de provincieraad van Brabant, Vlaamse 
Gewest (de Hr Peremans) en Vlaamse Gemeenschap 

1. BEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN STATE -1° Algemeen - Uitsluitende bevoegdheid van 
de rechtbanken van de rechterlijke orde of van de andere rechtscolleges (1); - 2° Bevoegdheid inzake 
geschillen nietigverklaring - Voorafgaand beroep - Bijzondere administratieve procedures - Bouwen en 
verkavelen (2) 

II. BOUWEN EN VERKAVELEN - Beroep bij de Raad van State - Bevoegdheid van de Raad van 
State - 1° Algemeen (1); - 2° Voorafgaand beroep (2) 

1. De Raad van State is krachtens artikel 92 van de Grondwet niet bevoegd om kennis 
te nemen van een eis tot schadevergoeding wegens weigering van een bouwvergunning. 

2. Het beroep tegen het besluit van het schepencollege en dit tegen het besluit van de 
bestendige deputatie waarbij een vergunning wordt geweigerd, zijn onontvankelijk omdat 
ertegen administratief beroep openstaat op grond van artikel 55 van de stedebouwwet. 

De beslissingen waarbij op die beroepen wordt beschikt komen in de plaats van de 
beroepen beslissingen. 

III. BELANG (VEREIST OM VOOR DE RAAD VAN STATE EEN GEDING TE VOEREN) -
Rangschikking volgens de hoedanigheid van de verzoeker - Eigenaar 

IV. BOUWEN EN VERKAVELEN - Beroep bij de Raad van State - Belang - Algemeen 

Om van het wettelijk vereiste belang te doen blijken moeten verzoekers aantonen dat 
zij ofwel nadeel lijden door de bestreden handeling en dat nadeel wegvalt in geval van 
vernietiging van die beslissing, ofwel dat zij een direct, persoonlijk voordeel halen uit die 
vernietiging. 
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Wanneer zij geen zakelijk recht op de te bebouwen grond kunnen doen gelden, kan de 
toekenning van de gevraagde bouwvergunning hen van geen nut zijn en de vernietiging van 
het bestreden weigeringsbesluit evenmin. 

Gezien het verzoekschrift dat Lutgarde, Luk en Daniël De Wolf op 27 februari 1981 hebben ingediend, 
eensdeels om de nietigverklaring te vragen van: 

1. het besluit van 19 februari 1980 waarbij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 
Herne hun de vergunning had geweigerd voor het bouwen van een garagebedrijf met woning op een perceel 
gelegen te Herne, Ninoofsesteenweg, en ten kadaster bekend onder sectie 1, n' 684 E, 

2. het besluit van de bestendige deputatie van de provincieraad van Brabant, van 28 augustus 1980 houdende 
verwerping van hun beroep tegen de voornoemde beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 
Herne, van 19 februari 1980, 

3. het koninklijk besluit van 24 december 1980 waarbij hun beroep tegen laatstgenoemde beslissing van de 
bestendige deputatie van de provincieraad van Brabant, van 28 augustus 1980, wordt verworpen, 

anderdeels om schadevergoeding te vragen «lastens de genoemde instellingen wegens de schade die zij door 
de getroffen beslissingen hebben geleden in hun burgerlijke belangen»; 

Overwegende dat de vierde verwerende partij, met name de Vlaamse Gemeenschap, terecht heeft verzocht 
om buiten de zaak te worden gesteld, vermits zij door geen enkele handeling bij de totstandkoming van welke 
van de bestreden beslissingen ook betrokken is geweest; 

Overwegende, wat de eis tot schadevergoeding betreft, dat de Raad van State krachtens artikel 92 van de 
Grondwet naar luid waarvan de geschillen over burgerlijke rechten bij uitsluiting behoren tot de bevoegdheid van 
de rechtbanken, niet bevoegd is om daarvan kennis te nemen; ' 

Overwegende dat de tweede en de derde verwerende partij terecht doen gelden dat het beroep in zover het 
gericht is tegen het besluit van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Herne, van 19 februari 
1980, en tegen het besluit van de bestendige deputatie van de provincieraad van Brabant van 28 augustus 1980, 
niet ontvankelijk is omdat daartegen administratief beroep openstond op grond van artikel 55 van de stedebouwwet, 
dat die beroepen overigens door verzoekers ook werden ingesteld en dat de beslissingen waarbij op die beroepen 
werd beschikt in de plaats gekomen zijn van de beroepen beslissingen; 

Overwegende dat de derde verwerende partij nog betoogt dat het beroep niet ontvankelijk is, aangezien 
verzoekers het wettelijk vereiste belang missen om de door hen gevorderde vernietiging te bekomen, doordat zij, 
geen eigenaar zijnde van de te bebouwen grond noch houder van enig zakelijk recht hierop, «in rechte niet de 
mogelijkheid (hebben) om de bouwvergunning- indien ze zou zijn uitgereikt - uit te voeren»; 

Overwegende dat om van het wettelijk vereiste belang te doen blijken verzoekers moeten aantonen dat 
zij ofwel nadeel lijden door de bestreden handeling en dat nadeel wegvalt in geval van vernietiging van die 
beslissing, ofwel dat zij een direct, persoonlijk voordeel halen uit die vernietiging; dat bij een onderhandse 
verkoopovereenkomst, gedagtekend 27 september 1978, en waarvan een copie werd neergelegd, de echtgenoten 
Henri De Wolf-Vandersmissen de te bebouwen grond van de echtgenoten Maesfrancx-Vanderroost hebben gekocht 
onder de dubbele voorwaarde dat, indien de kopers de overeengekomen prijs niet zouden betaald hebben binnen de 
termijn van 120 dagen, overeengekomen vóór het verlijden van de authentieke verkoopakte, die overeenkomst als 
nietig zal worden aangezien en de som die als voorschot betaald werd, toegekend zal worden aan de verkopers ten 
titel van schadevergoeding en intrest en dat, indien de kopers niet zouden mogen bouwen volgens de normen van 
een ambachtscomplex, de onderhandse verkoopovereenkomst als nietig en niet bestaande zal worden beschouwd 
en het betaalde voorschot terugbetaald zal worden; dat uit een mededeling van de raadsman van verzoekers blijkt 
dat geen verkoop bij authentieke akte heeft plaatsgehad en dat het door de kopers toegestane voorschot hun door de 
verkopers werd terugbetaald; dat de echtgenoten De Wolf-Vandersmissen het eigendomsrecht op de te bebouwen 
grond uiteindelijk niet hebben verkregen; dat verzoekers, de «kinderen De Wolj» zoals zij in de bouwaanvraag 
waren vermeld, geen zakelijk recht op de te bebouwen grond kunnen doen gelden; dat de toekenning van de 
gevraagde bouwvergunning hun van geen nut kan zijn; dat een vernietiging van het bestreden weigeringsbesluit 
dat evenmin kan zijn; dat verzoekers niet in een laatste memorie noch ter terechtzitting hebben gerepliceerd op 
de vaststelling in het auditoraatsverslag dat het beroep om de redenen uiteengezet door derde verwerende partij 
niet ontvankelijk is wegens gemis van belang; dat op grond hiervan aangenomen mag worden dat verzoekers zelf 
van oordeel zijn dat een eventuele vernietiging van het bestreden besluit voor hen geen belang meer heeft; dat 
de exceptie van niet-ontvankelijkheid gegrond is, 

BESLUIT: 

Artikel 1. - De Vlaamse Gemeenschap wordt buiten de zaak gesteld. 
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Artikel 2. - Het beroep en de eis tot schadevergoeding worden verworpen. 

Arresten 
Nrs 36.859 tot 36.879 

Blz. 12 

Artikel 3. - De kosten van het beroep, bepaald op tweeduizend tweehonderd vijftig frank, komen ten laste 
van de drie verzoekers, ieder voor een derde. 

Nr 36.862 

ARREST van 25 april 1991 (Vlle Kamer) 

MELIS: afstand van het geding. 

Nr 36.863 

ARREST van 25 april 1991 (Vlle Kamer) 
De HH .. Tacq, kamervoorzitter, Deroover, verslaggever, en Mevr. Tulkens, staatsraden, en de Hr Jacobs, 
auditeur. 

CASIER (Mr Van Der Herten) t/ Vlaamse Gemeenschap (de Hr Van Mulders) -
Tussenkomende partij: O.C.M.W. Hamme (Mr Schoenaerts) 

RECHTSPLEGING - Bijzondere regels met betrekking tot de vordering tot schorsing - 1° Ont
vankelijkheid van de hoofdvordering (l); - 2° Moeilijk te herstellen ernstig nadeel (2) 

1. Er dient slechts een onderzoek van en een uitspraak over de excepties gericht tegen de 
hoofdvordering te gebeuren indien zou blijken dat de grondvoorwaarden voor het toewijzen 
van de vordering tot schorsing vervuld zijn. 

2. Luidens artikel 17, § 3, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State moet 
een vordering tot schorsing een uiteenzetting van de feiten bevatten waaruit blijkt dat de 
onmiddellijke toepassing van de bestreden beslissing een ernstig nadeel kan berokkenen. 
Het betreft een substantieel voorschrift, waarvan de miskenning de niet-ontvankelijkheid van 
de vordering tot gevolg heeft. 

Gezien het verzoekschrift dat Piet Casier op 7 maart 1991 heeft ingediend om de nietigverklaring te 
vorderen van «de beslissing van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie voor Gezin en 
Maatschappelijk Welzijn, Bestuur Gezin en Maatschappelijke Dienstverlening, Dienst Gezins- en Bejaardenzorg 
waarbij een voorafgaande vergunning voor het bouwen van een service.flatgebouw met 86 wooneenheden te Hamme 
zou verleend worden aan een voor verzoeker niet gekende derde op een niet gekende datum»; 

Gezien de bij het verzoekschrift tot nietigverklaring gevoegde afzonderlijke akte waarbij verzoeker de 
schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing vordert; 

Overwegende dat vooraf dient te worden beschikt op de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging 
van de bestreden beslissing; 

Overwegende dat het Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Hamme, met een verzoekschrift 
van 4 april 1991 heeft gevraagd om in de schorsingsprocedure te mogen tussenkomen; dat dit verzoekschrift werd 
ingediend binnen de termijn bepaald in artikel 4 van het koninklijk besluit van 27 oktober 1989 tot bepaling van de 
rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State, waarbij een vordering tot schorsing aanhangig 
is gemaakt; dat het Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Hamme de begunstigde blijkt te zijn van 
de bestreden beslissing en derhalve klaarblijkelijk belang heeft om in de schorsingsprocedure tussen te komen; 

Overwegende dat de verwerende partij en de tussenkomende partij opwerpen dat het beroep tot nietigverkla
ring - en dus meteen ook de vordering tot schorsing - als niet-ontvankelijk moeten worden afgewezen, omdat het 
beroep werd ingesteld na het verstrijken van de beroepstermijn; dat de verwerende partij daaraan nog een tweede 
exceptie van niet-ontvankelijkheid toevoegt wegens het ontbreken van een voldoende duidelijke uiteenzetting van 
de annulatiemiddelen; 
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Overwegende dat er vooralsnog geen noodzaak bestaat om over de opgeworpen excepties uitspraak te doen; 
dat een onderzoek van en een uitspraak over die excepties zich slechts zouden opdringen, indien zou blijken dat 
de grondvoorwaarden voor het toewijzen van de vordering tot schorsing vervuld zijn, wat, zoals hierna zal blijken, 
ten deze niet het geval is; 

Overwegende dat krachtens artikel 17, § 2, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State slechts tot 
schorsing van de tenuitvoerlegging kan worden besloten onder de dubbele voorwaarde dat in het verzoekschrift 
tot nietigverklaring ernstige middelen gegrond op de schending van de artikelen 6, 6bis en 17 van de Grondwet 
worden aangevoerd en dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden akte of verordening een moeilijk te 
herstellen ernstig nadeel kan berokkenen; dat luidens paragraaf 3, tweede lid, van datzelfde artikel 17 de vordering 
tot schorsing van de tenuitvoerlegging en uiteenzetting van de feiten dient te bevatten waaruit moet blijken dat de 
onmiddellijke toepassing van de aangevochten akte of verordening een dergelijk nadeel kan berokkenen; 

Overwegende dat, zoals de verwerende partij en de tussenkomende partij terecht opwerpen, de bij het 
verzoekschrift gevoegde vordering tot schorsing geen uiteenzetting van de feiten bevat zoals voorgeschreven door 
het voormelde artikel 17, § 3, tweede lid; dat het verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging dat substantiële 
voorschrift derhalve miskent; dat op grond daarvan alleen reeds de vordering tot schorsing niet ontvankelijk is en 
om die reden afgewezen dient te worden, 

BESLUIT: 

Artikel 1. - Het verzoek van het Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Hamme tot tussen
komst in de schorsingsprocedure wordt ingewilligd. 

Artikel 2. - De vordering tot schorsing wordt verworpen. 

Nrs 36.864 tot 36.879 
ARRESTEN van 25 april 1991 (Vlle Kamer) 

36.864 en 36.865 - DE KONING en SURESCH: afstand van het geding. 

36.866 en 36.867 - FRESHMAN en MUTIMANWA KAYONGA BEN BWENDA 
= nr 36.206. 

36.868 tot 36.870 - BOAHEMAA, MENSAH en AKWABOAH: afvoering van de 
rol, omdat de vreemdeling geen gekozen woonplaats meer heeft in België. 

36.871 - IFfHIKAR: het verzoek tot opschorting is niet ontvankelijk omdat de 
vreemdeling niet ter terechtzitting. is verschenen. 

36.872 tot 36.874 - RAMADANE MUSTAFA, AMAGHLAOU en HADDOU AB
DELMALEK: opschorting van de tenuitvoerlegging is niet mogelijk voor een bevel om het 
land te verlaten. 

36.875 - SHAH: beroep tegen bevel om het grondgebied te verlaten is zonder 
voorwerp geworden, omdat de vreemdeling gehuwd is met een Belgische onderdane en 
als gevolg daarvan hem een attest van immatriculatie werd gegeven. 

36.876 - BAYRAM: beroep tegen bevel om het grondgebied te verlaten is zonder 
voorwerp geworden, omdat de bestreden beslissing werd ingetrokken en aan de vreemdeling 
een attest van immatriculatie werd afgegeven. 

36.877 - APPIAH: verzoek tot opschorting en beroep tot nietigverklaring van een 
bevel om het grondgebied te verlaten zijn zonder voorwerp geworden, omdat de vreemdeling 
een identiteitskaart voor vreemdelingen heeft gekregen. 

36.878 - CHEFFADI: verzoek tot opschorting en beroep tot nietigverklaring van 
een bevel om het grondgebied te verlaten zijn zonder voorwerp geworden, omdat aan de 
vreemdeling een attest van immatriculatie werd afgegeven. 

36.879 - DARKAOUI: afstand van het geding. 
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Nr 36.889 

ARREST van 30 april 1991 (IVe Kamer) 

Nr 36.889 

DECREUS: schending van de voorrangsregeling voor tijdelijke aanstellingen in het 
gemeenschapsonderwijs. 

Nr 36.890 

ARREST van 30 april 1991 (IVe Kamer) 
De HH. Baeteman, kamervoorzitter, Borrel, verslaggever, en Deroover, staatsraden, en Verhuist, eerste 
auditeur. 

VERMEUEN (Mrs Van Hout en Lambrechts) t/ Vlaamse Gemeenschap (Mevr. Broucke) 
en Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs 

1 en II. (zie n' 36.610, I en Il) 

Gezien het verzoekschrift dat Frieda Vermeijen op 5 mei 1987 heeft ingediend om de vernietiging te 
vorderen van: 

«1. het besluit van onbekende datum, blijkbaar genomen bij het begin van het schooljaar 1986-1987 door 
de Heer Minister van Onderwijs, waarbij Mevrouw Lutgarde Van Poele voor een voltijdse betrekking als kleuter
onderwijzeres werd aangesteld aan de R.B.S. Laarsebaan, 100 te Merksem van aanvang september 1986 tot haar 
vervanging door verzoekster op JO maart 1987; 

»2. de impliciete beslissing houdende weigering om verzoekster met ingang van 1 september 1986 aan te 
stellen in de gemelde betrekking te Merksem»; 

Gezien het verzoekschrift tot tussenkomst van 7 oktober 1987; 

Gelet op de beschikking van 12 oktober 1987 die de tussenkomst van Lutgarde Van Poele toelaat; 

l. Over de gegevens van de zaak. 

Overwegende dat de gegevens van de zaak kunnen worden samengevat als volgt: 

l. l. Bij ministeriële beslissing van 9 augustus 1985 wordt de tussenkomende partij tijdelijk aangesteld als 
kleuteronderwijzeres aan de Rijksbasisschool Merksem ter vervanging van Monique Van Den Bergh, met verlof 
zonder wedde. 

l.2. Met het oog op het schooljaar 1986-1987 stellen zowel verzoekster als de tussenkomende partij zich 
kandidaat voor tijdelijke aanstellingen als kleuteronderwijzeres in het rijksonderwijs. 

l.3. Bij ministeriële beslissing van 13 augustus 1986 wordt de tussenkomende partij opnieuw tijdelijk 
aangesteld als kleuteronderwijzeres aan de Rijksbasisschool Merksem, alweer ter vervanging van Monique Van 
Den Bergh, met verlof zonder wedde. 

1.4. Op 6 maart 1987 maakt de Minister een einde aan de tijdelijke aanstelling van de tussenkomende partij, 
zulks ten voordele van verzoekster omdat deze statutair voorrang op de tussenkomende partij heeft. 

2. Over de ontvankelijkheid van het beroep. 

2. l. Overwegende dat de tussenkomende partij terecht opwerpt dat het beroep onontvankelijk is omdat, 
aangezien de tijdelijke aanstellingen in het rijksonderwijs in beginsel van rechtswege doorlopen van het ene 
schooljaar in het andere en aangezien er geen redenen voorhanden blijken te zijn waarom in de onderhavige zaak 
dat beginsel geen gelding had, de bestreden beslissing een rechtens overbodige handeling is die bij gebrek aan 
enig eigen rechtsgevolg niemand een nadeel kan berokkenen dat door een vernietiging door de Raad kan worden 
weggenomen; 

Overwegende dat in haar laatste memorie verzoekster beweert dat de tussenkomende partij bij de aanvang 
van het schooljaar 1986-1987 niet meer Monique Van Den Bergh verving, maar opnieuw aan de betrokken 
school tijdelijk werd aangesteld omdat daar een andere betrekking vrij was gekomen; dat zij de verwerende 
partij vraagt «duidelijke en bewijskrachtige gegevens te verstrekken waarbij wordt gemeld wie werd vervangen 
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tijdens de schooljaren 1984-1985 en 1985-1986 en in welke andere betrekking in dezelfde school Mevrouw Van 
Poele tijdelijk werd aangesteld vanaf september 1986»; 

Overwegende dat, wat het schooljaar 1984-1985 betreft, het voor de atbandeling van de zaak geen belang 
heeft tot veIVanging van wie de tussenkomende partij voor dat schooljaar is aangesteld; dat, wat het schooljaar 
1985-1986 betreft, de stukken van het administratief dossier vermelden dat de tussenkomende partij tijdens het 
schooljaar 1986-1987, met ingang van l september 1986, opnieuw Monique Van Den Bergh veIVing, zoals het 
vorige schooljaar, 1985-1986 dus; dat verzoekster die stukken niet van valsheid beticht; dat verzoekster er niet toe 
gekomen is de exceptie van de tussenkomende partij te ontkrachten. 

(Verwerping - kosten ten laste van verzoekster en van de tussenkomende partij). 

Nr 36.891 

ARREST van 30 april 1991 (lVe Kamer) 
De HH. Baeteman, kameIVoorzitter, Borret, verslaggever, en Deroover, staatsraden, en Verhuist, eerste 
auditeur. 

SWAENEPOEL (M' de Bruyn) t/ Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs 
(Mevr. Vogelaere) 

I. PERSONEEL VAN DE RUKSDIENSTEN VOOR STUDIE- EN BEROEPSORIENTERING EN 
VAN DE RUKSPSYCHO-MEDISCH-SOCIALE CENTRA - Bevordering - Ambten van directeur van 
een centrum 

Il. RECHTSPLEGING - Kosten 

Op de vraag van de verzoeker - die een aanstelling tot directeur van een psycho
medisch-sociaal centrum bestrijdt en afstand doet omdat hij zelf als directeur werd aangesteld 
- de kosten ten laste van de verwerende partij te leggen, kan niet worden ingegaan indien 
op geen manier blijkt dat zijn aanstelling de erkenning inhoudt van de onwettigheid van de 
bestreden aanstelling. 

Gezien het verzoekschrift dat Eric Swaenepoel op 4 mei 1990 heeft ingediend om de vernietiging te vorderen 
van «de beslissing van de Voorzitter van de A.R.G.O. (Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs), waarbij 

»1° Mw. Vinckier Anita, echtg. Deman werd aangesteld als Direktrice van het Gemeenschaps-P.M.S. 
Centrum te Roeselare, 

»2° impliciet geweigerd wordt ondergetekende aan te stellen in die betrekking»; 

Overwegende dat met een brief van 19 november 1990 verzoeker afstand doet van het door hem aange
spannen geding omdat de verwerende partij hem bij besluit van 16 augustus 1990 aangesteld heeft als directeur 
van het P.M.S. Centrum te Veurne, «beslissing die verzoeker genoegdoening verschafte»; dat hij de Raad vraagt 
de gedingkosten ten laste van de verwerende partij te brengen daar hij dit geding heeft moeten aanspannen «om 
zelf aangesteld te worden», en mede in aanmerking genomen dat zijn beroep niet kennelijk ongegrond was; 

Overwegende dat niets zich tegen de afstand verzet; dat op verzoekers vraag betreffende de gedingkosten 
niet wordt ingegaan nu op geen manier blijkt dat verzoekers aanstelling de erkenning inhoudt van de onwettigheid 
van de bestreden aanstelling, 

BESLUIT: 

Artikel 1. - De afstand wordt toegewezen. 

Artikel 2. - De kosten, bepaald op vierduizend frank, komen ten laste van verzoeker. 
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~ Nr 36.892 

ri ARREST van 30 april 1991 (IVe Kamer) 

Nr 36.892 

De HH. Baeteman, kamervoorzitter, Borret, verslaggever, en Deroover, staatsraden, en Verhuist, eerste 
auditeur (andersluidend advies}'. 

CORTEBEECK (Mr Lenaerts) t/ Vlaamse Gemeenschap (Mr Staelens) 

I. RECHTSPLEGING - Verzoekschrift - Onderwerp - Overbodig verzoekschrift 
II. BELANG (VEREIST OM VOOR DE RAAD VAN STATE EEN GEDING TE VOEREN) -

Algemene beginselen - Overbodig verzoekschrift 

Het beroep waarbij een verzoeker uitdrukkelijk de vernietiging vordert van een akte 
waarvan hij reeds impliciet en op basis van dezelfde annulatiemiddelen de vernietiging had 
gevorderd met een eerder beroep, is onontvankelijk bij gebrek aan belang. 

III. RECHTEN EN VRUHEDEN - Gelijkheid voor de wet - Gelijke toegang tot de openbare 
ambten - Algemeen 

IV. PERSONEEL VAN HET ONDERWUS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP - Bekwaam
heidsbewijzen - Concordantie 

1. Luidens de overgangsbepalingen vervat in de artikelen 16 en 17 van het besluit van 
de Vlaamse Executieve van 14 juni 1989 worden de personeelsleden geacht een bekwaam
heidsbewijs te bezitten voor de vakken waarmee zij belast waren. 

2. De bepaling in het besluit van de Vlaamse Executieve van 12 juli 1990 dat de 
concordantie naar praktische vakken verpleegkunde in hoofde van een personeelslid slechts 
mogelijk is mits betrokkene de beroepstitel van verpleegkundige draagt, is in strijd met 
artikel 6 van de Grondwet. 

Deze regeling leidt er immers toe dat personeelsleden die reeds in dienst waren toen 
de nieuwe regeling inzake vakken en bekwaamheidsbewijzen van kracht werd, strenger 
behandeld worden dan de toentertijd nog niet in dienst zijnde personeelsleden, aangezien 
de tot de eerstgenoemde categorie behorenden een beroepstitel van verpleegkundige moeten 
voorleggen om hun onderwijsbevoegdheid te behouden en de tot de laatstgenoemde categorie 
behorenden dat niet noodzakelijk moeten doen om een onderwijsbevoegdheid te verkrijgen. 

Aangezien voor dat verschil in behandeling geen aanwijsbaar motief voorhanden is, 
moet het als discriminatoir worden beschouwd. 

Gezien een eerste verzoekschrift dat Agnes Cortebeeck op 22 oktober 1990 heeft ingediend om de vernie
tiging te vorderen van het besluit van 12 juli 1990 van de Vlaamse Executieve betreffende de concordantie van de 
vakken en specialiteiten in het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan, minstens in zoverre in de bijlagen 
bij dit besluit vermeld wordt dat de concordantie naar technische vakken verpleegkunde en naar praktische vakken 
verpleegkunde voor een personeelslid slechts mogelijk is mits hij de beroepstitel van verpleegkundige draagt; 

Gezien een tweede verzoekschrift dat Agnes Cortebeeck op 23 november 1990 heeft ingediend om de 
vernietiging te vorderen van «de afwijzing van haar bezwaarschrift ingediend in toepassing van artikel 6 par. 7 van 
het Besluit van de Vlaamse Executieve van 12 juli 1990 betreffende de concordantie van de vakken en specialiteiten 
in het secundair onderwijs, bij schrijven van de Gemeenschapsminister van Onderwijs dd. 8 oktober 1990»; 

Gezien 's Raads arrest nr 36.045, Agnes Cortebeeck, van 18 december 1990, waarbij de schorsing wordt 
bevolen van de tenuitvoerlegging van de bij brief van 8 oktober 1990 aan Agnes Cortebeeck meegedeelde beslissing 
dat haar aanvraag om concordantie wordt afgewezen; 

Overwegende dat bij besluit van 5 juni 1989 van de Vlaamse Executieve, hierna te noemen het vakkenbesluit, 
een nieuwe indeling is gemaakt van de vakken die in het secundair onderwijs met volledig leerplan gegeven worden; 
dat bij besluit van 14 juni 1989 van de Vlaamse Executieve, hierna te noemen het bekwaamheidsbewijzenbesluit, 
de bekwaamheidsbewijzen zijn vastgesteld waarvan het bezit toegang verleent tot het geven van evengenoemde 
vakken; dat bij besluit van 12 juli 1990 van de Vlaamse Executieve, hierna te noemen het concordantiebesluit, de 
omzetting wordt geregeld van de vakken zoals ze vroeger ingedeeld waren naar de vakken zoals ze ingedeeld zijn 
in het vakkenbesluit; dat krachtens artikel 6 van het concordantiebesluit die omzetting individueel moet gebeuren 

' Het Auditoraat was van oordeel dat het vereiste belang bij de nagestreefde nietigverklaring van het besluit van de Vlaamse Executieve van 12 juli 
1990 zich beperkte tot de concordantiebepaling m.b.t. het vak verpleegkunde en dat het voor de andere bepalingen alsmede de beslissing van 8 oktober 
1990 ontbrak. Voor het overige vond de eerste auditeur dat het beroep ontvankelijk, doch ongegrond was. 
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voor de personeelsleden die reeds in dienst waren toen het vakkenbesluit van kracht werd en die zich deswege 
kunnen beroepen op de overgangsbepalingen vervat in de artikelen 16 en 17 van het bekwaamheidsbewijzenbesluit, 
bepalingen die in wezen hierop neerkomen dat die personeelsleden geacht worden een bekwaamheidsbewijs te 
bezitten voor de vakken waarmee zij belast waren; dat krachtens hetzelfde artikel 6 die omzetting beslissend is 
voor de verdere onderwijsbevoegdheid van het personeelslid; 

Overwegende dat buiten betwisting staat dat verzoekster zich op de overgangsbepalingen kan beroepen en 
dat zij belast was met praktische vakken stage, ook genoemd beroepspraktijk stage; dat, met een met toepassing 
van artikel 6, § 7, van het concordantiebesluit ingediend bezwaarschrift, zij, kleuteronderwijzeres van opleiding, 
de omzetting heeft aangevraagd van beroepspraktijk stages naar praktische vakken stages verpleegkunde, maar dan 
alleen voor stagebegeleiding bij kinderen in kleuterscholen, peutertuinen, kinderdagverblijven en kleintjesoorden, 
niet voor stagebegeleiding in «moederhuizen» en ouderlingentehuizen; dat blijkens een schrijven van 8 oktober 
1990 van de administratie de bevoegde commissie haar verzoek niet heeft ingewilligd omdat het «niet in 
overeenstemming is met de concordantietabel/en» gevoegd bij het concordantiebesluit; dat dit concordantiebesluit 
bepaalt: «Concordantie naar PV verpleegkunde in hoofde van een personeelslid is slechts mogelijk mits betrokkene 
de beroepstitel van verpleegkundige draagt» en dat verzoekster die beroepstitel - wat ook daarmee precies is 
bedoeld - niet bezit; 

Overwegende dat de Raad in zijn arrest n' 36.045, Cortebeeck, van 18 december 1990 de tenuitvoerlegging 
van de met het tweede beroep bestreden beslissing heeft geschorst; dat blijkens de considerans van dat arrest hij 
hierbij in acht heeft genomen dat verzoekster geacht mag worden met haar eerste beroep - waarbij een vordering 
tot schorsing was gevoegd - ook de vernietiging te vorderen van het afwijzingsbesluit, waarvan zij dan later met 
haar tweede beroep uitdrukkelijk de vernietiging heeft gevorderd; dat de verwerende partij opwerpt dat indien de 
Raad het in zijn arrest n' 36.045 gehuldigde standpunt handhaaft, het tweede beroep onontvankelijk is op grond van 
het beginsel «non bis in idem»; dat de Raad dit standpunt handhaaft; dat dus met het tweede beroep uitdrukkelijk de 
vernietiging gevorderd wordt van een besluit waarvan de vernietiging reeds impliciet werd gevorderd met het eerste 
beroep; dat dit eerste beroep ontvankelijk is; dat in dat tweede beroep verzoekster geen andere annulatiemiddelen 
aanvoert dan in het eerste; dat het tweede beroep dus onontvankelijk is bij gebrek aan belang; 

Overwegende dat verzoekster als derde annulatiemiddel de schending aanvoert van artikel 6 van de Grond
wet; dat zij terecht betoogt dat in het bekwaamheidsbewijzenbesluit tot de praktische vakken verpleegkunde niet 
uitsluitend diploma's die verband houden met verpleegkunde toegang geven, maar ook, zij het dan met bijkomende 
eisen, andere diploma's; dat zij evenzeer terecht betoogt dat, tengevolge van de door haar aangeklaagde vereiste 
in het concordantiebesluit, de omzetting van de vroegere naar de nieuwe praktische vakken verpleegkunde alleen 
voor die personeelsleden mogelijk is die de «beroepstitel van verpleegkundige» dragen; dat ze uit het tegenover 
elkaar stellen van bekwaamheidsbewijzenbesluit en concordantiebesluit terecht afleidt dat personeelsleden die reeds 
in dienst waren toen de nieuwe regeling inzake vakken en bekwaamheidsbewijzen van kracht werd, strenger be
handeld worden dan de toentertijd nog niet in dienst zijnde personeelsleden, aangezien de tot de eerstgenoemde 
categorie behorenden een «beroepstitel van verpleegkundige» moeten voorleggen om hun onderwijsbevoegdheid 
te behouden en de tot de laatstgenoemde categorie behorenden dat niet noodzakelijk moeten doen om een onder
wijsbevoegdheid te verkrijgen; dat voor dat verschil in behandeling geen aanwijsbaar motief voorhanden is; dat 
het feit dat, bij de vervanging van een vroegere regeling door een nieuwe, overgangsbepalingen milder plegen 
te zijn dan de nieuwe regeling, dit verschil in behandeling er niet begrijpelijker op maakt, nu ter zake net het 
omgekeerde het geval is, nu, zoals verzoekster het uitdrukt, de zaken op hun kop worden gezet; dat trouwens, zoals 
gezien, in de overgangsbepalingen van het bekwaamheidsbewijzenbesluit de reeds in dienst zijnde personeelsleden 
vrijgesteld worden van het bezit van de nieuwe vereiste bekwaamheidsbewijzen verre van het bezit van strengere 
opgelegd te krijgen; dat aldus zelfs de vraag rijst of het besproken verschil in behandeling niet op een misverstand 
berust; dat hoe dan ook het hiervoren overwogene in acht genomen, dat verschil in behandeling als discriminatoir 
moet worden beschouwd; dat de verwerende partij tevergeefs betoogt dat de personeelsleden die nog niet in dienst 
waren toen de nieuwe regeling inzake vakken en bekwaamheidsbewijzen van kracht werd, even streng behandeld 
worden als degenen, zoals verzoekster, die toen wel reeds in dienst waren, aangezien van hen «nuttige ervaring» 
wordt geëist; dat, immers, «nuttige ervaring» ook verworven kan worden buiten het bezit van een «beroepstitel 
van verpleegkundige» om en dat degenen die, zoals verzoekster, op het voormelde tijdstip reeds in dienst waren, de 
kans niet krijgen om zich op hun «nuttige ervaring» te beroepen - en verzoekster houdt staande dat zij «nuttige 
ervaring» bezit voor de door haar geambieerde vakken aangezien zij die vakken jarenlang heeft gegeven - daar 
zij een «beroepstitel van verpleegkundige» moeten kunnen voorleggen; 

Overwegende dat op grond van het besproken annulatiemiddel de door verzoekster bestreden bepaling 
in het concordantiebesluit vernietigd moet worden; dat aangezien het door verzoekster eveneens bestreden 
afwijzingsbesluit op die bepaling is gesteund, het mee vernietigd moet worden; 

Overwegende dat de andere door verzoekster aangevoerde annulatiemiddelen tot geen ruimere vernietiging 
kunnen leiden; dat ze dus niet onderzocht moeten worden, 
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Artikel 1. - Vernietigd worden: 

Nr 36.892 

BESLUIT: 

1. het besluit van 12 juli 1990 van de Vlaamse Executieve betreffende de concordantie van de vakken en 
specialiteiten in het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan, in zoverre het op blz. 314 van zijn bijlagen 
bepaalt: «concordantie naar PV verpleegkunde in hoofde van een personeelslid is slechts mogelijk mits betrokkene 
de beroepstitel van verpleegkundige draagt»; 

2. de bij brief van 8 oktober 1990 aan Agnes Cortebeeck meegedeelde beslissing dat haar aanvraag om 
concordantie wordt afgewezen. 

Artikel 2. - De kosten van het eerste beroep, bepaald op vierduizend frank, komen ten laste van de 
Vlaamse Gemeenschap. 

De kosten van het tweede beroep, bepaald op vierduizend frank, komen ten laste van verzoekster. 

Nr 36.893 

ARREST van 30 april 1991 (IVe Kamer) 
De HH. Baeteman, kamervoorzitter, verslaggever, Borrel en Deroover, staatsraden, en Mevr. Geens, eerste 
auditeur. 

RAPPOORT t/ Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Insti
tutionele Hervormingen (Mrs Zanardi en Goovaerts) 

1. BEVOEGDHEID VAN ADMINISTRATIEVE OVERHEDEN - Impliciete bevoegdheden - Dienst
aanwijzingen, mutaties, overplaatsingen - Dienstaanwijzingen (1) 

ll. OPENBARE AMBTENAREN EN BEAMBTEN - Geldelijk statuut - Vergoedingen en bijslagen 
- Vergoedingen voor bijkomende prestaties (2 tot 4) 

111. WETTEN, DECRETEN EN BESLUITEN - Interpretatie - Algemeen gangbare betekenis van 
de termen - 1° Algemeen (3); - 2° Toepassingen (in alfabetische volgorde van de termen) - Bijzondere 
opdracht (2 en 4) 

1. Uit artikel 49, §§ 1 en 2, van de wet van 12juli 1976 en uit het koninklijk besluit 
van 21 oktober 1982 volgt dat een klerk-typiste bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken in 
het kader van haar gewone werkopdracht zonder meer door haar dienstoverste kan worden 
aangewezen om haar opdracht uit te oefenen in de diensten belast met de afwikkeling van 
de dossiers van het rampenfonds. Die dienstaanwijzing kan gebeuren door de Minister van 
Openbare Werken maar ook namens die Minister door de bevoegde dienstoverste. 

2. Uit artikel 49, § 2, van de wet van 12 juli 1976 volgt dat ambtenaren «die tijdelijk 
aangewezen worden voor de toepassing van deze wet op de schade voortspruitend uit een 
ramp» een toelage voor «bijzondere opdracht» kunnen genieten. 

3. Bij ontstentenis van nadere toelichting in de parlementaire voorbereiding en van ver
gelijkingspunten in soortgelijke wetgevingen moeten de bewoordingen van de tekst uitgelegd 
worden op grond van hun gebruikelijke betekenis. 

4. Het gebruik van de terminologie toelage voor «bijzondere» opdracht wijst erop 
dat het moet gaan om een opdracht die een uitzonderlijk en buitengewoon karakter heeft, 
een opdracht die buiten het normale ligt. Er kan moeilijk worden aangenomen dat het 
in de bedoeling van de wetgever zou hebben gelegen speciale toelagen toe te kennen aan 
ambtenaren die materieel hetzelfde werk blijven doen. Het ligt in de rede dat dergelijke 
toelagen enkel worden verleend aan diegenen die extra verantwoordelijkheden krijgen, die 
een buitengewone inspanning moeten leveren, die een moeilijke taak moeten volbrengen, 
die buiten de diensturen moeten presteren, enz. Verzoeksters stelling als zou het voor het 
verkrijgen van de toelage volstaan dat zij werd aangewezen voor de toepassing van de wet 
van 12 juli 1976, zelfs al blijft zij materieel precies hetzelfde werk doen en zelfs al heeft zij 
geen bijzondere opdracht, kan niet worden onderschreven. 
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Gezien het verzoekschrift dat op 17 juli 1984 Diane Rappoort, klerk-typiste bij het Ministerie van Binnen
landse Zaken, heeft ingediend om de vernietiging te vorderen van de beslissing van 24 mei 1984 waarbij haar 
het genot ontzegd wordt van een toelage van 517.000 frank voor bijzondere opdracht, bedoeld in artikel 49, § 2, 
van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door 
natuurrampen; 

1. Over de gegevens van de zaak. 

Overwegende dat de gegevens van de zaak kunnen worden samengevat als volgt: 

l.i. Verzoekster was als klerk-typiste in dienst bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, van 1 maart 
1974 tot en met 15 september 1982. Zij was tewerkgesteld bij het Provinciebestuur van Antwerpen. 

1.2. Van 1 oktober 1976 tot en met 15 september 1982 was zij betrokken bij de afhandeling van dossiers in 
het kader van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen 
door natuurrampen. 

1.3. Met een brief van 15 april 1983, gericht aan de Minister van Binnenlandse Zaken, vraagt verzoekster 
een toelage van 517.500 frank voor het uitoefenen van een bijzondere opdracht bedoeld in artikel 49, § 2, van de 
wet van 12 juli 1976. Luidens die bepaling kunnen «de rijksambtenaren(".) die tijdelijk aangewezen worden voor 
de toepassing van deze wet(".) benevens de bij reglement voorziene vergoedingen voor verplaatsing en voor verblijf. 
een toelage (genieten) voor bijzondere opdracht waarvan het bedrag en de wijzen van toekening vastgesteld worden 
door de Koning». De concrete uitvoeringsmodaliteiten van die wet worden vastgesteld bij koninklijk besluit van 
21 oktober 1982. 

1.4. Op 6 december 1983 richt verzoekster nogmaals een schrijven aan de Minister van Binnenlandse Zaken, 
waarin ze vraagt te worden ingelicht over de stand van zaken met betrekking tot de toelage voor bijzondere opdracht. 

1.5. Verzoeksters schrijven van 6 december 1983 wordt doorgestuurd naar de provinciegouverneur van 
Antwerpen. Op 29 december 1983 schrijft de gouverneur aan verzoekster dat hij niet inziet op welke wijze haar 
aanspraken op de toelage voor bijzondere opdracht gehonoreerd zouden kunnen worden. Volgens de gouverneur 
komen alleen deskundigen, belast met een tegensprekelijke vaststelling van de schade ter plaatse, in aanmerking 
voor deze vergoeding. 

1.6. Met een brief van 10 januari 1984, gericht aan de Minister van Binnenlandse Zaken, stelt verzoekster 
vast dat de gouverneur geen (eind)beslissing nam inzake de door haar gevraagde toelage. Op grond van een 
breedvoerige argumentatie onderstreept verzoekster dat zij recht heeft op de bewuste toelage, en zij drukt de hoop 
uit dat hieromtrent spoedig een beslissing wordt genomen. 

1.7. In antwoord op deze brief schrijft de Minister van Binnenlandse Zaken op 2 februari 1984 aan 
verzoekster: «( ".). De toekenning van dergelijke toelagen wordt niet door het departement van Binnenlandse Zaken 
geregeld maar door dat van Openbare Werken in overeenkomst met de diensten van de gouverneur. U gelieve 
derhalve uw briefwisseling aan deze overheden te richten». Kort daarna, op 6 februari 1984, wendt verzoekster 
zich met een schrijven tot de Minister van Openbare Werken, waarbij zij aandringt op een spoedige uitbetaling 
van de toelage voor bijzondere opdracht. 

1.8. Op 21 maart 1984 laat de Minister van Openbare Werken verzoekster weten dat hij haar schrijven van 
6 februari 1984 ontvangen heeft. Hij laat tevens weten dat hij omtrent het recht op toelage advies zal inwinnen 
bij de inspectie van financiën. 

1.9. Met een brief van 24 mei 1984, waarin de thans bestreden beslissing vervat ligt, laat de Minister van 
Openbare Werken weten dat niet kan worden ingegaan op verzoeksters vraag tot uitbetaling van een toelage van 
517.500 frank. In die brief wordt onder meer gesteld dat: 

«In regel bijzondere opdrachten slechts toegekend worden voor prestaties of opdrachten die buiten de normale 
opdrachten van een ambtenaar vallen. 

»In die optiek kan de vergoeding, als voorzien in artikel 49, § 2, van het K.B. van 21 oktober 1982 worden 
verantwoord. 

»Geacht wordt dat enkele ambtenaren onderzoeken ter plaatse dienen in te stellen buiten de gebruikelijke 
diensturen bv. gedurende het week-end. 

»Deze vergoeding kan dus zeker niet worden verleend aan betrokkenen, die als klerk-typiste, vermoedelijk 
tijdens de normale diensturen, taken hebben uitgevoerd die normaal aan hun graad verbonden zijn». 

2. Over de ontvankelijkheid van het beroep. 

2.1.1. Overwegende dat de verwerende partij in haar memorie van antwoord stelt «dat het verzoek niet als 
ontvankelijk kan beschouwd worden, daar de beslissing te nemen in het kader van artikel 49paragraaf2 van de wet 
van 12 juli 1976 en het Koninklijk besluit van 21 oktober 1982 slechts genomen kan worden «door» de Minister, 
en niet «voor» de Minister, dat het verzoekschrift aldus niet in aanmerking komt, en dat het niet weerhouden kan 
worden»; 
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2.1.2. Overwegende dat verzoekster van haar kant doet gelden dat «noch artikel 49, § 2, van de wet van 
12 juli 1976, noch het K.B. van 21oktober1982 bepalen dat de beslissingen terzake slechts genomen kunnen 
worden «door» de Minister»; dat verzoekster er verder op wijst dat de verwerende partij, door het inroepen van 
een dergelijk argument, zelf de ongeldigheid naar de vorm inroept van haar eigen beslissing, dat met andere 
woorden het aanvaarden van het argument van de verwerende partij betekent dat tegelijk en automatisch de 
bestreden beslissing onbetwistbaar is aangetast door machtsoverschrijding; 

2.1.3. Overwegende dat artikel 49, § 2, van de wet van 12 juli 1976 luidt als volgt: 

«§ 2. De rijksambtenaren, de ambtenaren van de provincie, van de gemeenten of van andere openbare 
diensten die tijdelijk aangewezen worden voor de toepassing van deze wet op de schade voortspruitend uit een 
ramp kunnen, benevens de bij reglement voorziene vergoedingen voor verplaatsing en voor verblijf. genieten een 
toelage voor bijzondere opdracht waarvan het bedrag en de wijzen van toekenning, vastgesteld worden door de 
Koning»; 

dat die bepaling uitgevoerd wordt door het koninklijk besluit van 21 oktober 1982 tot toekenning van een 
toelage voor bijzondere opdracht aan de rijksambtenaren, de ambtenaren van de provincie, van de gemeenten of 
van andere openbare diensten die tijdelijk voor de diensten van de gouverneur aangewezen worden in toepassing 
van artikel 49, § 2, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private 
goederen door natuurrampen; dat artikel 1 van dit koninklijk besluit bepaalt dat aan bovenvermelde ambtenaren 
«die tijdelijk voor de diensten van de gouverneur worden aangewezen in toepassing van artikel 49, § 2 ( ... ) een vaste 
maandelijkse toelage voor bijzondere opdracht (wordt) toegekend» en artikel 2 het bedrag van die toelage bepaalt; 

2.1.4. Overwegende dat luidens artikel 49, § 1, van dezelfde wet de gouverneur van de provincie, de 
Minister van Openbare Werken en de Minister van Landbouw, of hun afgevaardigde, een beroep kunnen doen 
op deskundigen buiten de administratie en dat voor hen ook hun opdracht en verplichtingen en hun vergoedingen 
bepaald worden door een koninklijk besluit; 

Overwegende dat uit het geheel van deze bepalingen volgt dat verzoekster in het kader van haar gewone 
werkopdracht zonder meer door haar dienstoverste kon worden aangewezen om haar opdracht uit te oefenen in de 
diensten belast met de afwikkeling van de dossiers van het rampenfonds; dat die dienstaanwijzing kan gebeuren 
door de Minister van Openbare Werken maar ook namens die Minister door de bevoegde dienstoverste; dat zulks 
blijkbaar gebeurd is en ter zake geen onregelmatigheid in de aanstelling van verzoekster aangetoond is of bestaat; 
dat het overigens de verwerende partij zeker niet toekomt dergelijke onregelmatigheid in te roepen; dat de exceptie 
niet opgaat; 

3. Over de gegrondheid van het beroep. 

3.1.1. Overwegende dat verzoekster in haar enig middel betoogt dat de bestreden beslissing waarbij haar de 
toelage wegens bijzondere opdracht geweigerd wordt genomen werd met schending «van, in hoof dorde, artikel 49, 
§ 2, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door 
natuurrampen, schending van, in bijkomende orde, de artikelen 1, 2 (tweede gedachtenstreep), 3, 5-2°, 6 en 7 van 
het koninklijk besluit van 21 oktober 1982, ref 82-1730, getroffen ter uitvoering van bedoelde wettelijke bepaling, 

»doordat de bestreden beslissing geen juiste toepassing maakt van de geciteerde wettelijke en reglementaire 
bepalingen, daar waar de bestreden beslissing stelt dat als voorwaarde moet vervuld zijn «(opdracht) onderzoeken 
ter plaatse in te stellen buiten de gebruikelijke diensturen», gezien «in regel bijzondere opdrachten () prestaties of 
opdrachten (zijn) die buiten de normale opdrachten van een ambtenaar vallen», en dat de bestreden beslissing aldus 
ten onrechte de noemer «bijzondere opdracht» beperkt ziet tot opdrachten «(buiten) de (gebruikelijke) (normale) 
diensturen», respektievelijk dat bijzondere opdrachten in laatste instantie niet zijn «taken uitgevoerd die normaal 
aan (de) graad verbonden zijn», 

»terwijl bedoeld artikel 49, § 2, nergens als voorwaarde stelt dat de bijzondere opdracht, i.c. «de toepassing 
van deze wet», buiten de gebruikelijke diensturen moet geschieden, en ook niet stelt dat «de toepassing van deze 
wet zich beperkt tot onderzoeken ter plaatse», noch stelt dat zulks taken zou betekenen die niet normaal aan de 
graad verbonden zijn; daarentegen en in de plaats daarvan, volstaat, overeenkomstig artikel 49, § 2, de tijdelijke 
aanwijzing «voor de toepassing van deze wet» om een toelage «voor bijzondere opdracht» te kunnen genieten»; 
dat verzoekster met andere woorden betoogt dat de «bijzondere opdracht», bedoeld in artikel 49, § 2, van de wet 
van 12 juli 1976, bestaat uit «de tijdelijke aanwijzing voor de toepassing van deze wet», en zij ervan uitgaat dat 
haar «normale» opdracht immers niet bestond in de toepassing van die wet, en dat dit ook niet kon, gezien het 
uitzonderlijk karakter van natuurrampen; 

3.1.2. Overwegende dat uit de hiervoren aangehaalde tekst van artikel 49, § 2, van de wet van 12 juli 1976 
volgt dat ambtenaren «die tijdelijk aangewezen worden voor de toepassing van deze wet op de schade voortspruitend 
uit een ramp» een toelage voor «bijzondere opdracht» kunnen genieten; dat in de eerste plaats moet worden 
nagegaan of verzoekster wel een bijzondere opdracht vervulde; dat bij ontstentenis van nadere toelichting in de 
parlementaire voorbereiding en van vergelijkingspunten in soortgelijke wetgevingen de bewoordingen van de tekst 
uitgelegd moeten worden op grond van hun gebruikelijke betekenis; dat het gebruik van de terminologie toelage 
voor «bijzondere» opdracht erop wijst dat het moet gaan om een opdracht die een uitzonderlijk en buitengewoon 
karakter heeft, een opdracht die buiten het normale ligt; dat verzoekster niet aantoont waarin het «bijzondere» van 
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haar opdracht dan wel bestaat; dat zij klerk-typiste bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken was, en gedurende 
enkele jaren werd belast met de toepassing van de wet van 12 juli 1976; dat zulks er in concreto op neerkwam -
verzoekster beweert in elk geval niet het tegendeel - dat zij gedurende een aantal jaren moest instaan voor het 
uittikken van stukken, het klasseren van documenten, enz" die betrekking hadden op schadegevallen die binnen 
het raam van de wet van 12 juli 1976 onderzocht werden; dat haar werk in essentie niet verschilde van het 
werk dat zij voorheen presteerde, wellicht in toepassing van andere wetgevingen; dat zo gezien het «bijzonder» 
karakter van verzoeksters opdracht niet aangetoond wordt; dat moeilijk kan worden aangenomen dat het in de 
bedoeling van de wetgever zou hebben gelegen speciale toelagen toe te kennen aan ambtenaren die materieel 
hetzelfde werk blijven doen en het in de rede ligt dat dergelijke toelagen enkel worden verleend aan diegenen 
die extra verantwoordelijkheden krijgen, die een buitengewone inspanning moeten leveren, die een moeilijke taak 
moeten volbrengen, die buiten de diensturen moeten presteren, enz.; dat verzoeksters stelling als zou het voor het 
verkrijgen van de toelage volstaan dat zij werd aangewezen voor de toepassing van de wet van 12 juli 1976, zelfs 
al blijft zij materieel precies hetzelfde werk doen en zelfs al heeft zij geen bijzondere opdracht, niet kan worden 
onderschreven; dat het middel niet opgaat. 

(Verwerping - kosten ten laste van verzoekster). 

Nr 36.894 

ARREST van 30 april 1991 (IVe Kamer) 
De HH. Baeteman, kamervoorzitter, Borret, verslaggever, en Mevr. Vrints, staatsraden, en de H' De Coene, 
eerste auditeur. 

V.Z.W. RADIO SOLYMAR (Mrs Derde en Lecoutre) t/ Vlaamse Gemeenschap (de 
W Van Mulders) 

RECHTSPLEGING - Bijzondere regels met betrekking tot de vordering tot schorsing - Afzon
derlijke akte 

Ofschoon de wetgever aan het voorschrift in artikel 17, § 3, eerste lid, van de 
gecoördineerde wetten op de Raad van State, dat de vordering tot schorsing van de tenuitvoer
legging wordt ingesteld bij een afzonderlijke akte die bij het verzoekschrift tot vernietiging 
wordt gevoegd, niet uitdrukkelijk toevoegt dat het op straffe van onontvankelijkheid moet 
worden nageleefd, is de erin opgelegde formaliteit niettemin als substantieel aan te merken. 

Blijkens de parlementaire voorbereiding is een afzonderlijke akte voor de vordering 
tot schorsing vereist «Om praktische redenen», met name «om het onderzoek naar de 
ontvankelijkheid te versnellen». Vermits een schorsingsprocedure uiteraard spoed vergt, 
kan een voorschrift dat het versnellen van de afhandeling van zulk een procedure op het oog 
heeft bijgevolg als substantieel worden aangemerkt. 

Dit klemt des te meer aangezien in de gecoördineerde wetten het verzoekschrift tot 
vernietiging en de akte waarbij de schorsing gevorderd wordt niet alleen vormelijk, maar 
ook inhoudelijk terdege van elkaar onderscheiden worden. 

Artikel 17, § 1, van de gecoördineerde wetten schrijft voor dat de middelen die, als 
ze ernstig zijn, de schorsing kunnen wettigen in het verzoekschrift tot vernietiging worden 
aangevoerd. Artikel 17, § 3, tweede lid, van dezelfde wetten schrijft voor dat de uiteenzetting 
van de feiten waaruit moet blijken dat de onmiddellijke toepassing van de bestreden beslissing 
een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen, in de vordering tot schorsing 
wordt gegeven. In overeenstemming daarmee schrijft artikel 7 van het koninklijk besluit van 
27 oktober 1989 voor dat aan de verwerende partij zowel een kopie van het verzoekschrift 
tot vernietiging als van het verzoekschrift tot schorsing wordt gestuurd. De verwerende 
partij mag er dus op vertrouwen dat het feit dat een schorsing wordt gevorderd voor haar 
onmiddellijk zichtbaar is door het ontvangen van twee verzoekschriften en dat zij door de 
lectuur van het ene, en door die lectuur alleen, de aangevoerde middelen op het spoor zal 
komen en door de lectuur van het andere, en door die lectuur alleen, de omtrent het nadeel 
aangevoerde feiten zal leren kennen. Over het ontbreken van die duidelijkheid kan des te 
minder worden heengestapt aangezien de verwerende partij weinig tijd wordt gegund om op 
de vordering tot schorsing te antwoorden. 
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Gezien het verzoekschrift dat de v .z. w. Radio Solymar op 18 maart 1991 heeft ingediend om de vernietiging 
te vorderen van het besluit van de Gemeenschapsminister van Cultuur van 28 december 1990 tot wijziging van 
het ministerieel besluit van 15 maart 1990 houdende erkenning van verzoekster als niet-openbare radio; 

Overwegende dat verzoekster in dat verzoekschrift ook de schorsing vordert van de tenuitvoerlegging van 
het door haar bestreden besluit; 

Overwegende dat vooraf dient te worden beschikt op de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging 
van de bestreden beslissing; 

Overwegende dat de verwerende partij opwerpt dat de vordering tot schorsing niet ontvankelijk is omdat 
artikel 17, § 3, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State voorschrijft dat de vordering tot schorsing 
bij een afzonderlijke akte wordt ingesteld; 

Overwegende dat verzoekster repliceert dat genoemde wetsbepaling zulks inderdaad voorschrijft, doch niet 
op straffe van onontvankelijkheid; 

Overwegende dat in artikel 17, § 3, eerste lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State is bepaald 
wat volgt: «De vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging wordt ingesteld bij een afzonderlijke akte die bij 
het verzoekschrift tot vernietiging wordt gevoegd»; dat het inderdaad zo is dat de wetgever aan dat voorschrift niet 
uitdrukkelijk toevoegt dat het op straffe van onontvankelijkheid moet worden nageleefd; dat de erin opgelegde 
formaliteit niettemin als substantieel moel worden aangemerkt om de hierna uiteengezette redenen; 

Overwegende dat blijkens de parlementaire voorbereiding een afzonderlijke akte voor de vordering tot 
schorsing is vereist «om praktische redenen» (Gedr. St., Kamer, 790/1-88-89, 6), met name «om het onderzoek 
naar de ontvankelijkheid te versnellen» (ibid., Senaat, 711-2 (1988-1989), 9); dat een schorsingsprocedure uiteraard 
spoed vergt en dat een voorschrift dat het versnellen van de afhandeling van zulk een procedure op het oog heeft, 
dus als substantieel kan worden aangemerkt; 

Overwegende dat vorenstaand betoog te meer klemt daar in de gecoördineerde wetten op de Raad van 
State het verzoekschrift tot vernietiging en de akte waarbij de schorsing gevorderd wordt niet alleen vormelijk, 
maar ook inhoudelijk terdege van elkaar onderscheiden worden; dat artikel 17, § l, van de gecoördineerde wetten 
voorschrijft dat de middelen die als ze ernstig zijn, de schorsing kunnen wettigen, in «het beroep» dat wil zeggen 
in het verzoekschrift tot vernietiging, worden aangevoerd en dat artikel 17, § 3, tweede lid, van dezelfde wetten 
voorschrijft dat de uiteenzetting van de feiten waaruit moet blijken dat de onmiddellijke toepassing van de bestreden 
beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen, in de vordering tot schorsing wordt gegeven; dat 
in overeenstemming daarmee artikel 7 van het koninklijk besluit van 27 oktober 1989 dat de schorsingsprocedure 
nader regelt, voorschrijft dat aan de verwerende partij zowel een kopie van het verzoekschrift tot vernietiging 
als van het verzoekschrift tot schorsing wordt gestuurd; dat de verwerende partij er dus mag op vertrouwen dat 
het feit dat een schorsing wordt gevorderd voor haar onmiddellijk zichtbaar is door het ontvangen van twee 
verzoekschriften en dat zij door de lectuur van het ene en door die lectuur alleen de aangevoerde middelen op het 
spoor zal komen en door de lectuur van het andere en door die lectuur alleen de omtrent het nadeel aangevoerde 
feiten zal leren kennen; dat wanneer die duidelijkheid ontbreekt, daar des te minder kan worden over heengestapt 
aangezien de verwerende partij weinig tijd wordt gegund om op de vordering tot schorsing te antwoorden; 

Overwegende dat uit het vorenstaande volgt dat de vordering tot schorsing moet worden afgewezen. 

(Verwerping van de vordering tot schorsing). 

Nr 36.895 

ARREST van 30 april 1991 (IVe Kamer) 

V.Z.W. RADIO SOLYMAR = nr 36.894. 

Nr 36.896 

ARREST van 30 april 1991 (IVe Kamer) 
De HH. Baeteman, kamervoorzitter, Borret, verslaggever, en Mevr. Vrints, staatsraden, en de H' Van der 
Gucht, auditeur. 

VAN DOBBEN-DE BRUYN (Mr Michel) t/ Vlaamse Gemeenschap (Mevr. Broucke) 
en Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs 
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1. BELANG (VEREIST OM VOOR DE RAAD VAN STATE EEN GEDING TE VOEREN) -
Rangschikking volgens de hoedanigheid van de verzoeker - Openbare ambtenaren en beambten -
Benoeming, bevordering en verandering van graad - Roeping voor de te begeven betrekking - Algemeen 
- Ambtenaar die geen roeping heeft voor de betrekking 

II. PERSONEEL VAN HET RIJKSONDERWIJS - Personeel onderworpen aan het statuut van 
22 maart 1969 - Bevordering - Bestuurs-- en onderwijzend personeel - Bevorderingsbrevet - Geschillen 

Een personeelslid van het gemeenschapsonde1Wijs dat geslaagd is voor het bevorde
ringsexamen, doch geen bevorderingsbrevet heeft gekregen wegens de beperking krachtens 
artikel 120 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 van het aantal bevorderingsbrevet
ten, heeft er geen belang bij aan te voeren dat het aantal af te leveren bevorderingsbrevetten 
hoger had moeten zijn, wanneer hij vanwege zijn plaats op de lijst van de geslaagden toch 
nog niet in aanmerking zou zijn gekomen om één van de bijkomende brevetten te verkrijgen. 

Gezien het verzoekschrift dat Nicolaas Van Dobben-de Bruyn op 20 september 1985 heeft ingediend om 
de vernietiging te vorderen van: 

1. de beslissing van de Minister van Onderwijs, waarbij het aantal af te geven bevorderingsbrevetten voor 
het ambt van directeur van een rijksinstelling voor hoger secundair onderwijs of voor hoger onderwijs van het 
korte type op 49 wordt vastgesteld; 

2. de beslissing van onbekende datum waarbij hem geen zodanig bevorderingsbrevet wordt toegekend; 

1. Over de gegevens van de zaak. 

l.i. Bij ministeriële omzendbrief B.P. n' 22/84 van 25 september 1984 wordt een oproep gedaan tot de 
kandidaten voor een examen voor de toekenning van het bevorderingsbrevet voor de directie van een rijksinrichting 
voor secundair onderwijs van de hogere graad en van een rijksinrichting voor hoger onderwijs van het korte type. 
Onder punt 3 van de omzendbrief wordt gespecifieerd dat het aantal toe te kennen brevetten maximum 49 bedraagt. 

1.2. Op 24 oktober 1984 dient verzoeker een aanvraag in voor deelneming aan het examen. 

1.3. De bevoegde commissie gaat op 14 juni 1985 over tot de eindbeoordeling van de examens van de 
kandidaten. Eenparig beslist zij dat 97 kandidaten het vereiste minimum aantal punten behaalden. Vervolgens 
besluit zij het brevet toe te kennen aan de 49 volgens de behaalde examensresultaten het best gerangschikte 
kandidaten. Verzoeker is 60ste gerangschikt. 

1.4. Met een brief van 19 juni 1985 wordt aan verzoeker medegedeeld dat hij 409,25 op 600 punten heeft 
behaald en dat de bevorderingscommissie hem op 14 juni 1985 het bevorderingsbrevet niet heeft toegekend. 

1.5. In het Belgisch Staatsblad van 26 juni 1985 wordt de rangschikking gepubliceerd van de 49 nieuwe 
brevethouders. 

2. Over de ontvankelijkheid van het beroep. 

2.1. Overwegende dat de Raad ambtshalve moet opwerpen dat het beroep niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat verzoeker aanvoert dat met toepassing van artikel 120 van het statutaire koninklijk besluit 
van 22 maart 1969 het aantal toe te kennen brevetten 38 + 15,2 dit is 53 of 54 had moeten zijn, verminderd met 
een cijfer volgens de modaliteiten bepaald in paragraaf 3 van hetzelfde artikel; dat hij nergens het hem toegekende 
cijfer betwist, noch de plaats die hem in de rangschikking van de geslaagden werd toebedeeld; dat zelfs als het 
aantal brevetten tot het door hem gewenste getal van 53 of 54 wordt verhoogd, hij vanwege zijn plaats op de lijst 
van de geslaagden toch nog niet in aanmerking komt om één van de bijkomende brevetten te verkrijgen; dat hij 
dus geen belang heeft bij het eerste noch het tweede voorwerp van zijn beroep. 

(Verwerping - kosten ten laste van verzoeker). 

Nr 36.897 

ARREST van 30 april 1991 (IVe Kamer) 
De HH. Baeteman, kamervoorzitter, Borret, verslaggever, en Mevr. Vrints, staatsraden, en de H' Van der 
Gucht, auditeur. 

VANMARCKE (Mr Aerts) t/ Inrichtende macht van het Crombeeninstituut, vertegen
woordigd door de examencommissie van het tweede studiejaar lagere normaal
school van dat instituut (Mr Demeester) 
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Nr 36.897 

II. HANDELINGEN VAN ADMINISTRATIEVE OVERHEDEN - Geldigheid - Schending van de 
wet - Motieven (2) 

III. RECHTEN EN VRIJHEDEN - Gelijkheid voor de wet - Discriminatie bij de uitoefening van 
de appreciatiebevoegdheid (1 en 3) 

1. Luidens artikel 13, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 3 november 1987 
kunnen de kwoteringen die in de loop van het academiejaar voor een onderwijsactiviteit 
worden toegekend, in aanmerking worden genomen voor de berekening van de uitslag van 
het betrokken examen. 

Het eindcijfer voor didactische stage moet bijgevolg niet noodzakelijk het resultaat 
zijn van de optelling van de cijfers toegekend voor de onderscheiden stages en het cijfer 
toegekend voor de vakbekwaamheid. . .. te meer daar in casu het eindcijfer werd toegekend 
door alle leerkrachten die de stage begeleiden, terwijl voor iedere stage de punten werden 
toegekend door de stagemeester en de pedagoog. 

2. In casu is het verschil tussen het eindcijfer voor didactische stage en het resultaat van 
de optelling van de cijfers toegekend voor de onderscheiden stages en het cijfer toegekend 
voor vakbekwaamheid niet zo groot dat het als strijdig moet beschouwd worden met hetgeen 
de student rechtmatig als resultaat mocht verwachten. 

3. Het is niet onaannemelijk dat voor een meerderheid van studenten de cijfers voor de 
onderscheiden stages gewoon overgenomen kunnen worden, zodat het feit dat dit voor enkele 
studenten niet is gebeurd niet noodzakelijk een schending uitmaakt van het gelijkheidsbegin
sel. 

Gezien het verzoekschrift dat Christ Vanmarcke op 22 augustus 1988 heeft ingediend om de vernietiging 
te vorderen van de beslissing van 22 juni 1988 van de examencommissie van het tweede studiejaar lagere 
normaalschool van het Crombeeninstituut houdende afwijzing van verzoeker; 

1. Over de gegevens van de zaak. 

Overwegende dat de gegevens van de zaak kunnen worden samengevat als volgt: 

1.1. Na in de eerste zittijd van het schooljaar 1985-1986 voor het eerste jaar lagere normaalschool in het 
Crombeeninstituut te Gent uitgesteld te zijn, slaagt verzoeker in de tweede zittijd. 

1.2. Nadat hij in de eerste zittijd van het schooljaar 1986-1987 is afgewezen met een onvoldoende in de 
rubriek didactische stage, volgt hij tijdens het schooljaar 1987-1988 opnieuw de lessen van het tweede jaar lagere 
normaalschool in hetzelfde instituut. 

1.3. Op 22 juni 1988 beslist de examencommissie dat verzoeker andermaal afgewezen wordt. Voor de 
didactische stage heeft hij 69 op 140 punten gekregen. 

2. Over de gegrondheid van het beroep. 

2.1. Overwegende dat verzoeker als eerste annulatiemiddel schending van het redelijkheidsbeginsel aanvoert 
doordat de verwerende partij aan de hand van de evaluatieverslagen van verzoeker tijdens de verschillende stages 
in de loop van het jaar dermate gunstige verwachtingen had gecreëerd, dat het halen van een voldoende in de 
rubriek didactische stage als rechtmatig mocht worden beschouwd; 

2.1. l. Overwegende dat het middel niet gegrond is; 

Overwegende dat artikel 13, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 3 november 1987 houdende 
algemeen reglement van de studie in het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan luidt als volgt: 
«Binnen de perken gesteld door het huishoudelijk reglement van de onderwijsinrichting, kunnen de kwoteringen die 
in de loop van het academiejaar voor een onderwijsactiviteit worden toegekend, in aanmerking genomen worden 
voor de berekening van de uitslag van het betrokken examen»; 

Overwegende dat voor de in de loop van het schooljaar doorlopen didactische stages verzoeker achtereen
volgens 14,2, 13,2, 11,5, 10,7 en 11 punten op 20 kreeg, of 60,6 punten op 100; dat met behulp van de beoordeling 
van de elkaar opvolgende stages en aan de hand van de door de betrokkene gemaakte vorderingen, hem 18 punten 
op 40 werden toegekend; dat voor iedere stage apart de punten worden toegekend door de stagemeester en de 
pedagogen die voor die stage zijn opgetreden, maar dat het eindcijfer voor de «didactische stage» wordt toegekend 
- aldus punt 4, derde lid, van het huishoudelijk reglement van de betrokken school - «in overleg, door alle 
leerkrachten die de stage begeleiden»; dat aldus begrijpelijk wordt dat dit eindcijfer niet noodzakelijk het resultaat 
moet zijn van de optelling van de cijfers toegekend voor de onderscheiden stages en het cijfer toegekend voor 
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de vakbekwaamheid; dat in de onderhavige zaak die optelling 78,6 punten op 140 gaf terwijl het eindcijfer 69 
punten op 140 bedroeg; dat dit verschil niet zo groot is dat het als strijdig beschouwd moet worden met hetgeen 
verzoeker rechtmatig als resultaat mocht verwachten, mede in aanmerking genomen dat, zoals de verwerende 
partij terecht doet opmerken, de cijfers voor de mekaar opvolgende stages een dalende lijn vertoçnden; dat het 
belang van die cijfers voor ieder apart stageonderdeel ook gerelativeerd moet worden daar het toekennen ervan 
niet wordt opgelegd in het huishoudelijk reglement van de betrokken school terwijl de richtlijnen verstrekt door 
het Nationaal Verbond van het Katholiek Pedagogisch Hoger Onderwijs, waardoor dat huishoudelijk reglement 
duidelijk is geïnspireerd, het alleen maar hebben over het «eventueel» toekennen van zodanige cijfers, waaraan 
dan nog wordt toegevoegd dat het eindcijfer voor de didactische stage niet ontstaat uit de wiskundige verrekening 
van die «eventueel in de loop van het schooljaar toegekende cijfers»; 

2.2. Overwegende dat na het administratief dossier te hebben kunnen inzien verzoeker schending van het 
gelijkheidsbeginsel aanvoert doordat voor 17 op de 21 studenten van het betrokken schooljaar het eindcijfer het 
resultaat lijkt te zijn van een eenvoudige optelling der punten voor de onderscheiden stages, vermeerderd met het 
cijfer voor de taakbekwaamheid; 

2.2.1. Overwegende dat de Raad niet ingaat op de vraag van verzoeker om het dossier van alle studenten te 
doen voorleggen teneinde de gegrondheid van dat middel verder te onderzoeken; dat, immers, wees de inwilliging 
van die vraag uit dat het middel feitelijke grondslag heeft, dan zou nog niet blijken dat het in rechte gegrond is; 
dat het namelijk niet onaannemelijk is dat voor een meerderheid van studenten de cijfers voor de onderscheiden 
stages gewoon overgenomen kunnen worden, temeer daar reeds het cijfer gegeven voor de «taakbekwaamheid» 
het totaal van die cijfers waar nodig kan corrigeren; 

2.3. Overwegende dat in een derde annulatiemiddel verzoeker aanvoert dat de examencommissie onregel
matig samengesteld was; dat hij vaststelt dat krachtens het huishoudelijk reglement voor de betrokken school van 
de examencommissie deel uitmaken die leden van het onderwijzend personeel «die in het desbetreffende studiejaar 
verantwoordelijk zijn voor de permanente evaluatie en/of examinatie»; dat hij daarmee niet in overeenstemming 
acht het feit dat Adèle Van Hooreweder als lid van de examencommissie het stuk genoemd «synthese-evaluatie 
1987-1988» heeft ondertekend ofschoon zij les gaf in het eerste en niet in het tweede leerjaar waar het in dezen 
over ging; 

2.3.1. Overwegende dat het middel niet tot vernietiging kan leiden; dat uit de door de verwerende partij 
neergelegde stukken blijkt dat Adèle Van Hooreweder alleen het proces-verbaal van de deliberatie van het tweede 
studiejaar A heeft medeondertekend en niet het proces-verbaal van de deliberatie van het tweede studiejaar B, 
waarin verzoeker zat; dat verzoeker de bewijskracht van dit stuk niet betwist; dat het in opzicht van bewijskracht 
de voorrang heeft op het stuk waar verzoeker zich op beroept. 

(Verwerping - kosten ten laste van verzoeker). 

Nr 36.898 

ARREST van 30 april 1991 (IVe Kamer) 
De HH. Baeteman, kamervoorzitter, Borrel, verslaggever, en Mevr. Vrints, staatsraden, en de H' Van der 
Gucht, auditeur. 

VAN DICHELE (Mr Van In) t/ Vlaamse Gemeenschap (Mevr. Broucke) en Autonome 
Raad voor het Gemeenschapsonderwijs - Tussenkomende partij: Vermeersch 
(Mrs Aerts en Lambrechts) 

PERSONEEL VAN HET RUKSONDERWUS - Personeel onderworpen aan het statuut van 
22 maart 1969 - Mutatie - Bevorderingsambten 

Voor de bepaling, op basis van de artikelen 21 en 26 van het koninklijk besluit van 
30 april 1969, van de ambtsanciënniteit voor mutaties in bevorderingsambten mogen ook de 
prestaties verricht als waarnemend directeur in acht worden genomen, zelfs als de betrokkene 
op het moment van de waarneming het bevorderingsbrevet nog niet had behaald. 

Gezien het verzoekschrift dat Robert Van Dichele op 6 februari 1985 heeft ingediend om de vernietiging te 
vorderen van de beslissing van onbekende datum van de Minister van Onderwijs, waarbij Guido Vermeersch als 
directeur aan de Rijksbasisschool Torhout benoemd wordt en waarbij aan verzoeker de mutatie naar die betrekking 
geweigerd wordt; 

Gezien het verzoekschrift tot tussenkomst van 14 mei 1985; 
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Gelet op de beschikking van 26 juni 1985 die de tussenkomst van Guido Vermeersch toelaat; 

1. Over de feitelijke gegevens van de zaak. 

Overwegende dat de gegevens van de zaak kunnen worden samengevat als volgt: 

l.i. Verzoeker is bij koninklijk besluit van 17 juni 1964 vast benoemd tot onderwijzer. 

Nr 36.898 

Op 15 juni 1972 behaalt hij het brevet van hoofdonderwijzer. Bij koninklijk besluit van 18 februari 1975 
wordt hij met ingang van 1 januari 1975 vast benoemd in het ambt van directeur van een autonome Rijkslagere 
onderwijsinrichting. Bij ministerieel besluit van 20 maart 1975 wordt hij in die hoedanigheid vanaf dezelfde dag 
aangesteld aan de Rijkslagere school te Staden. 

1.2. Guido Vermeersch is bij koninklijk besluit van 19 juni 1964 vast benoemd tot onderwijzer. 

Hij is aan de Rijkslagere school Kortemark, ter vervanging van het instellingshoofd aangesteld geweest 
als waarnemend directeur voor de periodes 4 mei 1962 tot 2 september 1962, 21 juli 1966 tot 14 april 1969 en 
6 oktober 1975 tot 30 juni 1976. 

Op 18 december 1975 behaalt hij het bevorderingsbrevet van hoofdonderwijzer. Bij koninklijk besluit van 
30 september 1976 wordt hij met ingang van 1 juli 1976 vastbenoemd in het ambt van directeur lager onderwijs. 
Bij ministerieel besluit van 19 maart 1982 wordt hij in die hoedanigheid vanaf dezelfde datum aangesteld aan de 
Rijkslagere school voor Buitengewoon Onderwijs Diksmuide. 

1.3. Bij brief van 23 november 1984 wordt aan de kandidaten voor mutatie in een bevorderingsambt de 
lijst overgezonden van de betrekkingen die vacant geworden zijn ten gevolge van de eerste mutatieronde 1984 en 
die in de tweede ronde 1984 te begeven zijn. 

Tot die betrekkingen behoort die van directeur aan de Rijksbasisschool (R.B.S.) te Torhout. 

1.4. Zowel verzoeker als Guido Vermeersch stellen zich kandidaat voor de evengenoemde betrekking. 

1.5. In een niet gedateerde nota maakt de administratie per betrekking een rangschikking op van de 
kandidaten. Voor de betrekking van directeur R.B.S. Torhout worden Guido Vermeersch en Robert Van Dichele op 
basis van een ambtsanciënniteit van respectievelijk 17 jaar, 4 maand en 5 dagen en 10 jaar, 5 maand en 10 dagen 
eerste en tweede gerangschikt. 

1.6. Op 10 december 1984 besluit de Minister Guido Vermeersch vanaf 1 januari 1985 aan te stellen als 
directeur aan de R.B.S. te Torhout; dit besluit wordt geformaliseerd in een ministerieel besluit van 18 april 1985. 

2. Over de gegrondheid van het beroep. 

2.1. Overwegende dat als enig annulatiemiddel verzoekers onwettigheid naar de motieven aanvoert, 

doordat voor de berekening van de ambtsanciënniteit van Guido Vermeersch ook in aanmerking werden 
genomen de diensten als directeur die deze had gepresteerd vóór zijn bevordering tot directeur en zelfs voor hij 
het bevorderingsbrevet had behaald, 

terwijl ambtsanciënniteit logischerwijze maar opgebouwd kan worden van zohaast men benoemd is in het 
betrokken ambt; 

2.2. Overwegende dat de verwerende partij en de tussenkomende partij verwijzen naar 's Raads arrest 
nr 25.159, Volders, van 26 maart 1985 om te stellen dat voor de berekening van de ambtsanciënniteit van Guido 
Vermeersch terecht rekening werd gehouden met diens prestaties als waarnemend directeur vooraleer hij het 
bevorderingsbrevet voor het ambt van directeur had behaald; 

2.3. Overwegende dat, de artikelen 21 en 26 interpreterend van het koninklijk besluit van 30 april 1969 
dat de «modaliteiten» vaststelt van de regeling der mutaties in het rijksonderwijs, de Raad in zijn arrest Volders 
inderdaad het standpunt heeft ingenomen dat de verwerende partij en de tussenkomende partij verdedigen; dat 
verzoeker niet poogt aan te tonen dat dit standpunt onjuist is of dat het in dezen geen gelding heeft; dat de Raad 
ook voor de onderhavige zaak dit standpunt tot de zijne maakt; dat het middel niet gegrond is. 

(Verwerping - kosten ten laste van verzoeker en van de tussenkomende partij). 
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ARREST van 30 april 1991 (IVe Kamer) 

Arresten 
Nrs 36.889 tot 36.943 

Blz. 14 

De HH. Baeteman, kamervoorzitter, Borrel, verslaggever, en Mevr. Vrints, staatsraden, en de H' Van der 
Gucht, auditeur. 

STORMS t/ Vlaamse Gemeenschap (Mevr. Broucke) en Autonome Raad voor het 
Gemeenschapsonderwijs 

BEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN STATE - Bevoegdheid inzake geschillen nietigverklaring 
- 1° Subjectief recht - Wedden en lonen; - 2° Van ambtswege door de Raad van State opgeworpen 
middelen en excepties - Ambtshalve opgeworpen excepties - Onbevoegdheid van de Raad van State 

1. De beslissing waarbij de overheid voor een personeelslid een weddeschaal vaststelt, 
is geen constitutieve beslissing waarbij een wedde wordt verleend, maar een declaratieve 
beslissing waarbij de overheid het bestaan van een direct uit een rechtsregel voortspruitende 
verplichting tot het betalen van een bepaald weddebedrag erkent. Alleen de rechterlijke 
macht is bevoegd om over het bestaan en de omvang van zulk een subjectief recht te beslissen, 
behoudens wanneer de wetgever hem met toepassing van artikel 93 van de Grondwet die 
bevoegdheid heeft ontzegd. 

2. De Raad van State werpt ambtshalve zijn onbevoegdheid op. 

Gezien het verzoekschrift dat Eddy Storms op 20 juni 1986 heeft ingediend om de vernietiging te vorderen 
van de beslissing van de Minister van Onderwijs, hem medegedeeld bij brief van 22 april 1986, volgens welke 
hem voor de periode van 1 oktober 1982 tot 31 januari 1986 een bedrag van 205.960 frank ten onrechte werd 
uitbetaald en als gevolg waarvan zijn weddetoelage vanaf l februari 1986 wordt verminderd; 

Overwegende dat bij de brief van 22 april 1986 waaraan verzoeker refereert, hem wordt medegedeeld dat 
bij de regeling van de weddetoelage voor de periode van 1 oktober 1982 tot 31 januari 1986 een bedrag van 
205.960 fr. ten onrechte werd uitbetaald, daar deze uitbetaling in strijd is met artikel 2 van het koninklijk besluit 
van 27 juni 1974; dat dit besluit de weddeschalen vaststelt van onder meer het personeel van het rijksonderwijs; 
dat het eigenlijke voorwerp van het beroep een geschil blijkt te zijn betreffende de weddeschaal die op verzoeker 
van toepassing is, de weddeschaal 502 dan wel 501; dat de beslissing waarbij de overheid voor een personeelslid 
een weddeschaal vaststelt geen constitutieve beslissing is waarbij een wedde wordt verleend, maar een declaratieve 
beslissing waarbij de overheid het bestaan van een direct uit een rechtsregel voortspruitende verplichting tot het 
betalen van een bepaald weddebedrag erkent; dat het geschil dus de omvang van een subjectief recht op wedde 
betreft; dat uitsluitend de rechterlijke macht bevoegd is om over het bestaan en de omvang van zulk een subjectief 
recht te beslissen, behoudens wanneer de wetgever hem met toepassing van artikel 93 van de Grondwet die 
bevoegdheid heeft ontzegd; dat in dezen verzoeker zich niet op een wet met een zodanige strekking kan beroepen; 
dat de Raad ambtshalve zijn onbevoegdheid dient op te werpen. 

(Verwerping - kosten ten laste van verzoeker). 

Nrs 36.900 tot 36.902 

ARRESTEN van 30 april 1991 (IVe Kamer) 

N.V. BOUWONDERNEMING VOORUITZICHT, POMA en B.V.B.A. IVAN VUYL
STEKE: afstand van het geding. 
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ARREST van 30 april 1991 (IVe Kamer) 

Nr 36.903 

De HH. Baeteman, kamervoorzitter, Borrel, verslaggever, en Mevr. Vrints, staatsraden, en de H' Verhuist, 
eerste auditeur (andersluidend advies)•. 

MAESSCHALK (Mrs Van Hout en Lambrechts) t/ Vlaamse Gemeenschap 
(Mevr. Broucke) en Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs 

1. PERSONEEL VAN HET RUKSONDERWUS - Personeel onderworpen aan het statuut van 
22 maart 1969 - Mutatie - Geschillen (1 en 2) 

II. BELANG (VEREIST OM VOOR DE RAAD VAN STATE EEN GEDING TE VOEREN) -
Rangschikking volgens de hoedanigheid van de verzoeker - Mutatie, overplaatsing, dienstaanwijzing, en 
verandering van graad - Maatregelen die betrekking hebben op andere personeelsleden (1) 

III. HANDELINGEN VAN ADMINISTRATIEVE OVERHEDEN - Gevolgen van hun vernieti
ging (2) 

1. Het beroep van een personeelslid van het gemeenschapsonderwijs dat de impliciete 
weigering bestrijdt hem naar een bepaalde betrekking te muteren, doch niet de toelating tot 
de stage in deze betrekking, is ontvankelijk wanneer de betrokkene zowel door het instellen 
van het beroep als door de aangevoerde annulatiemiddelen te kennen geeft dat hij niet 
aanneemt te moeten wijken voor een tot stagiair benoemd kandidaat en niet bewezen is 
dat die benoeming toen reeds had plaatsgevonden of dat hij er kennis van had. 

Aangezien bij een toelating tot de stage het wezenlijke de benoeming tot stagiair is 
en het bijkomstige de toewijzing van een betrekking, dient de betrokkene, die uitsluitend de 
toewijzing van de omstreden betrekking nastreeft, niet de vernietiging te vorderen van de 
benoeming tot stagiair van diegene die de omstreden betrekking heeft gekregen. 

2. In geval van vernietiging van de weigering een personeelslid van het gemeenschaps
onderwijs te muteren naar een bepaalde betrekking die intussen aan een stagiair - wiens 
benoeming als zodanig buiten het vernietigingsarrest blijft - is gegeven, zal de overheid 
moeten nagaan of de stagiair, die zijn betrekking moet opgeven, een andere betrekking kan 
krijgen. 

IV. ONDERWUS EN WETENSCHAP - Gebruik der talen - Taalkennis van het personeel 

Artikel 14 van de wet van 30 juli 1963 eist alleen van de onderwijzers die in een 
Nederlandstalige instelling Frans als tweede taal geven, een grondige kennis van die taal. 
Dit artikel houdt in dat alleen zoveel onderwijzers als nodig zijn om de lessen Frans te 
geven, die taal grondig moeten kennen. 

V. ONDERWUZEND PERSONEEL - Algemeen (1) 
VI. PERSONEEL VAN HET RUKSONDERWUS - Personeel onderworpen aan het statuut van 

22 maart 1969 - Aanwerving - Vaste benoeming -1° Dienstaanwijzing- Recht op dienstaanwijzing (1); 
- 2° Geschillen (2) 

1. In het rijksonderwijs werd men niet vastbenoemd aan een bepaalde onderwijsin
stelling, maar in een bepaald ambt. Men werd er als vastbenoemd personeelslid wel vast 
of definitief aangesteld in een bepaalde betrekking, d.w.z. met een voltijdse of deeltijdse 
opdracht belast in een bepaalde onderwijsinstelling. 

2. Een vastbenoemd onderwijzer van het rijksonderwijs die is aangesteld aan een 
bepaalde instelling en die een aanstelling krijgt aan een andere instelling kan bij gebreke 
aan een tijdig ingesteld annulatieberoep niet meer opkomen tegen het ongedaan maken van 
zijn oorspronkelijke aanstelling. 

Gezien het verzoekschrift dat Murielle Maesschalk op 29 juli 1988 heeft ingediend om de vernietiging te 
vorderen van «de impliciete weigering van de Heer Minister van Onderwijs verzoekster te reaffecteren naar een 
vacante betrekking aan de R.B.S. Koekelberg»; 

• Het Auditoraat was van oordeel dat hel beroep niet ontvankelijk was omdat verzoekster hel vennoeden dat zij zich bij de opvatting van de verwerende 
partij had neergelegd of althans ervan uitging dat de zaak voor haar geen voldoende belang meer vertoonde. niet tijdig had tegengesproken. 
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1. Over de gegevens van de zaak. 

Overwegende dat de gegevens van de zaak kunnen worden samengevat als volgt: 

Arresten 
Nrs 36.889 tot 36.943 

Blz. 16 

1.1. Bij koninklijk besluit van 14 mei 1975 wordt verzoekster met ingang van l september 1973 tot 
onderwijzeres in vast verband benoemd. Bij ministerieel besluit van 9 juli 1975 wordt zij als zodanig te Koekelberg 
aangesteld. 

1.2. Op 25 juni 1982 dient verzoekster, overtallig te Koekelberg, een «reaffectatieaanvraag» in, «alleen 
indien mijn betrekking te Koekelberg werkelijk in gevaar komt». Zij vraagt aangesteld te worden aan de Rijksba
sisschool (R.B.S.) Opwijk-Merchtem. 

1.3. Op 13 juli 1982 gaat de Minister van Onderwijs op die aanvraag in, beslissing die hij zal formaliseren 
in een ministerieel besluit van 25 april 1983: verzoekster wordt met ingang van 1 september 1982 bij wijze van 
«reaffectatie» aan de R.B.S. Opwijk-Merchtem aangesteld. 

1.4. Met brieven van 5 augustus 1982 vragen zowel de directeur van de R.B.S. Koekelberg als verzoekster 
zelf de Minister haar «reaffectatie» in te trekken, onder aanvoering dat zij nog steeds in dienst is te Koekelberg, 
«tot 1 oktober 1982 in het slechtste geval» en dat wat de schoolbevolking betreft de vooruitzichten zeer gunstig 
zijn zodat haar betrekking niet in gevaar komt. 

1.5. Met een nota van 19 augustus 1982 legt de administratie de vraag om intrekking voor aan de Minister. 
Zij merkt aan dat verzoekster reeds tijdens het schooljaar 1981-1982 overtallig was te Koekelberg en er met een 
tijdelijk toegestane klas was belast en dat indien zij het volgende schooljaar er nog in dienst kan blijven het 
hoogstwaarschijnlijk in zulk een klas zal zijn. 

Op 30 augustus 1982 besluit de Minister verzoekster tijdelijk aan te stellen aan haar «eigen school» te 
Koekelberg. 

1.6. Ook gedurende de schooljaren 1983-1984 tot en met 1986-1987 blijft verzoekster tijdelijk aangesteld 
te Koekelberg. 

1.7. Per l oktober 1986 wordt verzoekster overtallig aan de R.B.S. Opwijk-Merchtem. 

1.8. Met een brief van 13 maart 1987 vraagt de directeur van de R.B.S. Koekelberg verzoekster definitief 
te reaffecteren aan zijn school, nu een leerkracht van die school per l april 1987 gepensioneerd wordt. 

1.9. Met een nota van 25 mei 1987 legt de administratie die vraag aan de Minister voor. Zij adviseert de 
vraag ongunstig. Als eerste reden geeft zij op dat verzoekster haar definitieve reaffectatie slechts kan krijgen bij 
wijze van mutatie bij de eerstvolgende vacantverklaringen in 1988. Bovendien merkt zij op dat verzoekster niet in 
het bezit is van een diploma grondige kennis van de tweede taal, hetgeen vereist is ingevolge de wet van 30 juli 
1963 houdende taalregeling in het onderwijs «indien, aldus de administratie, in de school niet voldoende benoemde 
personeelsleden aanwezig zijn die dit diploma bezitten». 

Tussen 26 mei en 2 juni 1987 schrijft de Minister op die nota: «Ik heb kennis genomen van uw nota». 

Wat in die nota te lezen staat deelt de administratie «namens de Minister» met een brief van 25 juni 1987 
mee aan het schoolhoofd te Koekelberg. 

l.10. Op 29 juli 1987 stelt de Minister opnieuw verzoekster tijdelijk aan aan de R.B.S. Koekelberg. 

1.11. Met een brief van lO februari 1988 vraagt verzoekster nogmaals om een vaste reaffectatie te Koe
kelberg. 

1.12. Met een nota van 8 maart 1988 legt de administratie de zaak aan de Minister voor. Zij herhaalt haar 
standpunt volgens hetwelk verzoekster enkel definitief gereaffecteerd kan worden te Koekelberg via de jaarlijkse 
mutatieprocedure overeenkomstig welke de vacant geworden betrekking aan de school aldaar is opgenomen op de 
lijst der vacant verklaarde betrekkingen. Zij voegt daaraan toe: «Hierbij rijst echter het probleem dat Mevrouw 
Maesschalk niet in het bezit is van een diploma grondige kennis van de 2de taal, hetgeen vereist is overeenkomstig 
de wet van 30 juli 1963 houdende de taalregeling in het onderwijs». 

Op 16 maart 1988 verklaart de Minister zich akkoord met de administratie. 

1.13. In het Belgisch Staatsblad van 16 april 1988 wordt de lijst der vacante bij wijze van mutatie te 
begeven betrekkingen bekendgemaakt. Komen op die lijst onder het nummer 21.ll4 voor twee betrekkingen van 
onderwijzer aan de R.B.S. Koekelberg. In voetnoot wordt vermeld dat voor die betrekkingen de grondige kennis 
van de tweede landstaal vereist is. 

Op 18 april 1988 dient verzoekster een aanvraag in voor mutatie naar een van de onder nummer 21.114 
vermelde betrekkingen. 

De administratie merkt op haar aanvraagformulier aan dat zij «geen diploma grondige kennis Frans» heeft. 

l.14. In het Belgisch Staatsblad van lO juni 1988 wordt een oproep gedaan tot de kandidaten voor toelating 
tot de stage. Op de lijst der daarvoor in aanmerking komende vacante betrekkingen komen onder het nummer 
21. l l 4 de twee bovengenoemde betrekkingen voor. 
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1.15. Op 29 juli 1988 stelt verzoekster haar annulatieberoep in, gericht tegen de weigering haar sub 1.13. 
vermelde aanvraag in te willigen, weigering die zij afleidt uit de sub 1.14. gerelateerde oproep tot de kandidaten 
voor toelating tot de stage. 

1.16. Op 5 augustus 1988 stelt de Staatssecretaris voor Onderwijs verzoekster aan te Koekelberg, maar dan 
enkel tijdelijk, ter vervanging van een leerkracht die op 1 september 1988 met pensioen zal gaan. 

2. Over de ontvankelijkheid van het beroep. 

2.1. Overwegende dat de verwerende partij opwerpt dat het beroep onontvankelijk is; dat dit volgens haar 
zo is om de volgende reden: het heeft voor wie om een mutatie heeft gevraagd geen zin uitsluitend de vernietiging 
te vorderen van de impliciete weigering die mutatie te verlenen; een mutatie verlenen is rechtens maar mogelijk 
als de begeerde betrekking vacant is; dus, wanneer iemand anders in die betrekking wordt aangesteld, moet de 
kandidaat voor mutatie niet alleen de weigering hem de mutatie te geven bestrijden, maar ook de aanstelling van 
die ander; in de onderhavige zaak zijn de twee betrekkingen waarnaar verzoekster bij wijze van mutatie heeft 
gesolliciteerd, toegewezen aan twee kandidaten voor toelating tot de stage; verzoekster heeft geen van die beide 
toelatingen tot de stage bestreden; derhalve zou door een inwilliging van haar, alleen tegen de impliciete weigering 
haar te muteren gericht beroep geen ruimte gemaakt worden voor het haar toewijzen van een der betrekkingen 
waarnaar ze met haar mutatieaanvraag heeft gesolliciteerd; 

2.2. Overwegende dat verzoekster het bestaan van de door haar bestreden impliciete weigering haar naar een 
van de door haar begeerde betrekkingen te muteren blijkens haar verzoekschrift heeft afgeleid uit de oproeping voor 
het toewijzen van die betrekkingen tot de kandidaten voor toelating tot de stage; dat het feit dat zij desalniettemin 
haar annulatieberoep heeft ingesteld, aantoont dat zij niet aanneemt dat zij voor een tot stagiair benoemd kandidaat 
zou moeten wijken; dat, daarmee in overeenstemming de strekking van haar annulatiemiddelen is dat ze in geen 
geval moest wijken voor een kandidaat-stagiair; dat het voor de zinvolheid van haar beroep dus geen verschil 
maakt wie bij wijze van toelating tot de stage in een der door haar begeerde betrekkingen werd aangesteld; dat 
het voor de beoordeling van de zinvolheid van haar beroep dus niet nodig is haar aanspraken op een der door haar 
begeerde betrekkingen te kunnen vergelijken met de aanspraken van de naar behoren geïdentificeerde stagiair die 
een van die betrekkingen gekregen heeft aangezien in haar visie wie die stagiair ook is, haar aanspraken voorgaan; 

Overwegende dat hoe dan ook verzoekster niet verweten kan worden dat, op het tijdstip dat ze haar beroep 
instelde, ze niet tegelijkertijd de benoeming van een stagiair bij wijze van toewijzing van een der omstreden 
betrekkingen bestreed aangezien niet bewezen is dat die benoeming toen reeds had plaatsgevonden en dat in 
bevestigend geval verzoekster er toen reeds kennis van had; 

Overwegende dat de benoemingen van stagiairs bij wijze van toewijzing van de omstreden betrekkingen 
bekend zijn gemaakt in het Belgisch Staatsblad van 25 januari 1989; dat zo de vraag naar voren komt of 
verzoekster alsdan niet formeel de vernietiging van een van die benoemingen had moeten vorderen; dat om 
op die vraag een ontkennend antwoord te geven er vooreerst - en vooral - aan herinnerd mag worden dat 
het voor verzoekster onverschillig was wie de omstreden betrekkingen had gekregen bij wege van toelating tot 
de stage; dat voorts bedacht moet worden dat het verzoekster uitsluitend te doen is om de toewijzing van een 
der omstreden betrekkingen, terwijl bij een toelating tot de stage het wezenlijke de benoeming tot stagiair is 
en het bijkomstige de toewijzing van een betrekking, zoals de Raad mocht overwegen in zijn arrest n' 34.374, 
Schoonackers, van 20 maart 1990, sub 2.1.1.; dat, derhalve, wanneer de verwerende partij van verzoekster verlangt 
dat, om ontvankelijk in haar beroep te zijn, zij de vernietiging zou vorderen van een benoeming tot stagiair, zij 
het essentiële met het bijkomstige verwart; 

Overwegende, tenslotte, dat om haar stelling te staven, de verwerende partij zich ten onrechte beroept 
op 's Raads arrest n' 33.106, Hecquet, van 3 oktober 1989; dat in deze zaak de verzoekende partij onder meer 
de beslissing bestreed waarbij met haar aanvraag om mutatie naar een bepaalde betrekking geen rekening werd 
gehouden, maar dat zij niet alleen niet uitdrukkelijk de vernietiging vorderde van de beslissing waarbij een 
concurrent die mutatie had gekregen, maar bovendien verklaarde die beslissing niet te kunnen en niet te willen 
aanvechten; dat in de onderhavige zaak verzoekster, naar is gezien, impliciet maar zeker haar voorrang voor een 
der door haar begeerde betrekkingen op kandidaat-stagiairs laat gelden en dat zij nergens heeft verklaard dat zij 
niet kan en wil aanvechten dat die betrekkingen bij wijze van benoeming tot stagiair zijn toegewezen; dat het 
verschil tussen de zaak Hecquet en de onderhavige zaak bovendien hierin ligt dat wat in de zaak Hecquet aan de 
verzoekende partij verweten werd was dat zij de toewijzing aan een ander van de door haar geambieerde betrekking 
niet bestreed terwijl wat de verwerende partij in de onderhavige zaak van verzoekster verlangt is dat zij alleen om 
haar aanspraken op een betrekking veilig te stellen een benoeming tot stagiair zou bestrijden; 

Overwegende dat uit een en ander volgt dat de exceptie niet gegrond is; dat indien de inwilliging van het 
beroep vergt dat een der omstreden betrekkingen aan verzoekster toegewezen moet worden, de verwerende partij 
zal moeten uitmaken, ten eerste welke van de twee aan de tot stagiair benoemden betrekkingen aan verzoekster 
gegeven moet worden, ten tweede of de stagiair die zijn betrekking moet opgeven - en wiens benoeming tot 
stagiair als zodanig buiten het vernietigingsarrest blijft zodat dit arrest niet meebrengt dat de prestaties die hij als 
stagiair geleverd heeft, rechtens als niet geleverd beschouwd moeten worden - een andere betrekking kan krijgen; 
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3.1. Overwegende dat verzoekster als eerste annulatiemiddel aanvoert dat de reden waarom haar mutatie
aanvraag niet werd ingewilligd, te weten het feit dat zij geen diploma met betrekking tot de grondige kennis van 
het Frans heeft, geen rechtsgeldige reden is; 

3.1.1. Overwegende dat het middel in zoverre gegrond is dat niet naar behoren bewezen is dat de bedoelde 
reden rechtsgeldig is aangevoerd; 

Overwegende dat artikel 14 van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs luidt als 
volgt: 

«Art. 14. In de lagere scholen waar het onderwijs van de tweede taal wettelijk verplicht is, wordt dit onderwijs 
gegeven door een onderwijzer die het bewijs heeft geleverd van zijn grondige kennis van deze tweede taal en ten 
minste van zijn voldoende kennis van de onderwijstaal»; 

Overwegende dat krachtens artikel 10, eerste lid, van dezelfde taalwet het onderricht van de tweede taal 
verplicht is in de lagere scholen van het arrondissement Brussel-Hoofdstad; dat artikel 14 van die wet dus 
toepasselijk was op de R.B.S. Koekelberg; 

Overwegende dat in zijn arresten n' 31.302, Vanden Eede, van 8 november 1988 en 31.303, Corneillie, 
van 8 november 1988 de Raad overwogen heeft dat in artikel 14 alleen van de onderwijzers die Frans geven, een 
grondige kennis van die taal wordt geëist, dat dit artikel inhoudt dat alleen zoveel onderwijzers als er nodig zijn 
om de lessen Frans te geven, die taal grondig moeten kennen; dat ook voor de onderhavige zaak de Raad die 
overwegingen tot de zijne maakt; 

Overwegende dat niet naar behoren bewezen is dat, toen over de mutatieaanvraag van 18 april 1988 van 
verzoekster beslist moest worden, er in de R.B.S. Koekelberg voor de lessen Frans twee onderwijzers die grondig 
Frans kenden te kort waren, zodat geen van de twee vacante betrekkingen aan verzoekster toegewezen konden 
worden; dat in de sub 1.9. gerelateerde nota van de administratie alleen maar van de eventualiteit sprake is dat er 
in de betrokken school niet voldoende personeelsleden aanwezig zijn die de vereiste taalkennis bezitten; dat in de 
sub 1.12. gerelateerde nota niet eens het voorbehoud met betrekking tot die eventualiteit, laat staan aangetoond 
wordt dat ze in casu gerealiseerd is; dat, zoals sub 1.13. is vastgesteld, de administratie om de afwijzing van 
verzoeksters mutatieaanvraag te verantwoorden gewoon aanmerkt dat zij «geen diploma grondige kennis Frans» 
bezit, precies alsof dit bezit een vereiste is dat geldt voor alle onderwijzers van de onder de toepassing van artikel 
14 van de taalwet van 30 juni 1963 vallende scholen; dat in een stuk van het administratief dossier, 3 oktober 
1989 gedateerd, dan eindelijk wordt ingegaan op de vraag of er in concreto behoefte was aan de aanstelling te 
Koekelberg van onderwijzers die een grondige kennis van het Frans bezitten; dat in dat stuk daarover het volgende 
te lezen staat: 

«Nu is het zo dat er, onder meer als gevolg van de oppensioenstelling van de heer Govaert m.i.v. 01.04.1987, 
aan de R.B.S. te Koekelberg niet langer voldoende personeelsleden geaffecteerd zijn die een diploma of een 
getuigschrift bezitten waaruit de grondige kennis van de tweede taal blijkt, om te kunnen voorzien in het onderricht 
van die taal»; 

dat het enige concrete gegeven dat uit die tekst geput kan worden is dat door het vertrek van onderwijzer 
Govaert, van wie dan maar aangenomen moet worden dat hij een grondige kennis van het Frans bezat, zich 
de aanstelling opdrong van een onderwijzer die een grondige kennis van het Frans bezit; dat er echter twee 
betrekkingen vacant waren en dat het vertrek van Govaert, steeds aangenomen dat hij een grondige kennis van het 
Frans bezat, dus niet verklaart waarom verzoekster geen betrekking kon krijgen; 

3.2. Overwegende dat in een tweede annulatiemiddel verzoekster aanvoert dat de weigering om verzoekster 
aan de R.B.S. Koekelberg te «reaffecteren» onwettig is omdat zij aldaar reeds vastbenoemd was sinds 1 september 
1973; 

3.2.1. Overwegende dat men in het rijksonderwijs niet vastbenoemd werd aan een bepaalde onderwijsinstel
ling, maar in een bepaald ambt; dat men er wel als vastbenoemd personeelslid vast of definitief werd aangesteld 
in een bepaalde betrekking, dat wil zeggen met een voltijdse of deeltijdse opdracht werd belast aan een bepaalde 
onderwijsinstelling; dat zo, blijkens hetgeen sub 1.1. is vastgesteld, verzoekster aan de R.B.S. Koekelberg werd 
aangesteld; dat aan die aanstelling in 1982 een einde werd gemaakt door haar sub 1.2. en 1.3. gerelateerde vaste 
aanstelling aan de R.B.S. Opwijk-Merchtem; dat mogelijk de overheid in 1982 ten onrechte niet is ingegaan op haar 
sub 1.4. gerelateerde vraag om intrekking van die aanstelling, maar dat bij gebrek aan tijdig tegen de weigering 
om daar op in te gaan ingesteld annulatieberoep, die weigering ten opzichte van verzoekster definitief is geworden; 
dat toen verzoekster in 1988 haar sub 1.13. gerelateerde aanvraag indiende om naar de R.B.S. Koekelberg te 
muteren, zij die aanvraag dus niet kon funderen op haar «vastbenoemd» zijn aan die school, hoedanigheid die haar 
mutatieaanvraag trouwens rechtens zinloos zou hebben gemaakt; dat het middel niet gegrond is; 

3.3. Overwegende dat in een derde annulatiemiddel verzoekster aanvoert dat de weigering om verzoekster 
naar de R.B.S. Koekelberg te «reaffecteren» onwettig is omdat haar sub 1.2. gerelateerde aanvraag om «reaffec
tatie» aan de R.B.S. Opwijk-Merchtem en de daarop volgende tijdelijke aanstellingen aan de R.B.S. Koekelberg 
verkeerd waren, daar zij in feite niet overtallig was aan laatstgenoemde school; dat zij betoogt dat er aldus een 
discrepantie is ontstaan tussen haar rechtstoestand - «vastbenoemde onderwijzeres aan de R.B.S. Koekelberg», 
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lees overeenkomstig het sub 2.2.1. overwogene «als onderwijzeres vast aangesteld aan de R .B .S. Koekelberg» -
en haar feitelijke toestand - «Vastbenoemde onderwijzeres met tijdelijke opdracht aan de R.B.S. Koekelberg»; dat 
zij concludeert dat bij een zodanige discrepantie de rechtstoestand primeert; 

3.3.1. Overwegende dat verzoeksters rechtstoestand niet was die van vast aangestelde onderwijzeres aan de 
R.B.S. Koekelberg, aangezien aan die rechtstoestand een einde was gekomen door haar aanstelling aan de R.B.S. 
Opwijk-Merchtem; dat voor het overige verwezen wordt naar hetgeen sub 2.2. l. overwogen is met betrekking tot 
het tweede annulatiemiddel; dat het middel niet gegrond is, 

BESLUIT: 

Artikel 1. - Vernietigd wordt de impliciete beslissing van de Minister van Onderwijs waarbij geweigerd 
wordt de aanvraag in te willigen van Murielle Maesschalk om als vastbenoemde onderwijzeres gemuteerd te 
worden naar de Rijksbasisschool Koekelberg. 

Artikel 2. - De kosten, bepaald op vierduizend frank, komen ten laste van de Vlaamse Gemeenschap. 

Nr 36.904 

ARREST van 30 april 1991 (IVe Kamer) 
De HH. Baeteman, kamervoorzitter, Borret, verslaggever, en Deroover, staatsraden, en Verhuist, eerste 
auditeur. 

GELADI t/ Vlaamse Gemeenschap (Mevr. Broucke) en Autonome Raad voor het 
Gemeenschapsonderwijs 

PERSONEEL VAN HET RUKSONDERWUS - Personeel onderworpen aan het statuut van 
22 maart 1969 - Aanwerving - Vaste benoeming - Gevolgen 

Het feit dat iemand tot leraar algemene vakken is benoemd, verleent hem geen toegang 
tot welk algemeen vak dan ook: er moet een minimum aan verband bestaan tussen het toe 
te wijzen vak en het bekwaamheidsbewijs op grond waarvan het personeelslid is benoemd. 

Wanneer een ander personeelslid een bekwaamheidsbewijs bezit dat of een benoeming 
gekregen heeft die een nauwer verband vertoont met het toe te wijzen vak, verdient dat 
personeelslid de voorkeur. Zo is voor het geven van het vak massamedia een licentiate in de 
geschiedenis duidelijk geschikter dan een licentiate in de scheikundige wetenschappen. 

Gezien het verzoekschrift dat Lutgarde Geladi op 24 april 1987 heeft ingediend om de vernietiging te 
vorderen van «de ministeriële beslissingen van 18-19 december 1986 in de mate dat: 

»--- 2 uren milieubeheer en 1 uur grondstoffen toegewezen blijven aan dhr. De Meyer en deze aan verzoekster 
werden geweigerd, 

»--- 4 lesuren «massamedia» aan haar toegewezen in vast benoemd verband op 1.10.1986, omgevormd 
werden tot een tijdelijke aanstelling (periode van 1.10.1986 tot 3.11.1986) (bijlage 1), 

»--die 4 lesuren haar op 3.11.1986 werden ontnomen ten voordele van een vastbenoemd leraar (dhr. De 
Vos?) met minder anciënniteit dan verzoekster (bijlage 2), 

»---daarenboven aan die leraar nog 2 lesuren massamedia werden toegekend, en derhalve impliciet gewei
gerd werd deze aan verzoekster toe te kennen»; 

1. Over de gegevens van de zaak. 

Overwegende dat de gegevens van de zaak kunnen worden samengevat als volgt: 

1.1. Verzoekster is vastbenoemde lerares algemene vakken (A.V.) in het hoger secundair onderwijs (H.S.O.). 
Bij ministerieel besluit van 7 februari 1979 wordt zij in die hoedanigheid bij wijze van mutatie aangesteld aan 
het Koninklijk Atheneum (K.A.) Mol. 

Zij is licentiate in de scheikundige wetenschappen. 

1.2. Met een ministeriële beslissing van 18 december 1986 wordt haar opdracht per l oktober 1986 op 
15 uren bepaald, waaronder vier uren massamedia. Op het desbetreffende document was naast die 4 uren 
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oorspronkelijk het cijfer 4 geplaatst, wat betekent dat verzoekster als vastbenoemd personeelslid was aangesteld. 
Dit cijfer 4 werd echter overtikt met het cijfer 2, wat betekent dat verzoekster als tijdelijk personeelslid is aangesteld. 

Blijkens een ministeriële beslissing van 19 december 1986 worden de 4 uren massamedia haar per 
3 november 1986 niet langer toegekend. 

1.3. Reinhilde De Vos, eveneens vast benoemd lerares A.V. in het H.S.O., is eveneens in die hoedanigheid 
aangesteld aan het K.A. Mol, zulks bij ministeriële beslissing van 4 oktober 1984. 

Zij is licentiate in de geschiedenis. 

De 4 uren massamedia die eerst aan verzoekster waren gegeven, worden, samen met nog 2 andere uren 
massamedia, aan Reinhilde De Vos gegeven met ingang van 3 november 1986, zulks op grond van een ministeriële 
beslissing van 30 oktober 1986. 

1.4. Marcel (of Alfons) De Meyer is benoemd tot stagedoend leraar A.V. in het H.S.O. onder de precisering 
«aardrijkskunde». In die hoedanigheid is ook hij aangesteld aan het K.A. Mol. 

Per 1 september 1986 omvat zijn opdracht aldaar onder meer 1 uur grondstoffenleer en 2 uren milieuleer. 

2. Over de gegrondheid van het beroep. 

2.1. Overwegende dat verzoekster blijkens haar annulatiemiddel aanspraak maakt op de uren massamedia 
die aan Reinhilde De Vos zijn gegeven omdat zij een grotere anciënniteit dan De Vos bezit en op de uren 
grondstoffenleer en milieuleer die aan Marcel (Alfons) De Meyer zijn gegeven, omdat zij vastbenoemd is en 
Marcel (Alfons) De Meyer niet; 

2.2. Overwegende dat het middel niet gegrond is; 

Overwegende dat het feit dat iemand tot leraar algemene vakken is benoemd, hem geen toegang verleent 
tot welk algemeen vak dan ook; dat er een minimum aan verband moet bestaan tussen het toe te wijzen vak 
en het bekwaamheidsbewijs op grond waarvan het personeelslid is benoemd; dat bovendien wanneer een ander 
personeelslid een bekwaamheidsbewijs bezit dat of een benoeming die een nauwer verband vertoont met het toe 
te wijzen vak, dat personeelslid de voorkeur verdient; 

Overwegende wat de uren massamedia betreft, dat Reinhilde De Vos als licentiate in de geschiedenis 
duidelijk geschikter was dan verzoekster als licentiate in de scheikundige wetenschappen; 

Overwegende wat de uren grondstoffenleer en milieuleer betreft, dat blijkens door verzoekster verschafte 
gegevens een technisch vak met de benaming ecologie (niet: milieu-leer) en een technisch vak met de benaming 
grondstoffenleer onder de scheikunde zijn ondergebracht; dat daar echter tegenover staat dat blijkens door de 
verwerende partij verschafte gegevens een algemeen vak met de benaming milieuleer en een algemeen vak met 
de benaming grondstoffenleer onder de aardrijkskunde zijn ondergebracht; dat mede aan de hand van de door de 
verwerende partij voorgelegde leerplans aangenomen kan worden dat inhoudelijk de algemene vakken milieuleer 
en grondstoffenleer dichter staan bij de aardrijkskunde en de technische vakken ecologie en grondstoffenleer dichter 
staan bij de scheikunde; dat de omstreden uren als algemene vakken zijn gekwalificeerd; dat Alfons (Marcel) De 
Meyer leraar aardrijkskunde was; dat hij bedoelde vakken reeds geruime tijd gaf; dat uit een en ander blijkt dat 
niet bewezen is dat verzoekster meer aanspraak op de omstreden uren kon maken dan Alfons (Marcel) De Meyer. 

(Verwerping - kosten ten laste van verzoekster). 

Nrs 36.905 tot 36.932 

ARRESTEN van 2 mei 1991 (Vlle Kamer) 

36.905 tot 36.908 - MALCIKAN en andere vreemdelingen: opschorting van de 
tenuitvoerlegging is niet mogelijk voor een bevel om het land te verlaten. 

36.909 en 36.910 - ABDELGALIK en MOHAMMED: het verzoek tot opschorting 
is niet ontvankelijk omdat de vreemdeling niet ter terechtzitting is verschenen. 

36.911 - KAABIA: opschorting van de tenuitvoerlegging is niet mogelijk voor een 
bevel om het land te verlaten. 

36.912 - ARRAMDANI: opschorting van de tenuitvoerlegging is niet mogelijk voor 
een bevel om een minderjarige terug te brengen naar de plaats vanwaar hij gekomen is. 

36.913 - AIT OUSSAKOUR: afstand van het verzoek tot opschorting en van het 
beroep tot nietigverklaring. 
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