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ARREST van 2 april 1992 (Xe Kamerr 

Nr 39.146 

De HH. Baeteman, Voorzitter van de Raad van State, Verbiest en Beirlaen, verslaggever, staatsraden, en 
Vandendriessche, auditeur (gedeeltelijk andersluidend advies)**. 

CUYPERS en TIMMERMANS (Mr Vandenberghe) t/ O.C.M.W. Bree (Mrs Kenis en 
Blontrock) - Tussenkomende partij: Janssens (M'" Blancke en Lindemans) 

1. BEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN STATE - Bevoegdheid inzake geschillen nietigverklaring 
- Algemeen (1) 

II. BEGRIP HANDELING (VATBAAR VOOR BEROEP) -1° Algemeen -Administratieve rechts
handeling (2); - 2° Mededeling, inlichting, kennisgeving, bekendmaking - Mededeling (3) 

1. Administratieve beslissingen ontsnappen niet aan het toezicht van de Raad van State 
wegens het feit dat hun vernietiging enige terugslag heeft op subjectieve burgerlijke rechten. 
Met het bestrijden van de beslissing waarbij een einde wordt gemaakt aan de overeenkomst 
tot exploitatie van een klinisch laboratorium in de lokalen van het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn en daarmee samenhangend de aanstelling van een klinisch bioloog, 
vragen de verzoekers niet dat subjectieve rechten zouden worden erkend. 

2. Het besluit waarbij een einde wordt gesteld aan de exploitatie door de verzoekers van 
het laboratorium voor klinische biologie, waarbij beslist wordt om op naam van het openbaar 
centrum een eigen erkenning aan te vragen en waarbij de benoeming van een klinisch bioloog 
in het vooruitzicht wordt gesteld, berokkent aan de verzoekers een onmiddellijk nadeel en 
is griefhoudend voor hen. 

3. Het beroep tegen een beslissing die de rechtstoestand van de partijen niet wijzigt is 
niet ontvankelijk. Dit is het geval met een beslissing die niets meer is dan de mededeling 
aan de geneesheren van een O.C.M.W.-ziekenhuis van een vroeger genomen beslissing, ook 
al wordt daarin vermanend uitgehaald naar de personen die zich niet zouden aanpassen aan 
de nieuwe regeling. 

III. HANDELINGEN VAN ADMINISTRATIEVE OVERHEDEN - Geldigheid - Schending van de 
wet - Motieven 

IV. ZIEKENHUIZEN - Laboratoria voor klinische biologie 

Artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 143 van 30 december 1982 stelt de voorwaarden 
vast waaraan de laboratoria voor klinische biologie moeten voldoen om te genieten van 
de tegemoetkoming van de ziekteverzekering. Wanneer de juridische toestand van het 
laboratorium van een O.C.M.W.-ziekenhuis volledig beantwoordt aan die voorwaarden, kan 
de raad voor maatschappelijk welzijn het genoemd koninklijk besluit niet inroepen als een 
deugdelijke grond om een einde te stellen aan de exploitatie van het laboratorium door de 
geneesheren en om de exploitatie exclusief voor te behouden aan het openbaar centrum. De 
beslissing die ervan uitgaat dat het koninklijk besluit nr. 143 geen andere mogelijkheid open 
liet, berust niet op deugdelijke motieven. 

Gezien het verzoekschrift dat op 16 maart 1984 door Advocaat Hugo Vandenberghe namens Yves Cuypers 
en Jean Timmermans werd ingediend om de vernietiging te vorderen van «de beslissingen genomen door de 
Raad voor Maatschappelijk Welzijn in datum van 29.11.1983 of 30.11.1983, opgestuurd naar het Provinciebestuur 
van de Provincie Limburg op 6.12.1983, en van 28.12.1983, waarbij het laboratorium Klinische Biologie van het 
0.C.M. W.-Ziekenhuis te Bree vanaf 1.1.1984 exclusief uitgebaat wordt door het 0.C.M. W. zelf. met uitsluiting van 
de vorige eigenaars en uitbaters»; 

Gezien het verzoekschrift tot tussenkomst van 28 augustus 1987; 

Gelet op de beschikking van 18 september 1987 die de tussenkomst van Robrecht Janssens toelaat; 

• De voorziening in cassatie, ingesleld legen dit arrest werd bij arrest van 5 februari 1993 verworpen. Dit arresl stelt in essentie «dar de omstandiRheid 
dat het bestreden arrest een weerslag kan hebben op de toestand van de 1:eneesheren-connexiste11 met betrekking tol de exploitatie van het laboratorium 
en aldus uit dit oogpunt de \lerweerders ten goede kan komen, enkel een gnolg is l'an de l'ernietiging die geen afbreuk doet aan de bevoegdheid \•an de 
Raad \/an State» en <<dat de l'erweerders het onderhal•ig geschil niet wellelijk aanhangig konden maken hij een rechtscollege mn de rechterlijke macht>). 

•• Het audiloraal achne het beroep niet ontvankelijk ingediend in hoofde van 1weede verzoeker omdat het bewijs niet voorlag dat hij de beroepstennijn 
had gestuit door een bezwaar bij de toezichthoudende overheid, en omdat het bezwaar, ingediend door eerste verzoeker namens alle geneesheren. niet 
kon aangenomen worden als een daad van stuiting in het voordeel van de tweede verzoeker. 
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1.1. Beide verzoekers zijn geneesheren-specialist in het O.C.M.W.-ziekenhuis van Bree. 

In een overeenkomst tussen de geneesheren en de toenmalige Commissie van Openbare Onderstand van 
12 september 1969 wordt de financiële regeling voor de samenwerking van de Commissie van Openbare Onderstand 
en de geneesheren vastgesteld. 

Artikel 19 heeft betrekking op de vergoeding die de geneesheren verschuldigd zijn voor de huur van 
lokalen van de Commissie van Openbare Onderstand en de logistieke steun door de diensten van de Commissie 
van Openbare Onderstand. Ten aanzien van het laboratorium wordt een bijzondere regeling uitgewerkt, luidens 
welke «de geneesheren, 1•erantwoordelijk voor de onderzoeken uitgevoerd in het laboratorium aan de Commissie 
van Openbare Onderstand de werkelijke onkosten voor de werking van het laboratorium (zullen) betalen». 

1.2. Op 14 februari 1979 verschijnt in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 10 november 1978 
betreffende de erkenning door de Minister van Volksgezondheid en Leefmilieu van de laboratoria voor klinische 
biologie. 

Dit besluit stelt, met het oog op de terugbetaling in het kader van de ziekteverzekering, de erkenning in 
van laboratoria. 

Op 20 april 1979 wordt voor het laboratorium van het O.C.M.W.-ziekenhuis een aanvraag tot erkenning 
opgemaakt door de voorzitter van het O.C.M.W. (die ondertekent als «aanvrager») en door eerste verzoeker 
Cuypers (die ondertekent als «persoon he/ast met de leiding»). 

Op 27 maart 1983 wordt medegedeeld door de bevoegde diensten aan het openbaar centrum voor maatschap
pelijk welzijn en aan de exploiterende geneesheren dat het laboratorium voorlopig wordt erkend onder nr. 72.004. 

1.3. In het Belgisch Staatsblad van 12 januari 1983 verschijnt het koninklijk besluit nr. 143 van 30 december 
1982 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de laboratoria moeten voldoen voor de tegemoetkoming van de 
ziekteverzekering voor verstrekkingen van klinische biologie. 

Dit bijzondere machtenbesluit stelt vast dat de ziekteverzekering nog slechts kan tussenkomen wanneer de 
laboratoria voldoen aan de daar gestelde voorwaarden, met name: 

- de verstrekkingen worden uitgevoerd door één of meer personen die overeenkomstig het koninklijk 
besluit nr. 78 van 10 november 1967 daartoe gemachtigd zijn; 

- het labo wordt geëxploiteerd o.m. door «één of meer behandelende geneesheren die uitsluitend in het 
kader van hun praktijk en met het oog op diagnose hij hun eigen patiënten met de hulp van derden verstrekkingen 
van klinische biologie uitvoeren» (artikel 3, 1°); 

- indien de eigenaar van de gebouwen of de uitrusting niet de exploitant van het laboratorium is, mag de 
vergoeding die door de exploitant betaald wordt enkel bestaan uit een forfaitaire som, vastgesteld in een geschreven 
overeenkomst, en die overeenstemt met de normale vergoeding voor huur of afschrijving op basis van de waarde 
der investeringen (artikel 7). 

1.4. Op 25 augustus 1983 vult eerste verzoeker een vragenlijst uitgaande van het Ministerie in, waarin hij 
de lijst opgeeft van de zes geneesheren die het labo exploiteren en waarin hij, met betrekking tot de eigendom 
van lokalen en uitrusting, een onderscheid maakt tussen: 

- het O.C.M.W.-ziekenhuis: 
- eigenaar van de lokalen en van een klein deel van het instrumentarium; 
- dienstverlening: 1 + 1/2 + 1/2 personeelsleden, onderhoud lokalen, verwarming enz.; 

- Dr. Y. Cuypers en Dr. J. Timmermans: 
- eigenaar van het grootste deel van het instrumentarium; 
- dienstverlening: 1 + 1/2 + 1/2 + 1/2 personeelsleden. 

1.5. Bij brief van 24 oktober 1983 vraagt eerste verzoeker Cuypers aan het Ministerie om «de erkenning 
van het laboratorium toe te kennen aan de geneesheren-connexisten van het ziekenhuis», stellende dat zij voldoen 
aan het koninklijk besluit nr. 143. Hij voegt eraan toe: 

- dat het vroegere erkenningsnummer werd gegeven aan het laboratorium maar dat het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn zich nooit om het labo bekommerd heeft; 

- dat de geneesheren eigen personeel in dienst hebben en zelf investeerden voor meer dan 7 miljoen fr. 
- dat het Ministerie hen als exploitant erkende. 

1.6. Op 8 november 1983 deelt de voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in een 
brief aan eerste verzoeker (als woordvoerder van de groep geneesheren) mede: 

- dat het erkenningsnummer 72.004 aan het openbaar centrum behoorde; 
- dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn: 
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- als eigenaar met ingang van 1 januari 1984 ook als exploitant zou optreden, en daarvoor de apparatuur 
van de geneesheren zou overnemen; 

- bij gebreke aan consensus per 1 januari 1984: 
- enkel het labopersoneel van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zou in dienst 

houden; 
- zelf apparatuur zou aankopen; 
- een klinisch bioloog zou aanstellen. 

1.7. Beide verzoekers antwoorden op die brief op 16 november 1983. Zij stellen dat het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn, door zelf een labo te gaan uitbaten, «C<mtracthreuk» zou plegen, daar waar trouwens 
het erkenningsnummer 72.004 aan de geneesheren werd toegekend. 

1.8. Op 29 november 1983 neemt de raad voor maatschappelijk welzijn de beslissing: 

l. een aanvraag in te dienen om de voorlopige erkenning nr. 72.004 om te zetten in een definitieve 
erkenning ten name van het O.C.M.W.-ziekenhuis van Bree; 

2. dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als uitsluitend exploitant van het labo klinische 
biologie zou optreden met ingang van 1 januari 1984 (verwijzing naar artikel 3, § 5, van het koninklijk besluit 
nr. 143); 

3. tijdens de eerstvolgende raadsvergadering een klinisch bioloog aan te stellen die met ingang van l januari 
1984 «uitsluitend zal instaan voor de verstrekkingen waartoe het laho, conform zijn erkenning, gemachtigd is»; 

4. te zorgen voor «de nodige apparatuur en het hevoegde personeel»; 

5. een afzonderlijke boekhouding te houden overeenkomstig het koninklijk besluit van 18 november 1983. 

1.9. Die beslissing wordt ter kennis van beide verzoekers gebracht in een brief van 6 december 1983,' 
ondertekend door de Voorzitter. Deze brief maakt ten onrechte melding van de beslissing van 30 november 1983, 
terwijl het gaat om een beslissing van 29 november. 

Op diezelfde 6 december 1983 wordt die beslissing toegestuurd aan het provinciebestuur, waar zij inkomt 
op 7 december 1983. 

1.10. Eerste verzoeker Cuypers vraagt op 9 december 1983 aan de gouverneur om de zaak tot zich te trekken 
en de nodige stappen te doen om een redelijke en billijke oplossing te bereiken. Die brief wordt geschreven 
«namens de geneesheren-connexisten». 

1.11. In aansluiting op zijn beslissing van 29 november 1983 stelt de raad voor maatschappelijk welzijn 
op 20 december 1983 Robrecht Janssens aan tot klinisch bioloog voor een proeftermijn van 1 jaar met ingang 
van 1 januari 1984. 

1.12. In vergadering van 28 december 1983 neemt de raad voor maatschappelijk welzijn een «mededeling 
aan de HH. Medici en aan het personeel» aan, stellende: 

- dat met ingang van 1 januari 1984 het labo door het bestuur «zelf en exclusief» zal uitgebaat worden, 
onder leiding van R. Janssens die de leiding van het labo op zich neemt; 

- dat alle analyses in dit labo en onder leiding van die verstrekker moeten uitgevoerd worden; 
- dat alle medici en verplegers zich «op straffe van strenge maatregelen» aari dit besluit moeten aanpassen. 

Die beslissing wordt op 30 december 1983 ter kennis van de betrokkenen gebracht door middel van een 
algemeen bericht en op 13 januari 1984 door een individueel schrijven aan iedere geneesheer en aan de bevoegde 
ministeriële dienst. 

1.13. Op 14 februari 1984 dient eerste verzoeker Cuypers (alleen handelend en in persoonlijke naam) 
opnieuw een bezwaar in bij de gouverneur, ditmaal tegen de beslissing van 29 november en 20 december 1983. 
Dit bezwaar wordt op het provinciebestuur ontvangen op 16 februari 1984. 

1.14. Op 1 maart 1984 schorst de gouverneur het aanstellingsbesluit van R. Janssens omdat de gesloten 
overeenkomst een aantal onduidelijkheden inhoudt. Op 27 maart 1984 handhaaft de raad voor maatschappelijk 
welzijn zijn beslissing met dien verstande dat er zekere aanpassingen worden ingevoegd, waarna de gouverneur 
zich niet meer verzet. 

1.15. Het Ministerie van Volksgezondheid betekent op 27 januari 1984 een nieuwe, gewijzigde, voorlopige, 
erkenning van het laboratorium, waarvan door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering op 
2 februari 1984 kennis wordt genomen. 

2. Over het eigenlijke voorwerp van het heroep. 

2.1. Overwegende dat verzoekers in hun verzoekschrift de vernietiging vorderen van de beslissingen van 
de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 november 1983 en 28 december 1983 waarbij beslist wordt, om met 
ingang van 1 januari 1984, het laboratorium voor klinische biologie van het O.C.M.W.-Ziekenhuis exclusief uit te 
baten, met uitsluiting van de vorige eigenaars en uitbaters; 
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«Artikel 3: Her O.C.M.W. Bree zal ove1:~aan rot de aanstelling van een klinisch bioloog tijdens de e.v. 
i·ergadering van de Raad die vanaf 1.1.1984 uitsluitend zal instaan voor de verstrekkingen waartoe het labo. 
conform zijn erkenning, gemachtigd is»; 

dat de raad voor maatschappelijk welzijn, in aansluiting op zijn op 29 november 1983 genomen beslissing, 
Robrecht Janssens op 20 december 1983 aanstelde tot klinisch bioloog voor een proeftermijn van 1 jaar, met ingang 
van 1 januari 1984; dat met betrekking tot het bestreden besluit van 28 december 1983, de raad voor maatschappelijk 
welzijn aan de geneesheren en het personeel mededeelde « ... dat vanaf 1 januari 1984 (her laboratorium) door 
her bestuur van her openbaar centrum 1•oor maatschappelijk welzijn zelf en exclusief (zal) uitgebaat worden. Ten 
dien einde is ... overgegaan tor de aanstelling van een Apotheker Klinisch Bioloog, met name de heer R. Janssens, 
die de leiding 1•an het labo op zich neemt ... »; 

Overwegende dat hieruit volgt dat, gezien het rechtstreeks verband tussen de beslissing van 29 november 
1983 om een klinisch bioloog aan te stellen en de beslissing van 20 december 1983 houdende de effectieve 
aanstelling van Robrecht Janssens tot klinisch bioloog, de eventuele vernietiging van de beslissing van 29 november 
1983 noodzakelijkerwijs moet leiden tot de vernietiging van de beslissing van 20 december 1983; dat verzoekers 
aldus ook de vernietiging vorderen van de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 december 
1983 houdende aanstelling van Robrecht Janssens tot klinisch bioloog; 

3. Over de onfl'ankelijkheid van her beroep. 

3.1.1. Overwegende dat de verwerende partij een eerste exceptie van niet-ontvankelijkheid opwerpt; dat zij 
aanvoert dat, aangezien verzoekers in hun eerste middel beweren dat hun rechtstoestand een kontraktuele basis 
heeft, «de Raad van State (zich) traditioneel onbevoegd verklaart telkens als de verzoeker, hoewel hij formeel 

.de vernietiging verklaart na te streven van een administratieve beslissing, in werkelijkheid de erkenning van een 
subjectief recht beoogt»; dat zij hieruit dan ook besluit dat het beroep niet ontvankelijk is; 

3.1.2. Overwegende dat ook de tussenkomende partij dezelfde exceptie van niet-ontvankelijkheid opwerpt 
ervan uitgaande dat het «reëel voorwerp van het geschil (nl. her «verlies» van investeringen en de aantasting van 
hun eigendomsrecht op labo-exploitatie) een geschil (is) mei als voorwerp de schending van een burgerlijk recht». 

3.1.3. Overwegende dat verzoekers in hun memorie van wederantwoord tegenwerpen, samengevat, dat zij 
in casu een eenzijdige administratieve overheidshandeling bestrijden die genomen werd met totale miskenning van 
de wet en de algemene rechtsbeginselen van behoorlijk bestuur; dat zij stellen dat hun beroep niet de erkenning van 
hun eigendomsrecht tot voorwerp heeft, doch de vernietiging erga omnes van een administratieve beslissing met 
een onwettig karakter; dat zij hieraan toevoegen dat zij de schending opwerpen door de administratieve overheid 
van een meer algemene verplichting dan die welke overeenstemt met hun individueel recht; dat zij besluiten dat de 
verwerende partij «op soevereine wijze en op grond van eigen appreciatieëlementen een beperking ingevoerd (heeft) 
op de wijze van het uitoefenen van het recht van eigendom en het uitoefenen van een beroep» en «dat zulkdanige 
administratieve handelingen steeds vatbaar zijn voor vernietiging voor de Raad van State»; 

3.1.4. Overwegende dat de administratieve beslissingen die uitgaan van een administratieve overheid niet aan 
het toezicht van de Raad van State ontsnappen wegens het feit dat hun vernietiging enige terugslag op subjectieve 
burgerlijke rechten heeft; dat het voorwerp van het verzoekschrift er niet in bestaat het Openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn van Bree te dwingen verzoekers te erkennen als exploitanten van het laboratorium van 
het O.C.M.W.-ziekenhuis aldaar; dat het beroep strekt tot de vernietiging van de beslissingen van de raad voor 
maatschappelijk welzijn van Bree van 29 november 1983, 20 december 1983 en 28 december 1983 waarbij een 
einde wordt gemaakt aan de exploitatie door verzoekers van een klinisch laboratorium in de lokalen van het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, met medewerking van personeel van het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn en daarmee samenhangend de aanstelling van een klinisch bioloog; dat de verzoekers 
door die beslissingen aan te vechten niet vragen dat subjectieve burgerlijke rechten zouden worden erkend; dat 
de exceptie niet kan aangehouden worden; 

3.2.1. Overwegende dat de verwerende .partij een tweede exceptie van niet-ontvankelijkheid opwerpt 
ontleend aan de aard van de bestreden beslissing van 29 november 1983; dat zij aanvoert dat «verzoekers verklaren 
deze enkel te bestrijden» in de mate dat beslist wordt dat het Laboratorium voor Klinische Biologie vanaf 1 januari 
1984 exclusief door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zal worden uitgebaat, met uitsluiting van 
de vorige eigenaars en uitbaters; dat zij verder aanvoert dat «in feite het O.C.M. W. nier (beslist) over de wijze 
van uitbating», zodat «de beslissingen van het O.C.M.W. ter zake slechts een voorbereidend karakter hebben», 
aangezien «de Minister van Volksgezondheid ... beslist over de erkenning van laboratoria»; dat zij hieraan toevoegt 
dat «de «beslissing» om een laboratorium exclusief te laten uitbaten door het O.C.M.W. zelf dan ook niets anders 
(is) dan een handeling waarbij het O.C.M.W. aan de centrale overheid voorstelt, gezien de voorwaarden, opgelegd 
door het K.B. nr. 143, de bestaande erkenning aan te passen, rekening houdend met het feit dat het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn voortaan als exclusief eigenaar en exploitant zal optreden»; dat zij besluit 
dat verzoekers niet kunnen opkomen tegen deze voorbereidende maatregel, maar hun beroep hadden moeten 
instellen tegen de beslissing van de Minister van Volksgezondheid over de erkenning, de enige beslissing die voor 
hen griefhoudend was; 
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3.2.2. Overwegende dat verzoekers in hun memorie van wederantwoord tegenwerpen, samengevat, dat de 
verwerende partij «de feitelijke toedracht volledig verkeerd voorstelt en de gepleegde onrechtmatige overheidsdaad 
wil verbergen achter een zgn. uitvoering van het K.B. nr. 143 van 30.12.1982»; dat zij in dit verband onder 
meer stellen dat de verwerende partij «de indruk poogt te wekken dat de maatregelen tegenover verzoekers i.v.m. 
de exploitatie van het laboratorium in het O.C.M.W.-ziekenhuis te Bree nood:akelijk en onvermijdelijk waren 
gezien de draagwijdte van het K.B. nr. 143»; dat zij voorts stellen dat «het nieuwe besluit geenszins aan de 
geneesherenkonnexisten verbiedt om verder een laboratorium uit te haten», aangezien «in de kommen/aar bij 
artikel 3 duidelijk wordt gemaakt dat met betrekking tot het genomen besluit een onderscheid passend is tussen: 
1° de verstrekkers, 2" de exploitant, 3° de eigenaars»; m.a.w. «dat het besluit aldus zelf reeds een onderscheid 
mogelijk maakt tussen enerzijds de exploitanten en anderzijds de eigenaars van een laboratorium», onderscheid 
dat «reeds jaren gangbaar was in het O.C.M.W.-Ziekenhuis te Bree»; dat zij daaraan toevoegen dat de verwerende 
partij zich ten onrechte steunt op een advies van dokter-apotheker Liebeer (namens het Instituut voor Hygiëne en 
Epidemiologie), dat begrijpelijkerwijs verkeerd is, doordat het Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van 
Bree een verkeerde voorstelling van de feiten heeft gegeven aan dokter-apotheker Liebeer door aan te geven dat 
er, in feite, twee exploitanten zouden zijn voor het laboratorium Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
Bree, terwijl er in werkelijkheid slechts één enkel exploitant was, in casu verzoekers; dat zij verder toevoegen dat 
de «houding van het Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie dan ook niet meer ter zake dienende is» en het «niet 
aan dit instituut behoort om te oordelen over de rechtmatigheid of onrechtmatigheid van de diverse rechtsposities in 
het O.C.M.W. Bree»; dat zij besluiten dat «in het kader van deze overwegingen moeilijk kan volgehouden worden 
dat de bestreden administratieve handelingen louter voorbereidende maatregelen zijn»; 

3.2.3. Overwegende dat het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 november 1983 luidt 
als volgt: 

«Art. 1-De Raad beslist een aanvraag in te dienen bij de Heer Minister van Volksgezondheid teneinde de 
voorlopige erkenning verleend door DR. G. Ghysels met zijn brief van 27.03.1980 ... om te zetten in een definitieve 
erkenning ten name van het O.C.M.W.-ziekenhuis te Bree. 

»Art. 2-0vereenkomstig artikel 3, § 5, van het koninklijk besluit nr. 143 zal het O.C.M.W.-Bree als 
uitsluitende exploitant van het labo voor klinische biologie optreden en dit met ingang van 1 .1 .1984. 

»Art. 3-Het O.C.M.W.-Bree zal overgaan tot de aanstelling van een klinisch bioloog tijdens de e.v. 
vergadering van de Raad die vanaf 1 .1.1984 uitsluitend zal instaan voor de verstrekkingen waartoe het labo, 
conform zijn erkenning, gemachtigd is. 

»Art. 4-Het O.C.M.W. zal zorgen voor de nodige apparatuur en het bevoegde personeel. 
»Art. 5 - Vanaf 1 .1 .1984 zal overgegaan worden tot het houden van een afzonderlijke boekhouding die doet 

blijken van alle inkomsten en uitgaven en dit overeenkomstig het K.B. van 18.11.1983. 
»Art. 6 -Afschrift van deze beslissing over te maken ... »; 

3.2.4. Overwegende dat dit besluit een einde maakt aan de exploitatie door de verzoekers van het klinisch 
laboratorium in het O.C.M.W.-ziekenhuis; dat krachtens de bovenvermelde overeenkomst van 12 september 1969 
de exploitatie van het laboratorium volledig werd toevertrouwd aan de geneesheren van de C.0.0., waaronder 
verzoekers (artikel 19 van de «Overeenkomst»); dat sinds die datum de exploitatie ononderbroken geschiedde door 
de behandelende geneesheren-connexisten; dat de geneesheren van de Commissie van Openbare Onderstand de 
volledige verantwoordelijkheid voor de werking van het laboratorium droegen (artikel 19 van de «Overeenkomst»); 
dat zij instonden voor de uitvoering van de nodige bestellingen, met dien verstande dat voor toestellen met een prijs 
van meer dan 10.000 fr. de voorafgaande instemming van de C.0.0. vereist was (Ibidem); dat niet betwist wordt 
dat verzoekers, in de loop der jaren voor ongeveer 8.000.000 fr. in medische apparatuur hadden geïnvesteerd 
en dat de geneesheren zelfs drie laboranten rechtstreeks hadden in dienst genomen; dat uit twee brieven van 
27 maart 1980 en 28 november 1980, uitgaande van het Ministerie van Volksgezondheid en gericht aan de 
geneesheren-connexisten van het labo O.C.M.W.-ziekenhuis, moet afgeleid worden dat het erkenningsnummer van 
het laboratorium voor klinische biologie toegekend was aan de geneesheren-connexisten en niet aan het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn; 

3.2.5. Overwegende dat het bestreden besluit van 29 november 1983 door een definitieve erkenning op naam 
van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn te vragen, door het openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn als exclusief exploitant van het laboratorium te laten optreden, door de benoeming van een klinisch bioloog 
met uitsluitende bevoegdheden in het vooruitzicht te stellen, door het openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn te laten zorgen voor apparatuur en personeel en door dit alles boekhoudkundig te laten begeleiden, aan 
verzoekers, rekening houdende met de rechtstoestand waarin zij zich tot dan toe bevonden, een onmiddellijk nadeel 
berokkent en als dusdanig voor hen griefhoudend is; dat bijgevolg de stelling van de verwerende partij als zou de 
beslissing van de Minister van Volksgezondheid over de erkenning, de enige beslissing zijn die voor verzoekers 
griefhoudend was, niet opgaat; dat deze tweede exceptie bijgevolg dient verworpen te worden; 

3.3.1. Overwegende dat de verwerende partij een derde exceptie van niet-ontvankelijkheid opwerpt ontleend 
aan de aard van de bestreden beslissing van 28 december 1983; dat zij aanvoert dat «de beslissing» van 28.12.1983 
een bevestigende beslissing (is) t.o.v. de hierboven vermelde voorbereidende beslissing, die uiteraard evenmin 
griefhoudend is voor verzoekers; dat zij verder aanvoert dat wanneer die beslissing aan de vorige beslissing toevoegt 
dat alle labo-analyses in het labo van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dienen uitgevoerd te 
worden en alle medici en personeelsleden zich hieraan dienen te houden dit «aspekten zijn duidelijk ingegeven door 
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de weren.1·chap dat analyses, die toch 1•erder zouden uitgevoerd worden ... niet voor terughetaling in aanmerking 
:ouden komen ... »; 

3.3.2. Overwegende dat verzoekers in hun laatste memorie «wensen te onderlijnen dat de heslissing genomen 
op 28 decemher 1983 ... dient heschouwd te worden als een echte heslissing die de rechtstoestand der partijen 
wij:igt»; dat zij stellen dat «deze Gemeenteraadsheslissing (sic) inderdaad een tekstuele herhaling (is) van de 
heslissing genomen op 29 nol'emher 1983 ... »;dat zij verder stellen dat «het feit dat de heslissing van 28 decemher 
1983 ... een herhaling is van de heslissing genomen op 29 novemher 1983 niet weg (neemt) dat de vernietiging van 
de eerste heslissing automatisch de l'ernietiging meehrengt van de tweede heslissing»; dat zij menen dat zowel de 
gemeenteraadsbeslissing (sic) van 20 december 1983 als de beslissing van 28 december 1983 dienen vernietigd te 
worden, zoniet wordt toegelaten «dat de heslissing van 29 novemher 1983 vernietigd zou worden waardoor aan het 
O.C.M.W. van Bree verhoden wordt het /ahoratorium :elf uit te haten terwijl het O.C.M.W. van Bree dit anderzijds 
wel zou kunnen via de gemeenteraadshes/issing (sic) van 28 decemher 1983 die dezelfde inhoud heeft»; 

3.3.3. Overwegende dat de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 december 1983 
geen beslissing is die de rechtstoestand der partijen wijzigt; dat zij niet meer is dan, en ook de titel draagt van 
«Mededeling aan de Heren Medici en aan het personeel van het ziekenhuis te Bree inzake het /aho»; dat in deze 
mededeling alleen verwezen wordt naar de beslissing van de raad van 29 november 1983 waarbij het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn zelf en exclusief het laboratorium voor klinische biologie zal uitbaten, en 
naar de beslissing van de raad van 20 december 1983 houdende aanstelling van R. Janssens tot klinisch bioloog; 
dat er verder in gesteld wordt dat alle «laho-analyses in dit laho en onder leiding van deze verstrekker (dienen) 
uitgevoerd»; en dat tenslotte de mededeling er de medici en het verplegend personeel van het ziekenhuis toe aanzet, 
op straffe van strenge maatregelen, hun houding aan te passen aan het besluit van de raad van 29 november 1983 
en dit in het belang van de patiënt en het ziekenhuis; dat bijgevolg het beroep tegen de beslissing van de raad 
voor maatschappelijk welzijn van 28 december 1983 niet ontvankelijk is; 

4. Over de gegrondheid van het heroep. 

4.1.1. Overwegende dat verzoekers onder meer een gebrek aan deugdelijke motivering aanvoeren doordat 
de bestreden beslissingen genomen werden met verwijzing naar het vermelde koninklijk besluit nr. 143 van 30 
december 1982, ervan uitgaande dat de exploitatie van een laboratorium door verzoekers niet meer kon gebeuren 
met naleving van de bepalingen van dat besluit, terwijl zulks wel degelijk mogelijk bleef, en dat voormeld besluit 
geen grond kon zijn om een einde te maken aan de vermelde overeenkomst van 12 september 1969 gesloten tussen 
de geneesheren en de toenmalige Commissie van Openbare Onderstand; 

4.1.2. Overwegende dat de verwerende partij hiertegen stelt dat het openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn nooit ontkende dat geneesheren-connexisten een labo konden exploiteren, maar dat de bestreden beslis
singen genomen werden omdat het koninklijk besluit nr. 143 het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
daartoe verplichtte; dat zij verder aanvoeren dat het «K.B. nr. 143 inderdaad aan het O.C.M.W. niet de absolute 
verplichting (oplegde) om voortaan zelf het lahoratorium te exploiteren. Het verplichtte wel het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn om een einde te stellen aan de dualiteit inzake apparatuur en personeel»; 

4.1.3. Overwegende dat verzoekers repliceren dat de verwerende partij de «duidelijke» bewoordingen van 
het koninklijk besluit nr. 143 misbruikt heeft om hierin een verantwoording te vinden voor haar beslissingen en 
«dat deze beslissingen louter een uiting zijn van de machtspositie uitgeoefend door tegenpartij en hijgevolg totaal 
laakbaar zijn»; 

4.1.4. Overwegende dat de tussenkomende partij aanvoert dat de verzoekers ten onrechte stellen dat 
de getroffen beslissingen niet door deugdelijke motieven gedragen zijn; dat zij in dit verband verduidelijkt 
dat «ondanks deze objectief te verantwoorden voorkeur voor een klinisch bioloog als verstrekker van prestaties 
tegenpartij in alle loyauteit aan verzoekers de kans (heeft) gegeven om hun werkzaamheden verder te zetten. Zij 
hebben echter elk gesprek geweigerd, zodat tegenpartij terecht voor de objectief beste oplossing heeft geopteerd»; 

4.1.5. Overwegende dat de bestreden beslissing van 29 november 1983 uitdrukkelijk verwijst naar het 
koninklijk besluit nr. 143 van 30 december 1982 en de verwerende partij meermaals de stelling verdedigt dat het 
desbetreffende koninklijk besluit haar verplichtte de bestreden beslissing te nemen; 

4.1.6. Overwegende dat krachtens artikel 19 van de «Overeenkomst tussen de geneesheren en de C.0.0. 
Bree» van 12 september 1969, de geneesheren, verantwoordelijk voor de onderzoeken uitgevoerd in het laborato
rium aan de C.0.0" alle werkelijke onkosten voor de werking van het laboratorium betaalden; dat zij instonden 
voor alle bestellingen; dat de volledige uitrusting door het C.0.0. betaald werd en er eigendom van bleef; dat hier
uit blijkt dat de geneesheren geen eigendomsrechten uitoefenden in het laboratorium, maar het alleen uitbaatten 
en beheerden; 

4.1.7. Overwegende dat luidens artikel 1 van het vorenvermeld koninklijk besluit nr. 143 van 30 december 
1982 de tegemoetkoming van de ziekteverzekering voor verstrekkingen van klinische biologie slechts verleend 
worden wanneer zij worden uitgevoerd in laboratoria die voldoen aan de voorwaarden van dit besluit; dat deze 
voorwaarden zijn: 
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in de laboratoria voor klinische biologie moeten de verstrekkingen van klinische biologie worden 
uitgevoerd door personen gemachtigd door de wetgeving op de uitoefening van de geneeskunde (artikel 2, lid 1, 
van het koninklijk besluit nr. 143 ); 

- het laboratorium moet worden geëxploiteerd door onder andere geneesheren-connexisten (artikel 3, 1°, 
van het koninklijk besluit nr. 143) of door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat een ziekenhuis 
exploiteert (artikel 3, 5°, van het koninklijk besluit nr. 143); 

- het laboratorium moet een afzonderlijke boekhouding voeren (artikel 4, van het koninklijk besluit nr. 
143); 

- indien de eigenaar van de gebouwen of van de uitrusting niet de exploitant is van het laboratorium, mag 
de vergoeding die door de exploitant wordt betaald, enkel bestaan uit een forfaitaire som die overeenstemt met 
een normale vergoeding voor huur, afschrijving of leasing, op basis van de waarde van de investeringen; deze 
vergoeding wordt bepaald in een schriftelijke overeenkomst (artikel 7, van het koninklijk besluit nr. 143); 

4.1.8. Overwegende dat een toetsing van de juridische toestand van bet laboratorium van het O.C.M.W.
ziekenhuis te Bree aan de voorwaarden opgelegd door het koninklijk besluit nr. 143 van 30 december 1982 tot 
de volgende vaststellingen leidt: dat de verstrekkingen er werden uitgevoerd door personen gemachtigd door de 
wetgeving op de uitoefening van de geneeskunde; dat het laboratorium er exclusief door geneesheren-connexisten 
werd geëxploiteerd; dat een schriftelijke overeenkomst bestond tussen het openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn, als eigenaar, en de geneesheren, als exploitanten, waarin een forfaitaire vergoeding bedongen was te 
betalen door de exploitanten aan de eigenaar; dat er een afzonderlijke boekhouding bestond; dat het laboratorium 
ook kon geëxploiteerd worden door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en dat de verstrekkingen 
van klinische biologie konden uitgevoerd worden hetzij door geneesheren-connexisten, hetzij door een klinisch 
bioloog; 

4.1.9. Overwegende dat de juridische toestand van het laboratorium van het O.C.M.W.-ziekenhuis te Bree 
volledig beantwoordde aan de voorwaarden opgelegd door het vorenvermeld koninklijk besluit nr. 143 van 30 
december 1982; dat bijgevolg de raad voor maatschappelijk welzijn het koninklijk besluit nr. 143 van 30 december 
1982 niet kon inroepen als een deugdelijke grond om in zijn beslissing van 29 november 1983 aan verzoekers 
de exploitatie van het laboratorium te ontnemen en deze exploitatie voortaan exclusief voor te behouden aan het 
Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Bree; dat het middel derhalve gegrond is; 

4.2.1. Overwegende dat de andere middelen, mochten zij ontvankelijk en gegrond zijn, niet tot een ruimere 
vernietiging kunnen leiden; dat er derhalve geen reden is om ze te onderzoeken, 

BESLUIT: 

Artikel I. - Vernietigd wordt het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van Bree van 
29 november 1983 waarbij het laboratorium voor Klinische Biologie van het O.C.M.W.-ZiekenHuis te Bree 
vanaf 1 januari 1984 exclusief uitgebaat wordt door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zelf, met 
uitsluiting van de vorige uitbaters. 

Artikel 2. - Vernietigd wordt het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van Bree van 
20 december 1983 houdende aanstelling van Robrecht Janssens als klinisch bioloog van het ziekenhuis te Bree. 

Artikel 3. - Het beroep wordt verworpen in zover het gericht is tegen de door de raad voor maatschappelijk 
welzijn van Bree gedane «Mededeling aan de Heren Medici en aan het personeel van het ziekenhuis te Bree inzake 
het labo» van 28 december 1983. 

Artikel 4. - De kosten van het beroep, bepaald op achtduizend frank, komen ten laste van het Openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn van Bree. 

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

N• 39.147 
ARREST van 2 april 1992 (Xe Kamer) 

VRIJ SYNDICAAT VOOR HET OPENBAAR AMBT: verwerping van de vordering 
tot schorsing omdat de verzoekende partij ter terechtzitting noch verschenen is, noch 
vertegenwoordigd was. 
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De HH. Baeteman, Voorzitter van de Raad van State, verslaggever, Verbiest en Beirlaen, staatsraden, en 
Jacobs, eerste auditeur. 

VERPLANCKE (M' Staelens) t/ Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister 
van Volksgezondheid (M' Slusny) - Tussenkomende partij: De Pauw (M' De 
Lathouwer) 

RECHTSPLEGING - Bijzondere regels met betrekking tot de vordering tot schorsing - Moeilijk 
te herstellen ernstig nadeel - Apothekers 

Een vordering tot schorsing kan slechts toegewezen worden als wordt aangetoond, of 
op zijn minst aannemelijk gemaakt, dat de vernietiging van het bestreden besluit zonder 
voorafgaande schorsing niet kan volstaan om aan verzoeker een genoegzaam herstel van het 
door het bestreden besluit teweeggebrachte nadeel te waarborgen. 

Verzoeker toont het bestaan van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel hij de on
middellijke tenuitvoerlegging van een vergunning tot vestiging van een officina niet aan 
wanneer hij enerzijds uitgaat van commerciële ove1wegingen die vreemd zijn aan het al dan 
niet openen van een officina terwijl voor de overheid alleen de vereisten van een aange
paste geneesmiddelendistributie mogen gelden, en wanneer zijn betoog verder uitgaat van 
een veronderstelling. 

Gezien de akte die namens Marc Verplancke, apotheker, op 14 februari 1992 werd ingediend door zijn 
raadsman Bart Staelens, advocaat te Brugge, om de schorsing te vorderen van het besluit van 10 september 1991 
van de Staatssecretaris voor Volksgezondheid, waarbij aan Katrien De Pauw, apotheker, vergunning verleend wordt 
voor de opening van een officina te Blankenberge, Hugo Verriestlaan n' 46; 

1. Over de gegevens van de zaak 

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

l.i. Verzoeker heeft op 14 november 1981 een aanvraag ingediend met het oog op de vestiging van een 
officina te Blankenberge, Hugo Verriestlaan, ter hoogte van de Breughellaan. Op 16 december 1986 brengt de 
commissie van beroep een gunstig advies uit over de aanvraag, maar op 12 januari 1988 beslist de Staatssecretaris 
de vergunning niet toe te kennen. Op 7 april 1988 vraagt verzoeker de vernietiging van dit besluit. Deze zaak 
is in onderzoek bij de Raad van State (A. 38.575-VII-8037). 

1.2. Katrien De Pauw, studente farmacie, dient op 30 mei 1984 een aanvraag in tot het bekomen van een 
vergunning om een voor het publiek toegankelijke officina te openen te Blankenberge, Hugo Verriestlaan 46. 

1.3. Met een schrijven van 11 juli 1984 dienen 16 apothekers van Blankenberge bezwaar in tegen de 
geplande vestiging. Zij leggen vooral de nadruk op het feit dat er in Blankenberge «i apotheek voor amper 
1 .000 inwoners» is. 

1.4. De ingewonnen adviezen zijn verdeeld. De provincie-gouverneur, de provinciale geneeskundige 
commissie en de beroepsorganisatie A.P.B. brengen een gunstig advies uit. De beroepsorganisatie Ophaco en de 
farmaceutische inspecteur adviseren ongunstig. Het op 3 april 1990 door de inspecteur-generaal van de farmacie 
uitgebracht verslag komt eveneens tot een ongunstig besluit. 

1.5. Op 24 juni 1991 geeft de Vestigingscommissie een gunstig advies. 

1.6. Op 10 september 1991 sluit de Staatssecretaris voor Volksgezondheid zich aan bij het advies van de 
vestigingscommissie en neemt de thans bestreden beslissing. 

1.7. Op 9 oktober 1991 vraagt Katrien De Pauw een adreswijziging in toepassing van artikel 14, § 2, van 
het koninklijk besluit van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het 
publiek opengestelde apotheken. 

1.8. Op 8 november 1991 vorderen Freddy Haerinck en elf andere apothekers de vernietiging en de schorsing 
van het voornoemde besluit van 10 september 1991. 

1.9. Bij arrest n' 38.417 van 24 december 1991 wordt de vordering tot schorsing verworpen. 

VERZAMELING VAN ARRESTEN VAN DE RAAD VAN STATE - 1992 



Arresten 
Nrs 39.146 tot 39.152 
Blz. 9 

2. Over de ontvankelijkheid van de vordering tot schorsing. 
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2.1. Overwegende dat de verwerende partij en de tussenkomende partijen in een eerste exceptie van niet
ontvankelijkheid opwerpen dat verzoeker niet doet blijken van het rechtens vereiste belang omdat hij geen titularis 
is van een vergunning van de exploitatie van een ofticina in de nabijheid van de aan de tussenkomende partij 
toegekende vestiging; dat ze in een tweede exceptie stellen dat verzoeker meer dan 60 dagen vóór het instellen 
van zijn beroep kennis had van het bestreden besluit; 

2.2. Overwegende dat er vooralsnog geen noodzaak bestaat om over de opgeworpen excepties uitspraak 
te doen; dat een onderzoek van een uitspraak over die excepties zich slechts zou opdringen indien zou blijken 
dat de grondvoorwaarden voor het toewijzen van de vordering tot schorsing vervuld zijn, wat, zoals zal blijken 
niet het geval is; 

3. Over de vordering tot schorsing. 

3.1. 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 ernstige middelen 
worden aangevoerd die de vernietiging van het aangevochten besluit kunnen verantwoorden en dat de onmiddellijke 
tenuitvoerlegging ervan een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen; 

3.2. Overwegende dat verzoeker in verband met het moeilijk te herstellen ernstig nadeel aanvoert wat volgt: 

«Dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van het aangevochten besluit verzoeker een moeilijk te herstellen 
ernstig nadeel kan berokkenen, te weten: 

»!.Krachtens het besluit dat de vergunning tot het oprichten van een voor het publiek open te stellen officina 
te Blankenberge, Hugo Verriestlaan 46, aan mevr. Depauw verleent, kan en mag zij daartoe dus onmiddellijk de 
nodige praktische stappen zetten. 

»Van zodra mevr. De Pauw haar officina opricht en voor het publiek openstelt, wordt ipso facto elk 
rechtsherstel in natura desgevallend te verlenen na het te wijzen arrest inzake GIA 38.575/V!l-8037, onmogelijk 
gemaakt. 

»Van zodra de officina geopend is. realiseert zich dit onherstelbaar nadeel. 

»Na een eventuele annulatie zou verzoeker indien hij toch een vergunning zou bekomen bij wijze van 
rechtsherstel, geconfronteerd worden met de officina van mevr. De Pauw, waardoor de invloedszone over twee 
officina' s zou moeten verdeeld worden. 

»2. Zo juridisch al mogelijk ingeval er geen schorsing bevolen wordt, is het feitelijk zo dat ve1werende partij, 
zoals de praktijk leert, hoe dan ook geen stappen zou ondernemen ter intrekking van de verleende vergunning t.a.v. 
mevr. De Pauw, als de uitbating is aangevat. 

»3. Van zodra de uitbating van de officina is aangevat, zou verzoeker trouwens geconfronteerd worden met 
een Overheid die, o.g.v. de «fait accompli» en om alle schadeclaims te vermijden, alle mogelijke middelen zal 
uitputten om maar te vermijden verzoeker een vergunning te verlenen. 

»Schorsing is dus noodzakelijk ten einde rechtsherstel in natura mogelijk te houden. 

»4. Van zodra de uitbating van de officina is aangevat, zou er bij de bevolking van de invloedszone een 
goodwill gecreëerd worden t.a.v. mevr. De Pauw en een aversie tegen verzoeker die zogenaamd «later» en «na 
procedures» de vergunning zou moeten toegewezen worden. 

»Dit zou voor verzoeker een onherstelbaar nadeel impliceren - trouwens, precies omwille van de emotio
naliteit der reakties van de bewoners, is de houding van verwerende partij de facto steeds gekenmerkt door hetgene 
onder nadeel 2 en nadeel 3 omschreven is. 

»De aanvang van de exploitatie door mevr. De Pauw zou op een definitieve wijze bij de bewoners voor hun 
farmaceutische behoeftes op de nieuwe officina aangewezen, minstens bij een belangrijk segment daarvan, uiterst 
negatief effect ressorteren.» 

3.3. Overwegende dat een vordering tot schorsing slechts kan toegewezen worden op voorwaarde dat 
wordt aangetoond, of op zijn minst aannemelijk gemaakt, dat de vernietiging van het bestreden besluit, zonder 
voorafgaande schorsing niet kan volstaan om aan verzoeker een genoegzaam herstel van het door het bestreden 
besluit teweeggebrachte nadeel te waarborgen; 

3.4. Overwegende dat verzoeker ervan uitgaat dat zich vanaf de opening van de ofticina van de tussenko
mende partij een nadeel realiseert dat elk rechtsherstel in natura na het annulatiearrest van de weigeringsbeslissing 
onmogelijk maakt; dat dit nadeel verder blijkt, volgens verzoeker uit het gegeven dat de invloedssfeer over twee 
officina's zal moeten worden verdeeld en dat de overheid dit bestreden besluit niet meer zal durven intrekken en 
dat verzoeker geconfronteerd zal worden met een verlies van goodwill; 

3.5. Overwegende dat verzoeker ten dele uitgaat van commerciële beschouwingen die vreemd zijn aan het 
al dan niet openen van een ofticina terwijl voor de overheid alleen de vereisten van een aangepaste geneesmid
delendistributie mogen gelden; dat zijn betoog over het moeilijk te herstellen ernstig nadeel verder uitgaat van de 
veronderstelling dat over zijn eerste beroep uitspraak is gedaan en de vernietiging wordt uitgesproken zodat zijn 
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aanvraag tot opening van een officina opnieuw moet worden onderzocht, terwijl over het opvolgende beroep tegen 
de toelating gegeven aan de tussenkomende partij nog geen uitspraak is gedaan; dat het nadeel dat hij aldus doet 
gelden en waarbij hij verwijst naar voorgaande uitgangspositie, onzeker is; 

Overwegende dat verzoeker aldus niet het bestaan van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel aantoont, 
zodat een der voorwaarden van artikel 17, § 2, van de gecoördineerde wetten niet vervuld is en derhalve ook niet 
moet nagegaan worden of er ernstige middelen worden aangevoerd, 

BESLUIT: 

Artikel 1. - Het verzoek tot tussenkomst van Katrien De Pauw in het administratief kort geding wordt 
ingewilligd. 

Artikel 2. - De vordering tot schorsing wordt verworpen. 

Nrs 39.149 en 39.150 

ARRESTEN van 2 april 1992 (Vlle Kamer) 

39.149 - SINGH SUKHDEV: verwerping van de vordering tot schorsing omdat de 
verzoeker niet ter terechtzitting is verschenen. 

39.150 - KIDIA en MAFUTA: verwerping van de vordering tot schorsing omdat de 
verzoekers niet ter terechtzitting zijn verschenen. 

N• 39.151 

ARREST van 2 april 1992 (Vlle Kamer) 
De H' Tacq, kamervoorzitter, verslaggever, Mevr. Vrints en Mevr. Tulkens, staatsraden, en de 
H' Hubregtsen, eerste auditeur. 

DE BRABANDERE (Mr Denys) t/ Vlaamse Gewest (Mrs Aerts en Taelman) -
Tussenkomende partij: gemeente Merelbeke (Mrs Gebbinck en Ryckaert) 

I. RECHTSPLEGING - Bijzondere regels met betrekking tot de vordering tot schorsing - Ont
vankelijkheid van de hoofdvordering 

II. ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE - Beroep bij de Raad van State - Termijn 

Wanneer noch de door de verwerende partij aangebrachte gegevens, noch enig ander 
gegeven van de zaak aantonen dat verzoeker meer dan zestig dagen voordat hij het annu
latieberoep en de vordering tot schorsing heeft ingesteld, kennis had van het aangevochten 
onteigeningsplan en de lijst van grondinnemingen die daarbij behoren, kan de exceptie van 
laattijdigheid niet aangehouden worden. 

III. RUIMTELIJKE ORDENING - Onteigeningen - Algemeen (1 en 2) 
IV. RUIMTELIJKE ORDENING - Gewestplannen - Plan - Bestemming en gebruik van de grond 

- Woongebieden - Woonuitbreidingsgebieden (2) 

1. Een door de gemeenteraad definitief aangenomen bijzonder plan van aanleg dat nog 
niet werd goedgekeurd, kan niet tot grondslag van een onteigeningsplan dienen, evenmin als 
een vroeger goedgekeurd b.p.a. dat in herziening werd gesteld. 

2. De rechtsgrond van een onteigeningsplan kan ook niet gevonden worden in het ge
westplan dat het betrokken gebied tot woonuitbreidingsgebied bestemt. Luidens artikel 5.1.1. 
van het koninklijk besluit van 28 december 1972 zijn dergelijke gebieden immers uitsluitend 
bestemd voor groepswoningbouw zolang de bevoegde overheid niet over de ordening van het 
gebied heeft beslist, m.a.w. die ordening niet is vastgesteld in een goedgekeurd bijzonder 

VERZAMELING VAN ARRESTEN VAN DE RAAD VAN STATE - 1992 



Arresten 
Nrs 39.146 tot 39.152 
Blz. 11 N• 39.151 

plan van aanleg of in een globaal verkavelingsplan waarvoor een regelmatige vergunning 
is afgegeven. De loutere wettelijke mogelijkheid om in een woonuitbreidingsgebied groeps
woningbouw uit te voeren, kan niet beschouwd worden als een wettelijk vastgestelde, vol
doende ordening van het gebied op grond waarvan de betrokken gemeente en de bevoegde 
Gewest-overheid op een wettige en verantwoorde wijze kan beslissen voor welke delen van 
het gebied, precies ten behoeve van de verwezenlijking van de ruimtelijke ordening die aan 
het gemeenschappelijk belang beantwoordt, een onteigening noodzakelijk is. 

V. RECHTSPLEGING - Bijzondere regels met betrekking tot de vordering tot schorsing-Moeilijk 
te herstellen ernstig nadeel - Onteigening ten algemenen nutte 

Enkel de schorsing kan beletten dat de gemeente de gerechtelijke onteigeningsprocedure 
op grond van de bestreden onteigeningsmachtiging voor de vrederechter aanhangig maakt. 

Het verlies van het recht om van gronden het genot te hebben en er over te beschikken 
op de meest volstrekte wijze in de zin van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek is een ernstig 
nadeel dat, aangezien de door de vrederechter bevolen eigendomsoverdracht onomkeerbaar 
is, ook definitief is. Een billijke schadeloosstelling kan dat nadeel in geen geval volkomen 
herstellen. 

Gezien de akte die André De Brabandere op 18 februari 1992 heeft ingediend om de schorsing te vragen 
van het besluit van 12 september 1991, waarbij de Gemeenschapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden en 
Openbaar Ambt, de verwerving van gronden, gelegen in een woonuitbreidingsgebied en woongebied te Merelbeke, 
op het plan in bijlage tot dat besluit in gele kleur aangegeven, met het oog op de realisatie van het «Centrumgebied» 
tot nut van het algemeen erkent en de gemeente Merelbeke, ertoe machtigt om, met dat doel, tot onteigening van 
die gronden over te gaan met toepassing van de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, vastgesteld bij 
de wet van 26 juli 1962; 

Overwegende dat de gemeente Merelbeke die met het te schorsen ministerieel besluit tot onteigening wordt 
gemachtigd, gevraagd heeft om in de procedure tot schorsing te mogen tussenkomen; 

Overwegende dat verzoeker blijkens de gegevens van de zaak medeëigenaar is van gronden, gelegen 
aan de Dr. De Gruyterstraat, te Merelbeke, ten kadaster bekend onder Sectie C, nrs. 271/k en 204/b; dat 
die gronden door het bij koninklijk besluit van 14 september 1977 vastgestelde gewestplan «Het Gentse en 
Kanaalzone» opgenomen zijn in een woonuitbreidingsgebied gelegen binnen een driehoek afgebakend door 
de Hundelgemsesteenweg, de Lembergsesteenweg en de Kloosterstraat; dat de gemeenteraad van Merelbeke 
op 22 maart 1990 het voorontwerp Bijzonder Plan van Aanleg (B.P.A.), «nr. 7 Centrum» genaamd, voorlopig 
en op 25 oktober 1990 definitief heeft aangenomen; dat dezelfde gemeenteraad eveneens op 25 oktober 1990 
het «definitief ontwerp-onteigeningsplan» Centrumgebied, slaande op 69 percelen, waaronder het eigendom van 
verzoeker, en gelegen binnen het beheersingsgebied van het eerder vermelde ontwerp B.P.A. nr. 7 Centrum, 
heeft goedgekeurd, dat verzoeker op 14 februari 1991 daartegen een schriftelijk bezwaar heeft ingediend; dat de 
administratie voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting in een brief op 8 augustus 1991, over die onteigening 
een gunstig advies heeft uitgebracht; dat de administratie Binnenlandse Aangelegenheden in een nota voor de 
Gemeenschapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden en Openbaar Ambt, van 5 september 1991, m.b.t. 
dat advies heeft gesteld, dat «de administratie voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting dus instemt met deze 
onteigeningen waarvan het doel niet verenigbaar is met de tot op heden geldende bestemmingsplannen»; dat het 
bestreden besluit werd vastgesteld op 12 september 1991, enkel op grond van de overweging dat «de onteigening 
van voornoemde onroerende goederen van openbaar nut en van dringende aard is en het geboden is de inbezitneming 
van de te onteigenen goederen tot een minimum te beperken»; 

Overwegende dat de verwerende partij betoogt dat het beroep tot nietigverklaring en bijgevolg ook de 
vordering tot schorsing te laat werden ingesteld, aangezien een neef van verzoeker, in nauwe samenspraak met 
wie deze heeft deelgenomen aan het openbaar onderzoek over het voorlopig aangenomen ontwerp van B.P.A. 
«nr. 7 Centrum» en bezwaar heeft gemaakt bij de provinciegouverneur tegen het op 25 oktober 1990 door de 
gemeenteraad van Merelbeke goedgekeurd onteigeningsplan, reeds bij brief van 25 november 1991 «een afschrift 
van het machtigingsbesluit van 12 september 1991» heeft ontvangen en dat op grond daarvan gesteld kan worden 
dat ook verzoeker «ongetwijfeld op hetzelfde ogenblik kennis van dat besluit heeft gehad» zodat «het verzoek tol 
schorsing van de tenuitvoerlegging, ingediend samen met een verzoek tot nietigverklaring, buiten de termijn van 
60 dagen werd neergelegd»; 

Overwegende dat de door de verwerende partij aangebrachte gegevens, zo min als enig ander gegeven van 
de zaak aantoqen dat verzoeker meer dan zestig dagen voordat hij het annulatieberoep en de vordering tot schorsing 
heeft ingesteld, kennis had van het aangevochten onteigeningsbesluit alsmede van het onteigeningsplan en de lijst 
van grondinnemingen die daarbij behoren; dat de exceptie niet kan worden aangehouden; 
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Overwegende dat de tussenkomende partij van haar kant aanvoert dat de verzoeker «zijn hoedanigheid en 
e\'eneens de w1lmach1 om op te treden voor e\'entuele medeëigenaars moet bewijzen» en dat hij «volgens gegevens 
medeëigenaar 1•an de voormelde gronden zou zijn (in ieder geval sedert 1968)»; 

Overwegende dat de tussenkomende partij niet betwist dat de verzoeker medeëigenaar is van de betrokken 
gronden; dat de verzoeker niet verklaart op te treden in naam van de andere medeëigenaars; dat in de huidige 
stand van de procedure op grond van die vaststellingen de exceptie verworpen dient te worden; 

Overwegende dat krachtens artikel 17, § 2, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State tot 
schorsing van de tenuitvoerlegging kan worden besloten onder de dubbele voorwaarde dat ernstige middelen 
worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten akte of verordening kunnen verantwoorden en 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 de verzoeker in zijn vordering tot schorsing onder 
meer als middel aanvoert de schending van de artikelen 21, 23 en 28 van de stede bouw wet van 29 maart 1962, 
van het gewestplan «Het Gentse en Kanaalzone» en van de ministeriële omzendbrief van 3 augustus 1979; dat 
hij betoogt dat de ingeroepen noodzaak om reservegebieden aan te spreken geenszins wordt gemotiveerd, dat 
evenmin wordt aangetoond dat de onteigening het algemeen nut nastreeft, noch dat aan de onteigende gronden 
een bestemming van openbaar gebruik zal worden gegeven, dat het voorafgaande openbaar onderzoek, hoewel 
aangekondigd als betrekking hebbende op de realisatie van het voorlopig aangenomen voorontwerp van B.P.A. 
«nr. 7 Centrum», en het daaraan gekoppelde onteigeningsplan, eigenlijk betrekking hadden op de realisatie van 
de aan het door het gewestplan aan het betrokken gebied gegeven bestemming, dat alzo het bestreden besluit de 
onteigening toestaat vooraleer het plan van aanleg tot realisatie waarvan zij moet dienen, definitief is goedgekeurd, 
de onteigenden die aan het openbaar onderzoek deel hebben genomen misleid werden en derhalve «hun recht op 
bezwaar niet behoorlijk hebben kunnen uitoefenen en de door de artikelen 21, vijfde lid, en 23 van de stedebouwwet 
voorgeschreven consultatie van de commissie van advies en van de bestendigde deputatie geen plaats hebben gehad, 
dat, anderdeels, in het kader van de uitvoering van het gewestplan geen onteigening kon worden doorgevoerd dan 
«door middel van een verwezenlijkingsprocedure via een B.P.A.»», omdat pas nadat de ordening van het betrokken 
gebied in een B.P.A. is vastgesteld, kan worden uitgemaakt welke gronden dienen voor de verwezenlijking van 
de bestemming van het gewestplan onteigend dienen te worden; 

Overwegende dat de verwerende partij daarop antwoordt dat, hoewel in het gemeenteraadsbesluit van 
22 maart 1990 en in de aankondiging van het openbaar onderzoek waaraan de verzoeker deel heeft genomen, 
gesproken werd over «het onteigeningsplan voor het B.P.A. 7 «Centrum»», dat onderzoek «geenszins dat onteige
ningsplan tot voorwerp had», dat de bestreden onteigening in werkelijkheid strekte tot de verwezenlijking van de 
bestemming woonuitbreidingsgebied van het gewestplan en bijgevolg op «de aanwending van de in te nemen perce
len voor sociale woningbouw», dat voor de verwezenlijking van die bestemming de gemeente dient «te beschikken 
over een werkinstrument om stelselmatig over te gaan tot de verantwoorde en gecoördineerde uitwerking van het 
B.P.A. 7 «Centrum»», dat de verzoeker er verkeerdelijk van uit gaat dat «het in het gewestplan omschreven woon
uitbreidingsgebied slechts door een B.P.A. een precieze bestemming moet worden toegewezen vooraleer het wordt 
onteigend», dat de bestemming sociale woningbouw niet strijdig is met de bestemming woonuitbreidingsgebied 
en haar realisatie «rechtstreeks kan steunen op het gewestplan en dus voorafgaandelijk geen specifieke ordening 
door een B.P.A. behoeft», dat de betwiste onteigening niet steunt op de stedebouwwet, dat er dan ook van een 
schending van die wet geen sprake kan zijn; 

Overwegende dat niet wordt betwist dat de onteigening waarvoor machtiging wordt gegeven door het 
bestreden ministerieel besluit, direct te maken heeft met de ruimtelijke ordening van het betrokken gebied; dat, 
spijts de, overigens tegenstrijdige verklaringen van de verwerende partij, uit de gegevens van de zaak blijkt 
dat de onteigening tot doel heeft de verwezenlijking van de bestemmingen vastgesteld in het B.P.A. «nr. 7 
Centrum» dat de gemeenteraad van Merelbeke op 25 oktober 1990 definitief heeft aangenomen; dat luidens 
artikel 25 van de stedebouwwet de voor de uitvoering van de plannen van aanleg vereiste verkrijging van 
onroerende goederen plaats kan hebben door onteigening te algemenen nutte; dat krachtens artikel 26 van 
dezelfde wet, om de nodige onteigeningen voor de uitvoering van een plan van aanleg te mogen verrichten, 
de onteigenende instantie in het bezit moet zijn van een door de Koning (thans het bevoegd orgaan van het 
Vlaamse Gewest) goedgekeurd onteigeningsplan; dat krachtens artikel 28 van die wet het onteigeningsplan kan 
worden opgemaakt en goedgekeurd ofwel samen met het plan van aanleg ter uitvoering waarvan het bestemd 
is, ofwel nadat dit plan van aanleg is vastgesteld of goedgekeurd; dat er voor de gemeente Merelbeke geen 
goedgekeurd algemeen plan van aanleg bestaat; dat het door de gemeenteraad van Merelbeke op 25 oktober 1990 
definitief aangenomen bijzonder plan van aanleg «nr. 7 - Centrum» nog niet werd goedgekeurd en derhalve 
niet tot grondslag van het bestreden onteigeningsplan kan dienen; dat het vroeger voor het betrokken gebied 
goedgekeurde B.P.A. «nr. ?bis-sociale woonwijk» op 5 juni 1990 in herziening werd gesteld en bijgevolg evenmin 
de vereiste rechtsgrond voor de bestreden onteigening kan bieden; dat in tegenstelling met wat de verwerende partij 
beweert, die rechtsgrond evenmin in het gewestplan «Het Gentse en Kanaalzone» gevonden kan worden; dat het 
betrokken gebied inzonderheid verzoekers bedoelde eigendom door het gewestplan tot woonuitbreidingsgebied is 
bestemd; dat luidens artikel 5.1.1. van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting 
en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen, de woonuitbreidingsgebieden uitsluitend 
bestemd zijn voor groepswoningbouw zolang de bevoegde overheid niet over de ordening van het gebied heeft 
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beslist, m.a.w. die ordening niet is vastgesteld in een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg of in een globaal 
verkavelingsplan waarvoor een regelmatige vergunning is afgegeven; dat de loutere wettelijke mogelijkheid om 
in een woonuitbreidingsgebied groepswoningbouw uit te voeren niet beschouwd kan worden als een wettelijk 
vastgestelde, voldoende ordening van het gebied op grond waarvan de betrokken gemeente en de bevoegde 
Gewest-overheid op een wettige en verantwoorde wijze kan beslissen voor welke delen van het gebied, precies ten 
behoeve van de verwezenlijking van de ruimtelijke ordening die aan het gemeenschappelijk belang beantwoordt, 
een onteigening noodzakelijk is; dat het middel ernstig is; 

Overwegende, wat de tweede voorwaarde betreft, dat de verzoeker betoogt dat zonder de schorsing van 
het bestreden onteigeningsbesluit mag worden verwacht dat de gemeente Merelbeke op grond van dat besluit, de 
onteigening bij hoogdringende omstandigheden met toepassing van de wet van 26 juli 1962 zal doorvoeren, dat 
de onteigening het hem definitief onmogelijk zal maken over zijn eigendom te beschikken o.m. door verkaveling 
of ruilverkaveling, dat bovendien «in de huidige stand van zaken» alleen de Raad van State de door de wet 
van 26 juli 1962 vastgestelde onteigeningsprocedure naar behoren kan toetsen op haar grondwettigheid en haar 
verenigbaarheid met het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden, zeker niet de vrederechter «in het raam van de bijzondere kortgeding-procedure die bij hem wordt 
gevoerd bij de inleiding van de zaak», dat derhalve de ontstentenis van een schorsing hem dan ook «bloot zou 
stellen aan een ernstig nadeel (eigendomsberoving) dat bovendien moeilijk te herstellen is wegens de tussentijdse 
uitvoering van het onteigeningsvonnis»; 

Overwegende dat de verwerende partij daarop antwoordt dat de schorsing van het bestreden besluit de door 
de verzoeker als het moeilijk te herstellen ernstig nadeel beschouwde «onmogelijkheid om zelf in te staan voor de 
verkaveling van de gronden waarvan hij mede-eigenaar is» niet doet verdwijnen, aangezien zij «slechts de gevolgen 
wat de uitvoering van de bestreden beslissing betreft», dat met toepassing van artikel 45 van de stedebouwwet, 
luidens hetwelk een verkavelings- of bouwaanvraag geweigerd kan worden op grond van een in voorbereiding 
zijnde B.P.A., op grond van het op 25 oktober 1990 door de gemeenteraad van Merelbeke definitief goedgekeurd 
ontwerp van B.P.A., «nr. 7 Centrum» «elke vraag tot persoonlijk verkavelen afgewezen zou kunnen worden», dat 
het door verzoeker als moeilijk te herstellen ernstig nadeel dan ook «geenszins uit het bestreden besluit voortvloeit»; 

Overwegende dat de gemeente Merelbeke, tussenkomende partij, van haar kant doet gelden dat een vroeger 
voor het betrokken gebied door haar vastgesteld B.P.A. bij een ministerieel besluit van 14 juni 1982 werd 
goedgekeurd en haar voordien reeds bij ministerieel besluit van 10 december 1981 machtiging werd verleend om 
binnen dat gebied gelegen gronden, waaronder die van verzoeker, te onteigenen, doch dat daarvan geen gebruik 
werd gemaakt «om reden van opportuniteit daar de noodzaak zich voordeed om alles te kaderen in een ruimer geheel, 
meer aangepast aan de specifieke noodwendigheden en toekomstgerichte visie van planologie», dat er dus «buiten 
de huidige procedure reeds een ministerieel besluit bestaat dat nier meer kan worden aangevochten en waarbij de 
onteigening bij hoogdringendheid toegelaten is», dat er een grondwettelijke verplichting bestaat tot voorafgaande 
en billijke vergoeding van ieder onteigende, dat geen privaat persoon zich in de plaats kan stellen van de overheid 
die gemachtigd is om te onteigenen, dat het duidelijk is dat «de gemeente de enige belanghebbende partij is in 
deze procedure terzake daar het de rechten aantast van haar autonomie en haar beleid inzake urbanisatie», dat er 
derhalve geen sprake kan zijn van «moeilijk te herstellen nadeel»; 

Overwegende dat het annulatieberoep, wijl het niet schorsend is, niet kan verhinderen dat de gemeente 
Merelbeke, de onteigening waartoe zij bij het aangevochten besluit wordt gemachtigd vordert voor de vrederechter, 
dat deze laatste die vordering en ook het verzoek tot onmiddellijke inbezitneming van de onteigende goederen 
inwilligt en dat verzoeker alzo definitief uit zijn eigendom wordt ontzet; dat het op spel staande eigendomsrecht 
van verzoeker duidelijk veel ruimer is dan de mogelijkheid om een of andere bouw- of verkavelingsvergunning 
te verkrijgen; dat de machtiging tot onteigenen die de gemeente Merelbeke beweert gekregen te hebben bij 
een ministerieel besluit van 10 december 1981, - waarvan zij overigens het bestaan en het betrokken zijn op 
verzoekers gronden in geen geval aantoont -, alleszins gericht blijkt geweest te zijn op de uitvoering van het later 
bij ministerieel besluit van 14 juni 1982 goedgekeurde B.P.A. «nr. 7bis sociale woonwijk»; dat, zoals al eerder 
werd vastgesteld, dat B.P.A. in herziening werd gesteld; dat derhalve aangenomen mag worden dat de uitvoering 
ervan werd verzaakt; dat de gemeente Merelbeke zich dan ook met geen goed gevolg op de uitvoering ervan 
zou kunnen beroepen; dat enkel de gevraagde schorsing kan beletten dat de gemeente Merelbeke de gerechtelijke 
onteigeningsprocedure op grond van het bestreden besluit voor de vrederechter aanhangig maakt; dat bezwaarlijk 
kan worden betwist dat het verlies van het recht om van de betrokken gronden het genot te hebben en er over te 
beschikken op de meest volstrekte wijze in de zin van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, geen ernstig nadeel 
is; dat, aangezien de door de vrederechter bevolen eigendomsoverdracht onomkeerbaar zou zijn, het nadeel ook 
definitief zou zijn; dat een billijke schadeloosstelling dat nadeel in geen geval volkomen kan herstellen; dat ook 
aan de tweede in artikel 17, § 2, van de gecoördineerde wetten opgelegde voorwaarde is voldaan, 

BESLUIT: 

Artikel 1. - Het verzoek van de gemeente Merelbeke tot tussenkomst in het administratief kort geding 
wordt ingewilligd. 
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Artikel 2. - Bevolen wordt de schorsing van het besluit van 12 september 1991 waarbij de Gemeenschaps
minister van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt de verwerving van gronden, gelegen in een woonuitbreidings
gebied en een woongebied van de gemeente Merelbeke, op het bijgevoegde plan in gele kleur aangeduid, met het 
oog op de realisatie van het «Centrumgebied» tot nut van het algemeen erkent en de gemeente Merelbeke machtigt 
met dat doel tot onteigening van die gronden over te gaan overeenkomstig de rechtspleging bij hoogdringende 
omstandigheden, vastgesteld bij de wet van 26 juli 1962. 

Nr 39.152 

ARREST van 2 april 1992 (Voorzitter van de 1ve Kamer)* 
De HH. Borrel, kamervoorzitter, en Haesbrouck, auditeur. 

S.V. SECURITY MEDIATION COMPANY (Mrs Alofs en Vanbuul en de 
H' Stockmans) t/ Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van 
Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken (Mevr. Sors) 

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

Het middel geput uit de schending van de motiveringsplicht opgelegd bij de wet van 
29 juli 1991, doordat het besluit waarbij de verzoekende partij een vergunning geweigerd 
wordt om een bewakingsfirma te exploiteren alleen melding maakt van een ongunstig advies 
van de Minister van Justitie zonder dat in het besluit zelf of in de brief waarmee het bestreden 
besluit aan de verzoekende partij is gestuurd enige melding wordt gemaakt van de redenen 
welke die Minister tot een negatief advies hebben gebracht, is een ernstig middel. 

Wanneer aan de hand van het bestreden besluit en van het administratief dossier de 
Raad niet kan uitmaken of ook zonder het negatief advies van de Minister van Justitie de 
Minister van Binnenlandse zaken tot het bestreden besluit zou zijn gekomen, dient het ernstig 
karakter van de andere middelen niet meer te worden onderzocht. 

II. RECHTSPLEGING - Bijzondere regels met betrekking tot de vordering tot schorsing -
1° Uiterst dringende noodzakelijkheid; - 2° Moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

Het nadeel dat een verzoekende partij lijdt wanneer haar een vergunning wordt ge
weigerd om een bewakingsfirma te exploiteren is in casu, inzonderheid gelet op het be
kendmaken van het bestreden besluit in het Belgisch Staatsblad, moeilijk te herstellen en 
ernstig aangezien het niet uitgesloten kan worden geacht dat bij niet onmiddellijke schorsing 
de levensvatbaarheid van verzoekster onherstelbaar wordt aangetast. De uiterst dringende 
noodzakelijkheid van de voorlopige schorsing is dan ook gerechtvaardigd. 

Gezien het verzoekschrift dat de e.v. Security Mediation Company op 27 maart 1992 heeft ingediend om de 
schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid te vorderen van de tenuitvoerlegging van het besluit van 12 maart 
1992 van de Minister van Binnenlandse Zaken waarbij haar de vergunning wordt geweigerd tot het exploiteren 
van een bewakingsonderneming; 

Overwegende dat een der door verzoekster aangevoerde middelen schending is van de motiveringsplicht 
opgelegd bij de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; dat zij 
die schending in een eerste onderdeel van het middel hierin ziet dat het bestreden besluit steunt op een negatief 
advies van de Minister van Justitie zonder dat de inhoud van dat advies wordt gepreciseerd; 

Overwegende dat in de considerans van het bestreden besluit wordt vermeld: «Overwegende dar de Minister 
van Justitie een ongunstig advies heeft uitgebracht»; dat in de brief waarbij hij het bestreden besluit aan verzoekster 
toestuurt, de Minister van Binnenlandse Zaken schrijft dat mede aan de grondslag van zijn besluit een negatief 
advies van de Minister van Justitie ligt; dat noch in het bestreden besluit zelf, noch in bedoelde brief enige 
melding wordt gemaakt van de redenen die de Minister van Justitie tot een negatief advies hebben gebracht; dat 
niet blijkt dat ten aanzien van de motieven van dat advies zich een van de in artikel 4 van de wet van 29 juli 1991 
opgesomde gevallen voordoet waarin de motiveringsplicht niet moet worden nagekomen; dat voor een besluit als 

" Zie voor de bevestiging door de kamer: arrest nr 39.342, van 7 mei 1992. 
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het bestredene die motiveringsplicht trouwens reeds is opgelegd door artikel 2, § 1, vijfde lid, van de wet van 
10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten; 

Overwegende dat het besproken onderdeel van het middel ernstig is; dat aan de hand van het bestreden 
besluit en van het administratief dossier de Raad niet kan uitmaken of ook zonder het advies van de Minister van 
Justitie de Minister van Binnenlandse Zaken tot het bestreden besluit zou zijn gekomen; dat de Raad dus niet dient 
na te gaan of de rechtmatigheidskritiek, formele en materiële, die verzoekster uitoefent op de andere motieven van 
het bestreden besluit, voor ernstig kan worden gehouden; 

Overwegende dat wat betreft het moeilijk te herstellen ernstig nadeel dat zij van de onmiddellijke tenuit
voerlegging van het bestreden besluit ondergaat, verzoekster betoogt dat zij, als bewakingsfirma van start gegaan 
op 1 januari 1988 en een cliënteel voor 5.000 uren per maand bereikt hebbende, bij niet-schorsing in de onmoge
lijkheid wordt geplaatst nog langer haar enige economische activiteit uit te oefenen en aldus in haar bestaan zelf 
wordt getroffen; dat om de uiterst dringende noodzakelijkheid van een voorlopige schorsing te rechtvaardigen zij 
mede wijst op de bekendmaking van het bestreden besluit in het Belgisch Staatsblad van 27 maart 1992 en betoogt 
«dat naar de zelfstandige vennoten toe maar vooral naar het kliënteel toe deze weigering zich omzet in een gebrek 
aan vertrouwen en de c.1•. Security Mediation Company door de concurrentie zal worden voorgesteld als malafide 
onderneming; dat dit geschokt vertrouwen ertoe moet leiden dat het kliëntee/ dat zijn bewaking voortdurend wil 
laten garanderen zich noodgedwongen tot een concurrerende bewakingsfirma zal wenden en er blijven hangen»; 

Overwegende dat inzonderheid gelet op het bekendmaken van het bestreden besluit in het Belgisch 
Staatsblad, het niet uitgesloten kan worden geacht dat bij niet onmiddellijke schorsing de levensvatbaarheid van 
verzoekster onherstelbaar wordt aangetast; dat op de vordering wordt ingegaan, 

BESLUIT: 

Artikel/. - Bevolen wordt de schorsing van de tenuitvoerlegging van het besluit van 12 maart 1992 van 
de Minister van Binnenlandse Zaken waarbij aan de e.v. SECURITY MEDIATION COMPANY de vergunning 
wordt geweigerd tot het exploiteren van een bewakingsonderneming. 

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

Artikel 3. - De zaak zal opnieuw worden opgeroepen op de openbare terechtzitting van 28 april 1992, 
om 9.30 uur. 
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ARREST van 2 april 1992 (Vlle Kamer) 

Nr 39.154 

De H' Tacq, kamervoorzitter, Mevr. Yrints, verslaggeefster, en Mevr. Tulkens, staatsraden, en de H' De 
Coene, eerste auditeur. 

HONG (M' De Rijck) t/ Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van 
Justitie (M'" Matteme en Struyven) 

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

Niet ernstig is het middel dat geen betrekking heeft op de bestreden beslissing, maar 
op een beslissing waarvan de schorsing niet werd gevraagd. 

II. VREEMDELINGEN - Vreemdelingenpolitie - Verblijf van meer dan drie maanden - Recht 
op vergunning 

Opdat een verzoekster aanspraak zou kunnen maken op het recht om met haar 
echtgenoot-student te komen samenleven, moet zij eerst de bij artikel lObis van de wet van 
15 december 1980 voorgeschreven formaliteiten nakomen. 

111. INTERNATIONALE VERDRAGEN - De verschillende internationale overeenkomsten -
1° Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; - 2° Internationaal 
verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten 

De beslissing waarbij aan verzoekster, nadat haar aanvraag tot machtiging tot voor
lopig verblijf van meer dan drie maanden werd verworpen, het bevel wordt gegeven om 
het grondgebied te verlaten, tast niet haar door het artikel 12 E.V.R.M en artikel 23 Bupo
verdrag beoogde rechten aan. 

Gezien de akte die Hong Liu, van Chinese nationaliteit, op 25 februari 1992 heeft ingediend om de schorsing 
van de tenuitvoerlegging te vragen van het aan haar op 14 februari 1992 betekende bevel om het grondgebied 
van het Rijk te verlaten; 

Overwegende dat Zhao Lu Yu, zijnde de echtgenoot van verzoekster, in België verblijft als student sedert 
2 februari 1989; dat verzoekster op 5 juni 1989 op het Consulaat-generaal van België te Shangai een aanvraag 
tot machtiging tot voorlopig verblijf indiende, waarbij «studie» als doel van de reis werd opgegeven; dat dit 
verzoek niet werd ingewilligd; dat verzoekster op 29 januari 1991 een nieuw verzoek indiende en als reden 
«bezoek aan echtgenoot» opgaf; dat op de vraag van de Minister van Buitenlandse Zaken tot de Ambassadeur 
te Peking, verzoekster preciseerde dat het niet een «gezinshereniging» doch wel een <1amiliehezoek» betrof; dat 
verzoekster op 18 juli 1991 een visum voor drie maanden verkreeg en op 9 september 1991 in België aankwam; 
dat zij op 16 september 1991 bij de burgemeester van Gent een aanvraag tot machtiging tot voorlopig verblijf 
van meer dan 3 maanden indiende; dat die aanvraag bij beslissing van de Minister van Justitie van 30 december 
1991 werd verworpen; dat daarop het thans bestreden bevel om het grondgebied te verlaten werd vastgesteld; 
dat het overweegt: 

«REDEN VAN DE BESLISSING: 

»Art. 7, lid/, 2", van de wet van 15 december 1980: verblijft langer in het Rijk dan de overeenkomstig 
artikel 6 bepaalde termijn». 

Overwegende dat krachtens artikel 17, § 2, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State tot 
schorsing van de tenuitvoerlegging kan worden besloten onder de dubbele voorwaarde dat ernstige middelen 
worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten akte of verordening kunnen verantwoorden en dat 
de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden akte of verordening een moeilijk te herstellen ernstig nadeel 
kan berokkenen; 

Overwegende dat, wat de eerste voorwaarde betreft, verzoekster een eerste middel aanvoert: 

«afgeleid uit de schending van het artikel 10, 4°, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, 

»doordat de Minister van Justitie de verzoekster een bevel geeft om het grondgebied te verlaten, gebaseerd 
op artikelen 6 en 7, J, 2°, van voormelde wet, 

»te1wijÎ: De verzoekster, overeenkomstig art. JO, vierde lid van de wet van 15 december 1980, een toelating 
tot verblijf in het Rijk heeft en dit wegens haar recht op gezinshereniging. Zij hoeft zelfs geen positieve ministeriële 
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machtiging te hehhen, nu :ij i11ge1•olge l'Oormeld artikel inderdaad van rechtswege toelating tot verhlijf in het Rijk 
hee.fi als echtgenote \'all een tot verhlijf in her Rijk toegelaten vreemdeling met wie :ij samenleeft( ... )»; 

Overwegende dat het middel geen betrekking heeft op de bestreden beslissing doch op de beslissing van 
30 december 1991 waarbij de aanvraag tot machtiging tot voorlopig verblijf werd verworpen; dat de schorsing 
van die beslissing niet werd gevraagd; 

Overwegende dat verzoekster in een tweede middel de schending van de artikelen 8 en 12 van het Europees 
verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (E.V.R.M.) en de artikelen 17 
en 23 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten aanvoert: 

«doordat de Minister van Justitie de verzoekster een hevel geeft om het grondgehied Ie verlaten, terwijl 
de verzoekster gehuwd is met een tot verhlijf toegelaten vreemdeling, die hier als student aan de universiteit is 
verhonden, 

»terwijl, 

»de verwekster op grond van voormelde verdragrechterlijke hepa/ingen een ahsoluut recht op gezinsleven 
heeft, dat geen inmenging van enig openhaar gezag met he/rekking tol de uitoefening van dit recht toestaat; 

»Dat een verwijdering van de verzoekster van het grondgehied van het Rijk dit ahsoluut recht op ongeoor
loofde wijze aantast»; 

Overwegende dat de artikelen 8 van het E. V .R.M. en 17 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten 
en Politieke rechten, ondertekend te New York, op 19 december 1966, goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981, de 
eerbiediging van het recht op gezinsleven en de niet-inmenging bij de uitoefening van dat recht waarborgen; dat 
verzoekster zich niet kan beroepen op het bestaan van een gezinsleven in België; dat om te kunnen aanspraak 
maken op het recht om met haar echtgenoot te komen samenleven, verzoekster eerst de bij artikel IOhis van de 
eerdervermelde wet van 15 december 1980 voorgeschreven formaliteiten moet nakomen; 

Overwegende dat artikel 12 van het E.V.R.M., bepaalt dat personen van huwbare leeftijd het recht hebben 
om te huwen en een gezin te stichten en artikel 23 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke 
rechten de bescherming van het huwelijk beoogt; dat de bestreden beslissing deze rechten van verzoekster niet 
aantast; 

Overwegende dat een derde middel is ontleend aan «de schending van het heginse/ van hehoorlijk hes/l/ur, 
inzonderheid de zorgvuldigheidsnorm hij de motivering 

»doordat de Minister van Justitie het hevel om het grondgehied te verlaten steunt op art. 9 en 58 van de 
wet van 15 decemher 1980. 

»terwijl 

»het art. 58 Vw. uitsluitend handelt over vreemde studenten die in het Rijk wensen te studeren en een 
machtiging tot voorlopig verh/ijf dienen aan te vragen aan de diplomatieke diensten van België in hun land van 
herkomst. 

»De verzoekster steunt zich echter op art. JO, 4°, VW. nl. de gezinshereniging met haar echtgenoot, zoals 
hlijkt uit haar verzoek machtiging tot voorlopig verhlijf d.d. 16.9.91. 

»Dat hovendien, voor zoverre art. 58 Vw. toch van toepassing zou zijn, de verzoekster zich steunt op 
art. 58, derde lid, die een vreemde student de mogelijkheid verleent om de machtiging ook in België te vragen 
in huitengewone omstandigheden. 

»Dat deze huitengewone omstandigheden wel degelijk aanwezig zijn, nu de verzoekster in Peking haar 
machtiging had aangevraagd op hasis van haar huwelijk, terwijl dit zoals later hleek uit de vermelding op haar 
visum, niet op die manier werd behandeld door de diplomatieke diensten. 

»Dat het misverstand dat op de amhassade in Peking hieromtrent is ontstaan wel degelijk een huitengewone 
omstandigheid is voorzien in art. 58. Het zou nl. een mishruik van recht uitmaken de verzoekster een hevel te geven 
België te verlaten, haar te verplichten om in Peking een nieuw visum aan te vragen, waarop de Minister van Justitie 
volgens de vreemdelingenwetgeving verplicht is een positieve beslissing te nemen»; 

Overwegende dat de bestreden beslissing niet steunt op de artikelen 9 en 58 van de wet van 15 december 
1980; 

Overwegende dat geen van de middelen ernstig is; dat die vaststelling volstaat om de vordering tot schorsing 
van het bevel om het grondgebied te verlaten af te wijzen. 

(Verwerping van de vordering tot schorsing). 

VERZAMELING VAN ARRESTEN VAN DE RAAD VAN STATE - 1992 



Arresten 
Nrs 39.154 tot 39.162 
Blz. 3 

Nr 39.155 

ARREST van 2 april 1992 (Vlle Kamer) 

Nr 39.155 

De H' Tacq, kamervoorzitter, Mevr. Vrints, verslaggeefster, en Mevr. Tulkens, staatsraden, en de H' De 
Coene, eerste auditeur. 

LYNE (M' Mallien) t/ Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Justitie 
(Mrs Matteme en Struyven) 

1. VREEMDELINGEN - Vreemdelingenpolitie - l 0 Toegang tot het grondgebied en kort verblijf 
- a) Algemeen (l, 4, 6 en 7); - b) Motieven (3 en 5); - 2° Verblijf van meer dan drie maanden -
Machtiging (2 en 7) 

Il. PROCEDURE IN NIET-BETWISTE ZAKEN - Rechten van de verdediging- Gevallen waarin 
de rechten van de verdediging moeten in acht genomen worden - Politiemaatregelen (4) 

1. Doordat verzoeker in België aankwam zonder te wachten totdat op zijn in het land 
van oorsprong of herkomst gedane verzoek tot machtiging tot voorlopig verblijf was beschikt, 
was dit verzoek zonder voorwerp geworden. 

2. Het in artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980 bedoelde verzoek tot 
machtiging om langer dan de in artikel 6 van dezelfde wet bepaalde termijn in het Rijk te 
mogen blijven, moet aan de burgemeester worden overgemaakt, ondertekend zijn en diende in 
casu de buitengewone omstandigheden te vermelden waarom de verzoeker niet heeft gewacht 
totdat op zijn in het land van oorsprong of herkomst gedane verzoek tot machtiging tot 
voorlopig verblijf was beschikt. 

3. Aangezien in de wet van 15 december 1980 een «immigratiestop» besloten ligt ten 
aanzien van alle vreemdelingen die geen onderdanen zijn van de lidstaten van de Europese 
Gemeenschap, is «ten overvloede» het motief dat, ter verwerping van de aanvraag van 
verzoeker tot machtiging tot voorlopig verblijf, die immigratiestop argumenteert door een 
verwijzing naar een «regeringsbeslissing». 

4. Geen enkele wetsbepaling schrijft de Minister van Justitie voor de vreemdeling te 
horen alvorens een beslissing te nemen over een aanvraag tot machtiging tot voorlopig 
verblijf Alleszins kan de minister een onregelmatige aanvraag afwijzen zonder de betrokkene 
daarover eerst te horen. 

5. De minister kan niet verweten worden dat hij, gelet op de persoonlijke omstandighe
den waarin de verzoeker verkeert, een «onevenredige» beslissing heeft genomen, wanneer de 
motieven van zijn beslissing geen betrekking hebben op die omstandigheden en de verzoeker 
ze hem evenmin ter kennis heeft gebracht. 

6. De omstandigheden van het verblijf van verzoeker in het buitenland hebben geen 
weerslag op de rechtmatigheid van zijn verblijf in België. 

7. De indiening van een machtiging tot verblijf overeenkomstig artikel 9 van de wet 
van 15 december 1980 stelt de vreemdeling niet vrij van de verplichtingen vervat in artikel 
5 van dezelfde wet. 

Gezien de akte die Michael Stewart Lyne, van Australische nationaliteit, op 17 februari 1992 heeft ingediend 
om de schorsing te vragen van de beslissing van de Minister van Justitie van 20 januari 1992 houdende verwerping 
van de aanvraag tot machtiging tot voorlopig verblijf en van het bevel van 23 januari 1992 om het grondgebied 
van het Rijk te verlaten, beiden aan hem betekend op 23 januari 1992; 

Overwegende dat verzoeker op 7 februari 1991 op het Consulaat Generaal van België in Sydney een verzoek 
heeft ingediend tot het verkrijgen van een machtiging tot voorlopig verblijf; dat hij, zonder gewacht te hebben op 
een beslissing over deze aanvraag, in België is aangekomen op 13 maart 1991; dat de raadsman van verzoeker 
op 20 november 1991 aan de Minister van Justitie een aanvraag tot machtiging voor een verblijf van meer dan 
3 maanden indiende; dat daarop de bestreden beslissingen werden vastgesteld; dat de eerste bestreden beslissing 
de machtiging tot voorlopig verblijf weigert om volgende redenen: 

«-de aanvraag werd niet conform ingediend: niet gedagtekend en niet gehandtekend door de aanvrager; 
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»--- geen enkele huitengewone omstandigheid werd ingeroepen om het niet afhalen van de machtiging tot 
voorlopig verhlijf hij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers in het land van herkomst of land 
van oorsprong te rechtvaardigen; 

»---immigratiestop. ingevolge de regeringsheslissing van 1974 hevestigd door de regeringsverklaring van 
JO mei 1988; de hetrokkene kan :ich niet heroepen op enig recht op verblijf in toepassing van de beschikkingen 
van de voornoemde wet»; 

dat de tweede bestreden beslissing waarbij bevel wordt gegeven om het grondgebied te verlaten, de volgende 
redengeving bevat: 

«Verblijft langer in het rijk dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn (artikel 7, alinea 1-2" van de 
wet van 15.12.80).»; 

Overwegende dat krachtens artikel 17, § 2, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State tot 
schorsing van de tenuitvoerlegging kan worden besloten onder de dubbele voorwaarde dat ernstige middelen 
worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten akte of verordening kunnen verantwoorden en 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 drie middelen aanvoert; dat hij het eerste 
motief van de eerste bestreden beslissing in een eerste onderdeel van het eerste middel bekritiseert als volgt: 

«Aangezien de aanvraag geschiedde op een typeformulier van de Gemeente Mortsel welk behoorlijk werd 
ingevuld en ondertekend door 1•erzoeker hij de dienst Vreemdelingenzaken van de Gemeente Mortsel; 

»( ... ) 

»Dat thans eventueel de mogelijkheid kan geopperd worden dat de dienst Vreemdelingenzaken van de 
Gemeente Mortsel het aanvraagformulier niet heeft verzonden aan de bovenvermelde diensten van het Ministerie 
van Justitie; 

»(. .. ) 

»Aangezien verzoeker, voor alle zekerheid, een schrijven liet verzenden door diens toenmalige raadsman, 
Meester Marc Theunis, advocaat te 2100 Antwerpen, Deurne, Te Couwelaarlei 134 aan de dienst Vreemdelingen 
van het Ministerie van Justitie; 

»{. .. ) 

»Dat deze brief ondertekend is door de betreffende raadsman, Meester Marc Theunis; 

»Aangezien, op zijn minst, de aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf overeenkomstig art. 9, alinea 
3 van de Vreemdelingenwet, rechtsgeldig geschiedde op 20 november 1991; 

»Dat er geen twijfel kan bestaan over de datum, gelet op het schrijven van de raadsman van verzoeker; 

»Dat art. 440, 2° Ger. W. moet worden toegepast: 

»«De advocaat verschijnt als gevolmachtigde van de partij, zodat hij zijn enige volmacht moet doen blijken, 
behalve indien de wet een bijzondere lastgeving eist»;» 

Overwegende dat verzoeker bij het gemeentebestuur van Mortsel enkel een aankomstverklaring heeft 
ondertekend; dat het formulier tot het verkrijgen van een machtiging voor een verblijf van meer dan drie maanden 
dat verzoekers raadsman op 10 juni 1991 rechtstreeks aan het kabinet van de Vice-Eerste Minister, Minister van 
Begroting en Wetenschapsbeleid en nadien op 20 november 1991 aan de dienst vreemdelingenzaken in plaats van 
aan de burgemeester van de gemeente Mortsel heeft overgemaakt, niet ondertekend is, noch door verzoeker, noch 
door diens raadsman; 

Overwegende dat verzoeker in een volgend onderdeel van het eerste middel het tweede motief van de eerste 
bestreden beslissing uitvoerig bekritiseert; dat hij in essentie doet gelden dat hij gerechtigd is zich te beroepen op 
de buitengewone omstandigheden, als bedoeld in artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende 
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, waardoor het hem 
toegelaten is de aanvraag tot machtiging tot voorlopig verblijf eerst na zijn aankomst in te dienen; dat verzoeker 
tevens doet gelden dat de eerste bestreden beslissing niet binnen een redelijke termijn werd vastgesteld «aangezien 
er thans reeds meer dan I jaar is verlopen, sinds de betreffende aanvraag in het Consulaat-Generaal in Wool/ahra;» 

Overwegende dat verzoeker in België is aangekomen op 13 maart 1991 zonder gewacht te hebben tot op zijn 
verzoek van 7 februari 1991 tot machtiging tot voorlopig verblijf was beschikt; dat dit verzoek dienvolgens zonder 
voorwerp was geworden; dat, om langer dan de in artikel 6 van de wet van 15 december 1980 bepaalde termijn 
in het Rijk te mogen verblijven, verzoeker, overeenkomstig artikel 9, derde lid, van dezelfde wet, een machtiging 
diende aan te vragen bij de burgemeester van Mortsel onder vermelding van buitengewone omstandigheden; dat 
hij dat niet gedaan heeft; dat het formulier dat verzoekers raadsman op 10 juni 1991 en op 20 november 1991 
heeft overgemaakt, onderscheidenlijk aan de Vice-Eerste-Minister en aan de dienst vreemdelingenzaken in plaats 
van aan de burgemeester niet alleen niet ondertekend is, doch evenmin de buitengewone omstandigheden vermeldt, 
waarom verzoeker niet heeft gewacht op de beslissing van de Belgische diplomatieke dienst te Sydney. 
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Overwegende dat verzoeker het derde motief van de eerste bestreden beslissing in een derde onderdeel van 
het eerste middel, het volgende verwijt maakt: 

«2./.13. De immigratiestop overeenkomstig regeringsbeslissing van 1974-1988 

»Aangezien een behoorlijke motivatie, zoals vereist door art. 62, Vreemdelingenwet, niet overeenkomt met het 
verwijzen naar regeringsbeslissingen die niet zijn vertaald geworden in wel/e/ijke normen, zoals een Ministerieel 
Besluit, een Koninklijk Besluit of een wettekst; 

»Aangezien, in het andere gem/, een «regeringsbeslissing» de door de wet vereiste motivatie zou ongedaan 
maken; 

»Dat art. 62 van de Vreemdelingenwet uitdrukkelijk vereist dat de administratieve beslissingen «met redenen 
omkleed» zouden zijn; 

»Dat het louter ve1wijzen naar een regeringsbeslissing, welke de Vreemdelingenwet zelf niet kan ontkrachten, 
niet overeenkomt met de weffelijk 1•ereiste motivatie; 

»Aangezien deze motivatie dan ook de we/lelijk vereiste feitelijke grondslag mist»; 

Overwegende dat de verwerende partij betoogt dat dit motief een motief «ten overvloede» is; dat die stelling 
kan worden bijgetreden; dat immers de «immigratiestop» waarvan de eerste bestreden beslissing gewaagt, besloten 
ligt in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen zelf en dit ten aanzien van alle vreemdelingen die geen onderdanen zijn van de 
lidstaten van de Europese Gemeenschap; 

Overwegende dat het eerste middel niet ernstig is; 

Overwegende dat verzoeker in een tweede middel betoogt wat volgt: 

«(. .. ) 

»Aangezien het niet-horen van verzoeker, alvorens de beslissing van 20 januari 1992 tot ve1werping van de 
aanvraag te nemen, een flagrante schending is van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder 
de hoorplicht van verzoeker, al dan niet verbonden met zijn rechten van verdediging; 

»Aangezien verzoeker, ten titel van volledigheid, nog wenst te beklemtonen wat tot uiting had kunnen komen 
hij het horen van verzoeker: 

»---verzoeker verbleef in Frankrijk met een geldige verblijfsvergunning van 6 juli 1980 tot en met 5 juli 1990; 

»--er werd geen nieuwe verblijfsvergunning in Frankrijk toegekend voor JO jaar, daar verzoeker ondertussen 
in een echtscheidingsprocedure verweven geraakte met zijn ex-echtgenote; 

>>--na het verloop van deze echtscheidingsprocedure, komt verzoeker in contact met Mevr. Godelieve Claes, 
weduwe, woonachtig te Mortsel, Liersesteenweg 142; 

»Sinds september 1990 verblijven zij in België als een rechtmatig koppel; 

»( ... ) 

»Aangezien al deze elementen, tot uiting gekomen bij het vervullen van de hoorplicht, de Minister van Justitie 
voldoende had ingelicht om daadwerkelijk te kunnen oordelen over het al dan niet toekennen van een verblijf voor 
langer dan drie maanden, overeenkomstig art. 9, § 3, van de Vreemdelingenwet»; 

Overwegende dat geen enkele wetsbepaling de Minister van Justitie voorschrijft de vreemdeling te horen 
alvorens een beslissing te nemen over een aanvraag tot machtiging tot voorlopig verblijf; dat de aanvraag van 
verzoeker bovendien onregelmatig was ingediend; dat de minister een onregelmatige aanvraag alleszins kan 
afwijzen, zonder de betrokkene daarover eerst te horen; dat het middel niet ernstig is; 

Overwegende dat verzoeker in een derde middel de schending van het evenredigheidsbeginsel inroept; dat 
hij in dat verband doet gelden: 

«Aangezien verzoeker: 
>>-- twee kinderen heeft in Frankrijk; 

>>--een vaststaande en blijvende verhouding heeft met een Belgische te Mortsel, Liersesteenweg 142; 

>>--niet in de mogelijkheid werd gesteld om binnen een redelijke termijn een verblijfsvergunning voor langer 
dan drie maanden te bekomen in Australië; 

»Aangezien anderzijds, een huwelijk tussen verzoeker en Mevr. Godelieve Claes ertoe zou leiden dat verzoe
ker een verblijf van meer dan drie maanden zou kunnen bekomen, overeenkomstig art. JO van de Vreemdelingenwet; 

»Dat reeds is weergegeven geworden dat zeer persoonlijke redenen van Mevr. Godelieve Claes (de nage
dachtenis van wijlen haar echtgenoot en de nog jonge kinderen) een huwelijk tussen verzoeker en haarzelf be/ellen; 

»Aange~ien, ten titel van volledigheid, verzoeker nog heeft aangetoond, dat hij over voldoende middelen van 
bestaan beschikt, om eveneens op het Belgisch grondgebied te verblijven; 
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»Dat er el'eneens een medisch onder:oek heeft plaatsgevonden en er een h/anco getuigschrift van goed 
:ede/ijk gedrag is m•erhandigd geworden aan het Belgisch Consulaat in Wool/ahra; 

»Aange:ien de administratieve overheid, in dergelijke omstandigheden, slechts in redelijkheid, toelating zou 
kunnen verschaffen mor een verblijf van meer dan drie maanden; 

»Aangezien het weigeren van dergelijke vergunning, gelet op het bovenvermelde, dan ook het evenredig
heidsbeginsel schendt;» 

Overwegende dat de motieven van de bestreden beslissing geen betrekking hebben op de persoonlijke 
omstandigheden waarin verzoeker verkeert; dat hij die persoonlijke omstandigheden evenmin ter kennis heeft 
gebracht van de Minister; dat aan deze laatste in dit opzicht niet kan worden verweten een «onevenredige» 
beslissing te hebben genomen; dat het middel niet ernstig is; 

Overwegende dat een vierde middel het bevel om het grondgebied te verlaten, betreft; dat het luidt als volgt: 

«Aangezien dit hel'el echter geen rekening houdt met: 
»--de verblijfsvergunning van verzoeker in Frankrijk voor een periode van 6 juli 1980 tot 5 juli 1990; 
>>-de daaropvolgende verlenging met een visum voor de republiek Frankrijk dd. 27 juli 1990, 15 april 1990 

en 25 oktober 1991; 

»Dat het laatste verleende visum dd. 25 oktober 1991 geldt tot 24 oktoher 1992, voor telkenmale een 
maximum verblijf van 30 dagen; 

»Aangezien verzoeker betreffend visum hekomen heeft daar hij eertijds gehuwd was in Frankrijk en er twee 
kinderen heeft, zijnde: 

>>--de heer Manuel lyne, Max, gehoren in Australië, Perth op 6 december 1968; 
»thans van Franse nationaliteit, wonende in Frankrijk, Gassin (Var), Chemin Sainte Bonne Aventure, Clos 

Bellerive; 
>>--Mevrouw Juliëtte lyne, Paul, geboren te Sydney, Australië, op 20 fehruari 1966; 

»Wonende thans in Frankrijk, Saint Tropez (Var), 5, Résidence Saint Antoine; 

»Aangezien het visum voor de republiek Frankrijk, weliswaar beperkt voor 30 dagen, wel betrekking heeft 
op meerdere hezoeken, geenszins gelimiteerd; 

»Aangezien het dan ook vaststaat dat verzoeker regelmatig in Frankrijk vertoeft om hij zijn kinderen te 
blijven en dat de termijn, voorzien in art. 6 van de Vreemdelingenwet geenszins is overschreden: meer dan 90 
dagen berekend over een periode van 6 maanden; 

»Aangezien, hangende de procedure overeenkomstig art. 9, § 3 Vreemdelingenwet, er niet telkenmale nieuwe 
aankomstverklaringen dienden verricht te worden overeenkomstig art. 5 van de Vreemdelingenwet; 

»Aangezien de beslissing zelf tot het verlaten van het grondgebied eveneens de wettelijk vereiste feitelijke 
grondslag mist»; 

Overwegende dat de omstandigheden van het verblijf van verzoeker in Frankrijk geen weerslag hebben op 
de rechtmatigheid van zijn verblijf in België; dat de indiening van een machtiging tot verblijf overeenkomstig 
artikel 9 van de eerdervermelde wet van 15 december 1980 de vreemdeling niet vrijstelt van de verplichtingen 
vervat in artikel 5 van dezelfde wet; dat het middel niet ernstig is; 

Overwegende dat het vijfde middel luidt als volgt: 

«2.4. De beslissingen zijn niet met redenen omkleed overeenkomstig art. 62 van de Vreemdelingenwet 

»Aangezien het hevel om het grondgehied te verlaten enkel de wettekst van art. 7, § 1-2 Vreemdelingenwet 
vermeldt, zonder enige motivatie; 

»Dat zelfs niet wordt verwezen naar de voorafgaandelijke beslissing van de Minister van Justitie dd. 20 
januari 1992, waarvan het een gevolg is; 

»Aangezien de motivatie van een administratieve heslissing echter niet impliciet kan gelden voor de daar
opvolgende administratieve heslissing; 

»Aangezien het hevel om het grondgebied te verlaten dan ook manifest niet gemotiveerd is overeenkomstig 
de vereisten van art. 62, Vreemdelingenwet; 

»Aangezien in punt 1.1. reeds is verduidelijkt geworden dat de motivatie in de vorige beslissing van de 
gemachtigde van de Minister van Justitie dd. 20 januari 1992 de wettelijk vereiste feitelijke grondslag mist; 

»Dat hieruit ook kan worden afgeleid, overeenkomstig dezelfde argumentatie, dat er een gebrek aan motivatie 
is; 

»Aangezien, ook om die redenen, de heide heslissingen moeten worden vernietigd»; 

Overwegende dat de eerste bestreden beslissing drie motieven vermeldt; dat de tweede bestreden beslissing 
de reden vermeldt die haar verantwoordt; dat beide bestreden beslissingen dienvolgens voldoen aan de door artikel 
62 van meervermelde wet van 15 december 1980 voorgeschreven motiveringsplicht; 
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Overwegende dat geen van de middelen ernstig is, dat die vaststelling volstaat om de vordering tot schorsing 
van de beslissing af te wijzen. 

(Verwerping van de vordering tot schorsing). 

N• 39.156 

ARREST van 3 april 1992 (Vlle Kamer) 
De H' Tacq, kamervoorzitter, Mevr. Tulkens, verslaggeefster, en Mevr. Bracke, staatsraden, en de H' De 
Wolf, auditeur (gedeeltelijk eensluidend advies)*. 

REYNIERS (M' Speyer) tl Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van 
Justitie (M' Marissens) 

1. RECHTSPLEGING - Laatste memorie - Termijn 

De laatste memorie van de verwerende partij ingediend buiten de termijn van dertig 
dagen bepaald in artikel 14, tweede lid, van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948, 
moet overeenkomstig artikel 21, vijfde lid, van de gecoördineerde wetten van 12 januari 
1973 uit de debatten worden geweerd. 

II. PROCEDURE IN NIET-BETWISTE ZAKEN - Rechten van de verdediging - 1° Gevallen 
waarin de rechten van de verdediging moeten in acht genomen worden - a) Algemeen (3); -
b) Ordemaatregelen - Schorsing bij ordemaatregel (l); - 2° Modaliteiten - Algemeen (3) 

III. OPENBARE AMBTENAREN EN BEAMBTEN - 1° Preventieve schorsing - a) Algemeen (4); 
- b) Aard - Ordemaatregel of tuchtmaatregel (2); - c) Procedure (1 en 5); - 2° Tuchtregeling -
Disciplinair karakter van de maatregel - Criteria - a) Repressief karakter van de maatregel - Schorsing 
(2); - b) Wijziging van de rechtspositie van de ambtenaar - Schorsing (2) 

1. Het algemeen rechtsbeginsel ter zake het recht van verdediging, zoals het in straf
en tuchtzaken geldt, kan geen toepassing vinden op de preventieve schorsing die geen 
tuchtmaatregel is, doch een maatregel van inwendige orde genomen in het belang van de 
dienst. 

2. De overweging in het bestreden besluit dat verzoeker het voorwerp uitmaakt van 
verschillende gerechtelijke onderzoeken wijst er wel op dat tegen verzoeker sterke vermoe
dens bestonden van ernstige tekortkomingen. Wanneer noch de uiteenzetting van de feitelijke 
gegevens in het verzoekschrift, noch de stukken van het administratief dossier aanwijzingen 
bevatten dat de bestreden maatregel werd genomen om verzoeker voor een schuldige tekort
koming te bestraffen, kan de bestreden schorsing bij ordemaatregel voor de duur van één 
maand met gedeeltelijke inhouding van wedde niet als een tuchtmaatregel worden aange
merkt. Het middel in zoverre het de schending van het recht van verdediging aanvoert, is 
niet gegrond. 

3. Volgens een regel van goed bestuur en billijke rechtspleging kan tegen niemand een 
ernstige maatregel, gegrond op zijn persoonlijk gedrag en die van aard is om zijn belangen 
zwaar aan te tasten, worden genomen zonder dat hij vooraf in de gelegenheid wordt gesteld 
om op nuttige wijze zijn standpunt te doen kennen. Het recht om zijn standpunt te doen 
kennen kan slechts nuttig worden uitgeoefend als zowel de aard van de maatregel die wordt 
overwogen als de motieven die de overheid tot het nemen van de maatregel aanzetten, vooraf 
ter kennis worden gebracht. 

4. Een preventieve schorsing met gedeeltelijke inhouding van wedde is ontegenzeglijk 
een maatregel die de betrokkene zwaar treft in zijn materiële en morele belangen. 

5. Het geheim van het onderzoek in strafzaken, dat ingesteld is met het oog op het 
algemeen belang, o.m. om te voorkomen dat het onderzoek zou worden gestoord, verzet 
er zich wellicht tegen dat verzoeker nauwkeurig wordt ingelicht over de aan de overwogen 

• Het Auditoraat was eveneens van oordeel dat het eerste bestreden besluit van 23 maart 1990 diende le worden nietigverklaard. Wat betreft het tweede 
bestreden besluit van 22 juni 1990 oordeelde het Auditoraat daarentegen dal het beroep diende verworpen aangezien de middelen die door de verzoekende 
partij werden aangevoerd niet gegrond zijn. 
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maatregel ten grondslag liggende feiten. Nochtans valt niet in te zien hoe de mededeling 
aan verzoeker - zonder verdere inhoudelijke precisering - dat tegen hem verschillende 
strafonderzoeken liepen. het onderzoek zou hebben kunnen schaden. Het geheim van het 
onderzoek kan hoe dan ook de verwerende partij er niet van ontslaan verzoeker te horen 
omtrent de aan het belang van de dienst ontleende redenen die een schorsing wettigen en 
omtrent de noodzaak van een inhouding van wedde. Het middel in zoverre het de schending 
van de hoorplicht aanvoert is gegrond. 

IV. PERSONEEL VAN DE GERECHTELIJK POLITIE - 1° Regelingscomité van de gerechtelijke 
politie - Samenstelling (7 tot 9); - 2° Preventieve schorsing (1 tot 3) 

V. INTERNATIONALE VERDRAGEN - De verschillende internationale overeenkomsten 
1° Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (4); -
2° Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (4) 

VI. PROCEDURE IN NIET-BETWISTE ZAKEN - 1° Samenstelling van de administratieve colleges 
- Vergaderingen - Onpartijdigheid - a) Algemeen (5 tot 8); - b) Verslaggever (9); - 2° Procedure voor 
de administratieve rechtscolleges - Stemming - Geheime stemming - Begrip (10) 

1. Krachtens artikel Bquinquies, derde lid, van het koninklijk besluit van 3 april 1929 
kan de Minister van Justitie enkel tot een verlenging van de schorsing boven de drie 
maanden besluiten wanneer hij vooraf het gemotiveerd advies heeft ingewonnen van het 
Regelingscomité van de gerechtelijke politie. 

2. Het besluit waarbij de voorlopige schorsing van verzoeker uit zijn ambt hij orde
maatregel voor een onbeperkte duur wordt verlengd blijkt geen gevolghandeling te zijn van 
de initiële beslissing tot schorsing, maar wel een nieuwe en op zichzelf staande beslissing 
genomen na een nieuw onderzoek van de zaak, wanneer het verwijst naar het advies van het 
Regelingscomité en naar het met redenen omkleed verslag van de Procureur-generaal. 

3. Verzoeker stelt terecht dat niet met zekerheid kan worden gesteld dat het advies 
van het Regelingscomité, dat toch «niet absoluut en unaniem positief» was, hem geen 
enkel nadeel heeft berokkend, wanneer het immers niet uitgesloten kan worden geacht dat 
de Minister van Justitie een andere beslissing zou hebben genomen indien het advies met 
eenparigheid van stemmen de verlenging van de schorsing afgeraden had. 

4. De artikelen 6.1. van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de 
fundamentele vrijheden en 14.1. van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en 
politieke rechten, zo zij al toepasselijk zouden zijn op organen van het actief bestuur, kunnen 
enkel toepassing vinden op procedures voor organen die met beslissingsbevoegdheid zijn 
bekleed. Het Regelingscomité van de gerechtelijke politie heeft een louter adviserende 
bevoegdheid en zijn adviezen zijn bovendien niet bindend. Daaruit volgt meteen dat het 
onderdeel in zoverre het de schending van voormelde verdragsbepalingen aanvoert niet kan 
worden aangenomen. 

5. De eis van onpartijdigheid is eveneens neergelegd in het algemeen rechtsbeginsel 
<<nemo judex in causa sua» en in het ruimere algemeen rechtsbeginsel dat in de rechtsspreu
ken <<Iustice should not only be done, but should also be seen to be done» en «likelihood 
of bias» tot uitdrukking wordt gebracht. Deze beginselen moeten ook op organen van het 
actief bestuur, zoals een adviserend college, worden toegepast, althans in zoverre zulks ver
enigbaar is met de eigen aard, inzonderheid met de structuur van het orgaan van het actief 
bestuur. M.a.w. is vereist dat de structuur van het orgaan van actief bestuur ruimte biedt 
voor een toepassing van de beginselen. 

6. Een schending van genoemde beginselen onderstelt niet dat het bewijs van partijdig
heid is geleverd. Een schijn van partijdigheid volstaat. Het kan bezwaarlijk worden betwist 
dat een indruk van partijdigheid kan ontstaan wanneer magistraten die nauw verbonden wa
ren aan de strafonderzoeken lastens verzoeker en aan diens aanhoudingen, deel uitmaken 
van een college dat de Minister van Justitie van advies moet dienen over de vernieuwing van 
een maatregel die precies in die onderzoeken zijn grondslag vindt. 

7. De samenstelling van het Regelingscomité van de gerechtelijke politie, zitting hou
dende zoals in tuchtzaken, is vastgesteld in het koninklijk besluit van 3 april 1929. Blijkens 
artikel 8, § 1, 1, van dit koninklijk besluit is de procureur-generaal die vordert, stemgerech
tigd lid van de Nederlandstalige afdeling van het Regelingscomité. Wanneer uit het advies 

VERZAMELING VAN ARRESTEN VAN DE RAAD VAN STATE - 1992 



Arresten 
Nrs 39.154 tot 39.162 
Blz. 9 Nr 39.156 

van het comité blijkt dat de Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel niet aan 
de beraadslaging en de stemming deel heeft genomen, doch zich te dien einde heeft laten 
vervangen door de Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Gent, is het onderdeel van 
het middel, waarin wordt aangevoerd dat het Regelingscomité niet was samengesteld op een 
wijze die verzoeker de waarborgen bood van een onafhankelijke en onpartijdige rechtsin
stantie niet gegrond, wat de Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel betreft. 

8. Blijkens artikel 8, § 1, 1, van het koninklijk besluit van 3 april 1929 zijn de Procu
reurs des Konings bij de rechtbanken van eerste aanleg te Antwerpen, te Brugge, te Brussel 
en te Gent stemgerechtigd lid van de Nederlandstalige afdeling van het Regelingscomité. De 
aanwezigheid van de Eerste Substituut-Procureur des Konings bij de rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel, die als plaatsvervanger van de Procureur des Konings bij die rechtbank 
heeft gezeteld en aan de beraadslaging deel heeft genomen, is niet absoluut vereist voor 
de rechtsgeldigheid van de zitting van het comité. Artikel Ster, eerste lid, van dit konink
lijk besluit bepaalt immers dat de afdelingen op geldige wijze zitting houden wanneer, na 
behoorlijke oproeping, ten minste zes leden aanwezig zijn. Wanneer uit het door het Rege
lingscomité uitgebrachte advies blijkt dat alle leden van het comité aanwezig waren dient, 
ter eerbiediging van het beginsel van de onpartijdigheid, de voornoemde Eerste Substituut
Procureur des Konings zich terug te trekken. 

9. Artikel 8, § 4, van het koninklijk besluit van 3 april 1929 bepaalt dat de secretaris
verslaggever van het Regelingscomité wordt aangewezen door de procureur des Konings bij 
de rechtbank van eerste aanleg te Brussel onder de leden van zijn parket. Het koninklijk 
besluit bevat geen bepaling die het mogelijk maakt de taak van secretaris-verslaggever 
te laten vervullen door een lid van het parket van een ander rechtsgebied. Ten aanzien 
van de Eerste Substituut-Procureur des Konings te Brussel die is opgetreden als secretaris
verslaggever blijkt het onpartijdigheidsbeginsel geen toepassing te kunnen vinden. 

JO. Uit artikel Bquater, §§ 1 en 2, van het koninklijk besluit van 3 april 1929 kan geen 
verplichting tot geheimhouding van het advies of van de uitslag van de stemming worden 
afgeleid. Een latere onthulling van de stemming maakt geen schending van de regel van 
de geheime stemming uit. Bedoelde regel houdt immers enkel in dat de deelnemers aan de 
stemming hun stem in volle onafhankelijkheid en dus anoniem moeten kunnen uitbrengen. 

VII. PROCEDURE IN NIET-BETWISTE ZAKEN - Rechten van de verdediging - Modaliteiten 
- 1° Termijn bepaald voor het verschijnen (2); - 2° Overheid bevoegd om de betrokkene te horen -
Algemeen (1) 

VIII. PERSONEEL VAN DE GERECHTELIJKE POLITIE - Preventieve schorsing (1 en 2) 

1. Behoudens wettelijke of reglementaire bepaling in andersluidende zin, is niet vereist 
dat de betrokkene wordt gehoord door de overheid zelf die de maatregel neemt. De overheid 
kan daartoe een andere persoon aanwijzen. In aanmerking genomen dat verzoeker onder de 
leiding en het gezag staat van de Procureur des Konings te Brussel, ligt het in de rede dat 
de Minister van Justitie die magistraat met het horen belast. Er valt niet in te zien hoe het 
beginsel van de onpartijdigheid zich hiertegen zou hebben verzet. De hoorplicht, begrepen 
als regel van goed bestuur en billijke rechtspleging, houdt immers niet in dat degene die 
hoort op enige wijze stelling neemt. De opdracht van de overheid die hoort bestaat er enkel 
in de schriftelijke uitleg van de betrokkene in ontvangst te nemen of zijn mondelinge uitleg 
op te nemen in een proces-verbaal. Bijgevolg heeft de Minister van Justitie, door niet zelf 
verzoeker te hebben gehoord, doch hem te hebben laten horen door de Procureur des Konings 
te Brussel, noch de hoorplicht noch het onpartijdigheidsbeginsel geschonden. 

2. Opdat het recht om zijn standpunt te doen kennen nuttig uitgeoefend zou kunnen 
worden moet de betrokkene niet alleen in kennis worden gesteld van de aard van de maatregel 
die wordt overwogen, maar moet hij ook over een redelijke termijn kunnen beschikken om 
zijn standpunt voor te bereiden. Wanneer de verklaring voor de Procureur des Konings er 
op wijst dat verzoeker wist of vermoedde dat de reden van zijn oproeping verband hield 
met een mogelijke verlenging van zijn schorsing, maar verzoeker verklaart, zonder daarin 
door de verwerende partij tegengesproken te worden, dat hij pas bij zijn verschijning voor 
de Procureur des Konings vernomen heeft dat hij terstond formeel zou worden gehoord over 
een door de Minister voorgenomen verlenging van de schorsing voor onbepaalde duur met 
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inhouding van twintig procent van de bruto-wedde, eveneens voor onbepaalde duur, is de 
bewering van verzoeker dat hij «gelet alleen al op het gunstig advies van het Regelingscomité 
van de Gerechtelijke Politie» zich zoiets niet kon «inbeelden», geloofwaardig. Er dient 
aangenomen te worden dat verzoeker niet over een redelijke termijn heeft beschikt om zijn 
standpunt op nuttige wijze voor te bereiden. 

Gezien het verzoekschrift dat François Reyniers, officier-hoofdcommissaris voor gerechtelijke opdrachten 
bij het parket van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op 26 maart 1990 heeft ingediend om de vernietiging 
te vorderen van het besluit van de Minister van Justitie van 23 maart 1990, waarbij hij met ingang van dezelfde 
datum bij ordemaatregel voor de duur van één maand uit zijn ambt wordt geschorst en waarbij tevens wordt bepaald 
dat de voorlopige schorsing de schorsing van de uitbetaling van twintig procent van de bruto-wedde inhoudt; 

Gezien het verzoekschrift dat François Reyniers op 30 juni 1990 heeft ingediend om de vernietiging te 
vorderen van het besluit van de Minister van Justitie van 22 juni 1990 waarbij de voorlopige schorsing uit zijn 
ambt bij ordemaatregel met ingang van 23 juni 1990 voor een onbeperkte duur wordt verlengd en waarbij tevens 
wordt bepaald dat de voorlopige schorsing de schorsing van de uitbetaling van twintig procent van de bruto-wedde 
inhoudt; 

Gelet op het arrest nr. 34.768 van 19 april 1990 in de zaak A. 42.212NII-9416 waarbij op de vordering 
tot schorsing wordt beschikt; 

Overwegende dat er grond bestaat om de zaken te voegen; 

Overwegende dat de feitelijke gegevens van de zaken als volgt kunnen worden samengevat: 

1. Verzoeker, die sedert 1 februari 1958 deel uitmaakt van de gerechtelijke politie, wordt op 15 mei 1987 
aangesteld tot hoofdcommissaris voor gerechtelijke opdrachten bij het parket van de rechtbank van eerste aanleg 
te Brussel. 

2. Bij de parketten te Brussel en te Nijvel worden tijdens de periode lopend van eind 1988 tot begin 1990 
met betrekking tot verzoeker vier gerechtelijke onderzoeksdossiers geopend. 

3. Op 23 maart 1990 neemt de Minister van Justitie het met het eerste annulatieberoep bestreden besluit 
waarbij verzoeker met ingang van voornoemde datum bij ordemaatregel voor de duur van één maand uit zijn ambt 
wordt geschorst met inhouding van twintig procent van zijn bruto-wedde. 

Het bestreden besluit overweegt «dat de heer Franz Reyniers ( ... ) het vooiwerp uitmaakt van verschillende 
fierechtelijke onderzoeken (en) dat in het belanfi van de dienst het noodzakelijk voorkomt betrokkene hij ordemaat
refiel voor/opifi uit zijn ambt te schorsen». 

4. In een brief van 26 maart 1990 schrijft de Procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te 
Brussel aan de Minister van Justitie: 

«Gevolfi fievend aan uw verzoek hevestiR ik U dat in verband met de heer Reyniers, hoofdcommissaris van 
de fierechtelijke politie te Brussel de volfiende onderzoeksdossiers openstaan: 

»l. Dossier 23.99.5597189-326189 o.r. Bulthe (op burgerlijke partijstellinfi). 
»2. Dossier 52.99.1161190-3190 o.r. V/ofiaert (op hurfierlijke partijstellinfi). 
»3. Dossier 11.20.101417188 o.r. Maes te Nijvel (op hw"fierlijke partijstelling). 
>>4. Dossier 52.97.1358190- o.r. Bulthe nr. 107190 (op verzoek van parket) op 21maart1990. 
»Gelijklopend met het laatste dossier werd een filobaal tuchtonderzoek infiesteld, dat slechts kan doot"fiaan 

na afhandeling van de strafzaken». 

Onderaan op dezelfde brief schrijft de kabinetschef van de Minister van Justitie eigenhandig wat volgt: 

«Deze informatie werd medefiedeeld aan de heer Minister op donderdafi 22 maart 1990 ingevolfie een verslag 
van de heer Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel». 

5. Bij besluit van de Minister van Justitie van 20 april 1990 wordt verzoekers voorlopige schorsing bij 
ordemaatregel met ingang van 23 april 1990 voor de duur van twee maanden verlengd. De verlenging van de 
schorsing gaat gepaard met een verlenging van de inhouding van twintig procent van de bruto-wedde. Verzoeker 
dient tegen het ministerieel besluit van 20 april 1990 geen annulatieberoep in. 

6. Op 14 juni 1990 adviseert de Nederlandstalige afdeling van het Regelingscomité van de gerechtelijke 
politie, zetelend zoals in tuchtzaken, bij 8 stemmen voor en 2 stemmen tegen «dat er geen aanleidinf! is tot 
verlenging van de voorlopige schorsing hij ordemaatregel». In ondergeschikte orde adviseert het comité met 
eenparigheid van stemmen «dat deze eventuele schorsing niet de schorsing met zich moet brengen van de uithetalinfi 
van 20 % van de bruto-wedde». 

Het advies overweegt in essentie dat «er momenteel geen voldoende redenen gekend zijn om de schorsinfi 
te handhaven boven de drie maanden». 
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7. Op verzoek van de Minister van Justitie wordt verzoeker, bijgestaan door zijn raadsman, op 22 juni 
1990, in aanwezigheid van Eerste Substituut A. Winants, gehoord door de Procureur des Konings te Brussel in 
verband met de eventuele verlenging boven de drie maanden van de ordemaatregel van voorlopige schorsing met 
gedeeltelijke inhouding van wedde. 

Blijkens het proces-verbaal van het horen heeft verzoeker zich ertoe beperkt een geschreven tekst neer te 
leggen en heeft hij verklaard daar niets aan toe te voegen te hebben. 

8. Op 22 juni 1990 neemt de Minister van Justitie het met het tweede annulatieberoep bestreden besluit 
waarbij verzoekers voorlopige schorsing bij ordemaatregel voor een «onbeperkte» duur wordt verlengd en de 
uitbetaling van twintig procent van de brutowedde voor dezelfde duur wordt geschorst. 

Het bestreden besluit vermeldt in zijn aanhef onder meer wat volgt: 

«Gelet op het met redenen omkleed advies door de Nederlandstalige ajäeling van het regelingscomité van 
de gerechtelijke politie, zetelend zoals in luchtzaken op 14 juni; 

»Gelet op het 1•erhoor van betrokkene op 22 juni 1990 door de heer procureur des Konings te Brussel, 
handelend op onze delegatie; 

»Overwegende dat betrokkene het voorwerp is van verscheidene gerechtelijke onderzoeken waaruit gebleken 
is dat er zeer ernstige feiten gepleegd werden, en dat over de tuchtprocedure nog geen beslissing kon worden 
genomen; 

»Overwegende dat het tegenstrijdig zou zijn met het belang van de dienst dat deze officier zijn /eidingsamht 
hij de gerechtelijke politie zou blijven uitoefenen; 

»Overwegende dat het in het belang van de dienst noodzakelijk is betrokkene hij ordemaatrege/ voorlopig 
uit zijn ambt te schorsen». 

Overwegende dat de laatste memorie van de verwerende partij in de tweede zaak ingediend werd buiten 
de termijn van dertig dagen bepaald in artikel 14, tweede lid, van het besluit van de Regent van 23 augustus 
1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State; dat die memorie 
overeenkomstig artikel 21, vijfde lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State uit de debatten moet 
worden geweerd; 

Overwegende dat verzoeker tegen het eerste bestreden besluit o.m. als middel aanvoert de schending van 
de hoorplicht en van het recht van verdediging, 

«doordat de tegenpartij tegen verzoeker met ingang van 23 maart 1990 een zware maatregel heeft genomen, 
zijnde de schorsing uit zijn ambt voor de duur van één maand en de schorsing van de uitbetaling van twintig 
percent van zijn hrutowedde, om redenen dat verzoeker het voorwerp zou uitmaken van verschillende gerechtelijke 
onderzoeken en dat in het belang van de dienst het noodzakelijk voorkomt hem hij ordemaatrege/ aldus uit zijn 
ambt te schorsen, 

»(terwijl) de tegenpartij, die de hoogdringendheid van de tegen verzoeker genomen ordemaatregel niet 
ingeroepen heeft en trouwens niet had kunnen inroepen, gelet op de termijn waarover zij beschikte om te beslissen, 
de plicht had, vooraleer een voor verzoeker erg kwetsende maatregel te treffen, hem te horen of te laten horen door 
de magistraten van het Parket, die haar een verslag over de feiten en het gedrag van verzoeker moesten voorleggen, 
of ten minste aan verzoeker de gelegenheid te geven zijn standpunt over de voorgenomen maatregel uiteen te zetten»; 

Overwegende dat de verwerende partij in de eerste plaats antwoordt dat het recht van verdediging niet 
van toepassing is op maatregelen van inwendige orde genomen in het belang van de dienst, zoals de bestreden 
maatregel er een is; dat zij voorts doet gelden dat de hoorplicht, zijnde een algemeen beginsel van behoorlijk 
bestuur, in de onderhavige zaak moest wijken voor een ander fundamenteel beginsel, met name het geheim van 
het gerechtelijk vooronderzoek; dat zij er in dit verband op wijst dat de onderzoeken tegen verzoeker op het 
ogenblik van het overwegen van de voorlopige schorsing nog in een zeer preliminair stadium verkeerden en dat in 
die omstandigheden het vervullen van de hoorplicht een te grote schade voor het onderzoek zou hebben kunnen 
meebrengen; 

Overwegende dat het algemeen rechtsbeginsel terzake het recht van verdediging, zoals het in straf- en 
tuchtzaken geldt, geen toepassing kan vinden op de preventieve schorsing die geen tuchtmaatregel is, doch een 
maatregel van inwendige orde genomen in het belang van de dienst; dat verzoeker in een ander middel weliswaar 
stelt dat de bestreden maatregel van voorlopige schorsing als een verdoken tuchtmaatregel moet worden beschouwd, 
aangezien de verwijzing naar «vier strafvervolgingen» duidelijk doet blijken van de bedoeling hem te bestraffen; 
dat de Raad verzoeker daarin echter niet kan bijvallen; dat de overweging in het bestreden besluit dat verzoeker 
het voorwerp uitmaakt van verschillende gerechtelijke onderzoeken er wel op wijst dat tegen verzoeker sterke 
vermoedens bestonden van ernstige tekortkomingen; dat die overweging op zich evenwel niet de conclusie wettigt 
dat aan verzoeker een schuldig gedrag werd verweten; dat noch de uiteenzetting van de feitelijke gegevens in het 
verzoekschrift noch de stukken van het administratief dossier aanwijzingen bevatten dat de bestreden maatregel 
werd genomen om verzoeker voor een schuldige tekortkoming te bestraffen; dat bij ontstentenis van zodanige 
aanwijzingen de bestreden maatregel niet als een tuchtmaatregel kan worden aangemerkt; dat het middel in zoverre 
het de schending van het recht van verdediging aanvoert, niet gegrond is; 

VERZAMELING VAN ARRESTEN VAN DE RAAD VAN STATE - 1992 



Nr 39.156 

Arresten 
Nrs 39.154 tot 39.162 

Blz. 12 

Overwegende echter dat, volgens een regel van goed bestuur en billijke rechtspleging, tegen niemand een 
ernstige maatregel, gegrond op zijn persoonlijk gedrag en die van aard is om zijn belangen zwaar aan te tasten, 
kan worden genomen zonder dat hij vooraf in de gelegenheid wordt gesteld om op nuttige wijze zijn standpunt 
te doen kennen; dat het recht om zijn standpunt te doen kennen slechts nuttig kan worden uitgeoefend als zowel 
de aard van de maatregel die wordt overwogen als de motieven die de overheid tot het nemen van de maatregel 
aanzetten, vooraf ter kennis worden gebracht; 

Overwegende dat een preventieve schorsing met gedeeltelijke inhouding van wedde ontegenzeglijk een 
maatregel is die de betrokkene zwaar treft in zijn materiële en morele belangen; dat de verwerende partij niet 
ontkent verzoeker niet vooraf te hebben gehoord en daarvoor als reden opgeeft het geheim van het onderzoek; 
dat het geheim van het onderzoek in strafzaken, dat ingesteld is met het oog op het algemeen belang, o.m. om 
te voorkomen dat het onderzoek zou worden gestoord, er zich wellicht tegen verzette dat verzoeker nauwkeurig 
werd ingelicht over de aan de overwogen maatregel ten grondslag liggende feiten; dat nochtans niet valt in te 
zien hoe de mededeling aan verzoeker - zonder verdere inhoudelijke precisering - dat tegen hem verschillende 
strafonderzoeken liepen, het onderzoek zou hebben kunnen schaden; dat het geheim van het onderzoek hoe dan 
ook de verwerende partij er niet van kon ontslaan verzoeker te horen omtrent de aan het belang van de dienst 
ontleende redenen die een schorsing zouden wettigen en omtrent de noodzaak van een inhouding van wedde; 
dat het middel in zoverre het de schending van de hoorplicht aanvoert, gegrond is; dat het moet leiden tot de 
vernietiging van het eerste bestreden besluit; 

Overwegende dat de andere tegen het eerste bestreden besluit aangevoerde middelen, mochten ze ontvan
kelijk en gegrond zijn, tot geen ruimere vernietiging kunnen leiden; dat ze om die reden niet moeten worden 
onderzocht; 

Overwegende dat verzoeker in de laatste memorie doet gelden dat de vernietiging van het eerste bestreden 
besluit noodzakelijk moet leiden tot de vernietiging van het tweede bestreden besluit; dat hij dit als volgt toelicht: 

«De nietigverklaring van een individuele beschikking - in casu het initieel schorsingsbesluit d.d. 23 maart 
1990 - treft nl. ook de directe én indirecte rechtsgevolgen hiervan, deze laatsten in zoverre het gevolgakten zijn 
die de rechtstoestand van het subject der vernietigde beschikking nader bepalen of verder ontwikkelen, zogenaamde 
afgeleide of nagekomen beslissingen, zoals het besluit d.d. 22 juni 1990 er een was ten overstaan van het 
oorspronkelijk besluit d.d. 23 maart 1990»; 

Overwegende dat verzoeker er verkeerdelijk van uitgaat dat het tweede bestreden besluit niet meer is dan 
een loutere verlenging van het eerste bestreden besluit; dat immers krachtens artikel 8quinquies, derde lid, van het 
koninklijk besluit van 3 april 1929 houdende inrichting van de Openbare Veiligheid, de Minister van Justitie enkel 
tot een verlenging van de schorsing boven de drie maanden kan besluiten wanneer hij vooraf het gemotiveerd 
advies heeft ingewonnen van het Regelingscomité van de gerechtelijke politie; dat het tweede bestreden besluit 
niet alleen verwijst naar het advies van 14 juni 1990 van het Regelingscomité, maar ook naar het met redenen 
omkleed verslag van 1 juni 1990 van de Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel; dat dit besluit 
derhalve geen gevolghandeling blijkt te zijn van de initiële beslissing tot schorsing, maar wel een nieuwe en op 
zichzelf staande beslissing genomen na een nieuw onderzoek van de zaak; 

Overwegende dat verzoeker tegen het tweede bestreden besluit een eerste middel aanvoert, genomen uit de 
schending van artikel 6.1. van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden 
(E.V.R.M.), van artikel 14.1. van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (l.V.B.P.), 
van het beginsel van de onpartijdigheid en van het beginsel van de hoorplicht; dat hij in het eerste onderdeel 
van het middel voornoemde verdragsbepalingen en beginselen geschonden acht, doordat «van het Regelingscomité 
deel uitmaakten: 

>>--- de vorderende Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel, hiërarchische Overste van de 
Procureur des Konings te Brussel die het strafonderzoek had geïnitieerd en waarvan een Advocaat-generaal ter 
zitting van de Kamer van lnbeschuldigingstelling te Brussel d.d. 9 mei 1990 ten onrechte de bevestiging had 
gevraagd van de beschikking der Raadkamer te Brussel d.d. 25 april 1990, houdende de bevestiging van het 
aanhoudingsmandaat van de Onderzoeksrechter te Brussel d.d. 20 april 1990 en de hervorming van de beschikking 
der Raadkamer te Nijvel d.d. 25 april 1990 (houdende niet-bevestiging van het aanhoudingsmandaat van de 
Onderzoeksrechter te Nijvel d.d. 21 april 1990), 

>>--- Substituut R. Bossuyt, vertegenwoordiger van de Procureur des Konings te Brussel, de Procureur die 
het strafonderzoek had gevorderd, zowel als het aanhoudingsmandaat en de bevestiging per 25 april 1990 van dit 
aanhoudingsmandaat op de zitting van de Raadkamer d.d. 25 april 1990 (ten onrechte gelet op het arrest van de 
Kamer van lnbeschuldigingstelling d.d. 9 mei 1990), 

>>---de Eerste Substituut-Procureur des Konings A. Winants, secretaris-verslaggever die het proces-verbaal 
van de zitting van het Regelingscomité van de gerechtelijke politie d.d. 14 juni 1990 zou opstellen-wat natuurlijk 
een beslissend belang heeft - dan wanneer deze Eerste Substituut in het strafdossier, verzoeker ondervroeg, van 
deze verhoren proces-verbaal opstelde en bovendien op de zitting van de Raadkamer te Brussel d.d. 25 april 1990 
ten onrechte (gelet op het arrest van de Kamer van Inbeschuldigingstelling d.d. 9 mei 1990) de bevestiging vroeg 
van het aanhoudingsmandaat van de Onderzoeksrechter te Brussel d.d. 20 april 1990»; 

dat verzoeker hieruit afleidt dat het Regelingscomité niet was samengesteld op een wijze die hem de 
waarborgen bood van een onafhankelijke en onpartijdige rechtsinstantie; 
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Overwegende dat de verwerende partij in de eerste plaats tegenwerpt dat verzoeker onmogelijk een gebrek 
aan onpartijdigheid en objectiviteit te zijnen nadele kan inroepen, aangezien het door het Regelingscomité 
uitgebrachte advies voor hem positief was; dat zij daar nog aan toevoegt dat bij een andere samenstelling van 
het Regelingscomité het advies moeilijk nog positiever zou hebben kunnen luiden daar reeds unaniem tegen de 
inhouding van de wedde werd gestemd en acht op de tien stemmen adviseerden tegen de verlenging van de 
voorlopige schorsing; 

Overwegende dat verzoeker daarop repliceert - en terecht - dat niet met zekerheid kan worden gesteld 
dat het advies, dat toch «niet absoluut en unaniem positief» was, hem geen enkel nadeel heeft berokkend; dat -
zoals verzoeker eveneens terecht stelt - het immers niet uitgesloten kan worden geacht dat de Minister van Justitie 
een andere beslissing zou hebben genomen indien het advies met eenparigheid van stemmen de verlenging van de 
schorsing afgeraden had; dat de exceptie van niet-ontvankelijkheid van het middel niet kan worden aangenomen; 

Overwegende dat de verwerende partij ten gronde op het eerste onderdeel antwoordt dat artikel 6.1. van het 
E. V .R.M. en artikel 14.1. van het I.V.B.P. in casu niet van toepassing kunnen zijn o.m. omdat het Regelingscomité 
enkel een adviserende bevoegdheid heeft en zijn adviezen bovendien niet bindend zijn; dat zij voorts doet gelden 
dat er geen sprake kan zijn van een schending van het beginsel van de onpartijdigheid; dat zij er desaangaande 
op wijst dat de Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel zich terugtrok bij de beraadslaging over het 
advies, dat Eerste Substituut-Procureur des Konings Bossuyt zetelde als onafhankelijk magistraat, dat het evident 
is dat de secretaris-verslaggever die het proces-verbaal van de zitting van het Regelingscomité opstelt, dit op een 
objectieve wijze doet, en dat het eveneens evident is dat de secretaris-verslaggever geen stem heeft in het uit te 
brengen advies; 

Overwegende dat de artikelen 6.1. van het E.V.R.M. en 14.1. van het l.V.B.P., zo zij al toepasselijk 
zouden zijn op organen van het actief bestuur, enkel toepassing kunnen vinden op procedures voor organen die met 
beslissingsbevoegdheid zijn bekleed; dat het Regelingscomité van de gerechtelijke politie een louter adviserende 
bevoegdheid heeft en zijn adviezen bovendien niet bindend zijn; dat daaruit meteen volgt dat het onderdeel in 
zoverre het de schending van voormelde verdragsbepalingen aanvoert, niet kan worden aangenomen; 

Overwegende echter dat de eis van onpartijdigheid waarop verzoeker zich beroept eveneens is neergelegd 
in het algemeen rechtsbeginsel «nemo judex in causa sua» en in het ruimere algemeen rechtsbeginsel dat in de 
rechtsspreuken «}ustice should not only be done, hut should also be seen to be done» en «like/ihood of bias» tot 
uitdrukking wordt gebracht; dat deze beginselen ook op organen van het actief bestuur, zoals een adviserend 
college, moeten worden toegepast, althans in zoverre zulks verenigbaar is met de eigen aard, inzonderheid met 
de structuur van het orgaan van actief bestuur; dat m.a.w. is vereist dat de structuur van het orgaan van actief 
bestuur ruimte biedt voor een toepassing van de beginselen; 

Overwegende dat een schending van genoemde beginselen niet onderstelt dat het bewijs van partijdigheid 
is geleverd; dat een schijn van partijdigheid volstaat; dat bezwaarlijk kan worden betwist dat een indruk van 
partijdigheid kan ontstaan wanneer magistraten die nauw verbonden waren aan de strafonderzoeken lastens 
verzoeker en aan diens aanhoudingen, deel uitmaken van een college dat de Minister van Justitie van advies 
moet dienen over de verlenging van een maatregel die precies in die onderzoeken zijn grondslag vindt; 

Overwegende dat de samenstelling van het Regelingscomité van de gerechtelijke politie, zitting houdende 
zoals in tuchtzaken, vastgesteld is in het koninklijk besluit van 3 april 1929 houdende inrichting van de Openbare 
Veiligheid; dat blijkens artikel 8, § 1, 1., van dit koninklijk besluit de procureur-generaal die vordert stemgerechtigd 
lid is van de Nederlandstalige afdeling van het Regelingscomité; dat de Procureur-generaal bij het Hof van Beroep 
te Brussel als vorderend procureur-generaal uiteraard aanwezig was op de zitting van het comité; dat uit het advies 
van het comité evenwel blijkt dat de voornoemde magistraat niet aan de beraadslaging en de stemming deel heeft 
genomen, doch zich te dien einde heeft laten vervangen door de Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te 
Gent; dat wat de Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel betreft, het onderdeel niet gegrond is; 

Overwegende dat blijkens artikel 8, § 1, 1., van het koninklijk besluit van 3 april 1929 de Procureurs des 
Konings bij de rechtbanken van eerste aanleg te Antwerpen, te Brugge, te Brussel en te Gent stemgerechtigd lid 
zijn van de Nederlandstalige afdeling van het Regelingscomité; dat uit de vermeldingen van het advies blijkt dat 
Eerste Substituut-Procureur des Konings Bossuyt bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel als plaatsvervanger 
van de Procureur des Konings bij die rechtbank in het comité heeft gezeteld en aan de beraadslaging deel heeft 
genomen; dat de verwerende partij niet beweert en overigens niet zou kunnen beweren dat de aanwezigheid van 
die magistraat absoluut vereist was voor de rechtsgeldigheid van de zitting van het comité; dat immers enerzijds 
artikel Ster, eerste lid, van meergenoemd koninklijk besluit bepaalt dat de afdelingen op geldige wijze zitting 
houden wanneer, na behoorlijke oproeping, ten minste zes leden aanwezig zijn, anderzijds uit het advies blijkt 
dat alle leden van het comité aanwezig waren; dat ter eerbiediging van het beginsel van de onpartijdigheid Eerste 
Substituut-Procureur des Konings Bossuyt zich had moeten terugtrekken, wat hij echter niet deed; dat wat hem 
betreft, het onderdeel gegrond is; 

Overwegende dat artikel 8, § 4, van het koninklijk besluit van 3 april 1929 bepaalt: 

«In iedere afdeling is er een secretaris-verslaggever. Hij is niet stemgerechtigd. 

»Hij wordt in elke zaak door de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel onder 
de leden van zijn parket aangewezen»; 
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dat daargelaten de vraag of het feit dat de secretaris-verslaggever - hoewel niet stemgerechtigd - de 
beraadslaging bijwoont al dan niet een schijn van partijdigheid kan wekken, het koninklijk besluit van 3 april 1929 
in geen geval een bepaling bevat die het mogelijk maakt de taak van secretaris-verslaggever te laten vervullen 
door een lid van het parket van een ander rechtsgebied; dat bijgevolg ten aanzien van Eerste Substituut-Procureur 
des Konings Winants het onpartijdigheidsbeginsel geen toepassing blijkt te kunnen vinden; dat wat hem betreft, 
het onderdeel niet gegrond is; 

Overwegende dat verzoeker in het eerste onderdeel ook nog de schending van de geheimhoudingsplicht 
aanvoert, doordat «de pers al 's anderdaags, door een indiscretie die slechts van een lid van het comité kon uitgaan, 
wist dat met unanimiteit elke achterhouding mn wedde was verworpen en (dat) met een meerderheid van 8 op JO 
de 1•erdere schorsing was afgeraden, waartussen 4 op de 5 stemmen van de Parketmagistraten», terwijl blijkens de 
bepalingen van artikel 8quater, §§ 1 en 2, van het koninklijk besluit van 3 april 1929 het advies en de stemming 
geheim dienen te blijven; 

Overwegende dat artikel 8qua1e1· van het koninklijk besluit van 3 april 1929 bepaalt: 

«§ 1. De afdeling waarhij de zaak aanhangig is gemaakt, stemt over de vraag of(. .. ). Die stemming is geheim. 

»( ... ) 

»§ 2. De verschijnende persoon en zijn verdediger mogen in het Ministerie van Justitie inzage nemen van 
het uitgehrachte advies. 

»( ... )»; 

dat eensdeels uit de aangehaalde bepalingen geen verplichting tot geheimhouding van het advies of van 
de uitslag van de stemming kan worden afgeleid; dat anderdeels een latere onthulling van de stemming geen 
schending van de regel van de geheime stemming uitmaakt; dat bedoelde regel immers enkel inhoudt dat de 
deelnemers aan de stemming hun stem in volle onafuankelijkheid en dus anoniem moeten kunnen uitbrengen; dat 
verzoeker niet beweert dat die regel niet in acht genomen werd; dat het onderdeel in zoverre het de schending van 
de geheimhoudingsplicht aanvoert, niet kan worden aangenomen; 

Overwegende dat verzoeker in het tweede onderdeel van het eerste middel de artikelen 6.1. van het E.V.R.M. 
en 14.1. van het I.V.B.P. alsook de beginselen van de onpartijdigheid en van de hoorplicht nogmaals geschonden 
acht, doordat hij en zijn raadsman pas in de namiddag van 21 juni 1990 ontboden werden om 's anderendaags 
om 9 uur voor de Procureur des Konings te Brussel te verschijnen en dit «zonder opgave van enige redengeving», 
doordat «de convocatie aan de verdediging nog geen twaalf uur had gelaten», doordat de Procureur des Konings 
te Brussel en «zijn» Eerste Substituut A. Winants geen onafuankelijke en onpartijdige rechtsinstantie waren, en 
doordat het recht van verdediging niet kon worden uitgeoefend voor het orgaan dat de uiteindelijke beslissing 
neemt, met name de Minister van Justitie; 

Overwegende dat de verwerende partij antwoordt dat geen wet of algemeen rechtsbeginsel voorschrijft dat bij 
de convocatie moet worden vermeld «Wal precies van de opgeroepene zou gevraagd worden», dat, wanneer men op 
de laatste dag van een voorlopige schorsing geconvoceerd wordt om te worden gehoord, het zonder meer duidelijk 
is dat het «verhoor» betrekking zal hebben op een eventuele verlenging van die voorlopige schorsing, en dat het 
horen kan gebeuren door een hiërarchische overste of door een ander orgaan dan het beslissingnemend orgaan; 

Overwegende dat de Procureur des Konings te Brussel, in aanwezigheid van Eerste Substituut A. Winants, 
verzoeker enkel heeft gehoord en diens verklaring in een door alle betrokken partijen ondertekend proces-verbaal 
heeft geregistreerd; dat het onderdeel in zoverre het de schending van de artikelen 6.1. van het E. V.R.M. en 
14.1. van het I.V.B.P. aanvoert, om de al eerder uiteengezette reden niet kan worden aangenomen; 

Overwegende dat, behoudens wettelijke of reglementaire bepaling in andersluidende zin, niet is vereist 
dat de betrokkene wordt gehoord door de overheid zelf die de maatregel neemt; dat de overheid daartoe een 
andere persoon kan aanwijzen; dat, in aanmerking genomen dat verzoeker onder de leiding en het gezag staat 
van de Procureur des Konings te Brussel, het in de rede ligt dat de Minister van Justitie die magistraat met 
het horen belastte; dat, in tegenstelling tot wat verzoeker beweert, niet valt in te zien hoe het beginsel van de 
onpartijdigheid zich hiertegen zou hebben verzet; dat immers de hoorplicht, begrepen als regel van goed bestuur en 
billijke rechtspleging, niet inhoudt dat degene die hoort op enige wijze stelling neemt; dat in dit geval de opdracht 
van de overheid die hoort er enkel in bestaat de schriftelijke uitleg van de betrokkene in ontvangst te nemen of 
zijn mondelinge uitleg op te nemen in een proces-verbaal; dat bijgevolg de Minister van Justitie, door niet zelf 
verzoeker te hebben gehoord, doch hem te hebben laten horen door de Procureur des Konings te Brussel, noch de 
hoorplicht noch het onpartijdigheidsbeginsel geschonden heeft; 

Overwegende dat, opdat het recht om zijn standpunt te doen kennen nuttig uitgeoefend zou kunnen worden, 
de betrokkene niet alleen in kennis moet worden gesteld van de aard van de maatregel die wordt overwogen, 
maar dat hij ook over een redelijke termijn moet kunnen beschikken om zijn standpunt voor te bereiden; dat de 
verwerende partij niet ontkent dat verzoeker en zijn raadsman pas in de namiddag van 21 juni 1990 opgeroepen 
werden om de daarop volgende dag om 9 uur te verschijnen voor de Procureur des Konings te Brussel; dat zij 
evenmin tegenspreekt dat aan verzoeker en zijn raadsman niet de redenen van de oproeping werden medegedeeld; 
dat verzoeker bij zijn verschijning voor de Procureur des Konings weliswaar een verklaring heeft neergelegd waarin 
hij o.m. stelt dat hij «met de grootste heftigheid protesteert tegen de vraag die hem in naam van de heer Minister 
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van Justitie wordt gesteld of hij verder :ou instemmen met zijn schorsing (en dat hij) eerbiedig doet opmerken dat 
de procedure gehuldigd door de heer Minister die deze vraag doet stellen door de heer Procureur des Konings te 
Brussel contra legem is en in alle opzichten onwettelijk»; dat die verklaring er wel op wijst dat verzoeker wist 
of vermoedde dat de reden van zijn oproeping verband hield met een mogelijke verlenging van zijn schorsing; 
dat verzoeker, zonder daarin door de verwerende partij tegengesproken te worden, echter verklaart dat hij pas 
bij zijn verschijning voor de Procureur des Konings vernomen heeft - overigens tot zijn grote verbazing - dat 
hij terstond formeel zou worden gehoord over een door de Minister voorgenomen verlenging van de schorsing 
voor onbepaalde duur met inhouding van twintig procent van de bruto-wedde, eveneens voor onbepaalde duur; 
dat verzoekers bewering dat «gelet alleen al op het gunstig advies i·an het Regelingscomité van de Gerechtelijke 
Politie» hij zich zoiets niet kon «inbeelden», geloofwaardig is; dat aangenomen dient te worden dat verzoeker 
niet over een redelijke termijn heeft beschikt om zijn standpunt op een nuttige wijze voor te bereiden; dat in dit 
opzicht het onderdeel gegrond is; 

Overwegende dat de andere onderdelen van het middel en de andere middelen, mochten ze ontvankelijk en 
gegrond zijn, tot geen ruimere vernietiging kunnen leiden; dat ze om die reden niet moeten worden onderzocht, 

BESLUIT: 

Artikel 1. - De zaken nrs. A. 42.212NII-9416 en 42.677NII-9573 worden gevoegd. 

Artikel 2. - Vernietigd worden: 
1. het besluit van de Minister van Justitie van 23 maart 1990 waarbij François Reyniers met ingang van 

dezelfde datum bij ordemaatregel voor de duur van één maand uit zijn ambt wordt geschorst en waarbij tevens 
wordt bepaald dat de voorlopige schorsing de schorsing van de uitbetaling van twintig procent van de bruto-wedde 
inhoudt. 

2. het besluit van de Minister van Justitie van 22 juni 1990 waarbij de voorlopige schorsing uit het ambt 
bij ordemaatregel van François Reyniers met ingang van 23 juni 1990 voor een onbeperkte duur verlengd wordt 
en waarbij tevens wordt bepaald dat de voorlopige schorsing de schorsing van de uitbetaling van twintig procent 
van de bruto-wedde inhoudt. 

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

N• 39.157 
ARREST van 3 april 1992 (Vlle Kamer) 

De H' Tacq, kamervoorzitter, Mevr. Vrints, verslaggeefster, en Mevr. Tulkens, staatsraden, en de H' De 
Wolf, auditeur (andersluidend advies)*. 

MAGHERMAN en LEMMENS (Mr Kiekens) t/ Vlaamse Gewest (M• Van Hoore
beke) 

1. MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN - Regelen van toepassing in het Nederlands taalgebied 
- Rangschikking - Procedure 

Ernstig is het middel waarin verzoeker er zich over beklaagt dat hem, bij gebrek aan 
betekening van het voorstel van rangschikking, de tegensprekelijkheid van de procedure 
is ontnomen en tegelijkertijd het recht om eventuele bezwaren te laten gelden tegen de 
rangschikking van zijn eigendom. 

Aangezien dit middel de schending aanklaagt van artikel 1 van de wet van 7 augustus 
1931 en niet is afgeleid uit de schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, is tevergeefs het 
verweer van tegenpartij dat zij niet onzorgvuldig is geweest door voort te gaan op de meest 
actuele gegevens van het kadaster. 

II. RECHTSPLEGING - Bijzondere regels met betrekking tot de vordering tot schorsing - Moeilijk 
te herstellen ernstig nadeel 

1. De «absolute onmogelijkheid», ingevolge de aangevochten rangschikking tot land
schap, om de gevraagde bouwvergunning te bekomen, is een moeilijk te herstellen ernstig 
nadeel. 

• De auditeur meende dat niet was voldaan aan de voorwaarde van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel. 
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2. Het feit dat de eigenaar op grond van artikel 7 van de wet van 7 augustus 1931 
aanspraak heeft op de vergoeding van zijn nadeel, houdt niet in dat hij dit nadeel ook moet 
gedogen. 

Gezien de akte van 28 februari 1992 waarbij Alex Maghennan en Anne-Marie Lemmens de schorsing 
vragen van de beslissing van 30 december 1991 van de Gemeenschapsminister van Ruimtelijke Ordening en 
Huisvesting waarbij als landschap wordt gerangschikt om reden van haar natuurwetenschappelijke, historische 
en esthetische waarde de «Vallei van de Bruine Beek met de Bossen van Zellaer en Berentrode» te Bonheiden, 
Bonheiden (Rijmenam), Putte (Peulis) en waarbij achttien beperkingen worden opgelegd aan de rechten van de 
eigenaars; 

Overwegende dat de verzoekende partijen bij notariële akte van 28 juni 1990 eigenaar werden van het 
perceel bekend ten kadaster Bonheiden, 2de afdeling, sectie A, n' 593/M; dat die akte op 20 juli 1990 werd 
overgeschreven op het kantoor van Registratie en Domeinen; dat de Gemeenschapsminister voor Ruimtelijke 
Ordening op 16 juli 1990 besliste de procedure in te zetten voor de rangschikking van het landschap «De vallei 
van de Bruine Beek met de hossen van Zel/aer en Berentrode» te Bonheiden en te Putte; dat het eigendom van 
verzoekers gelegen is binnen het beheersingsgebied van dit landschap; dat bij aangetekende brieven van 17 augustus 
en 21 september 1990, overeenkomstig artikel 1 van de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten 
en landschappen, gewijzigd bij het decreet van 13 juli 1972, aan de eigenaars van de gronden gelegen binnen 
het beheersingsgebied van het landschap werd ter kennis gebracht dat de Minister beslist heeft de procedure in 
te zetten voor de bescherming als landschap van de Vallei van de Bruine Beek met de bossen van Zellaer en 
Berentrode; dat met betrekking tot het perceel bekend ten kadaster te Bonheiden 2de afdeling, sectie A, n' 593/M 
geen brief aan verzoekers werd gestuurd; dat op 21 september 1990 wel een aangetekende brief werd verstuurd 
naar Marcel De Prins, Oude Baan 152, Bonheiden, zijnde de vorige eigenaar van het perceel; dat verzoekers op 
24 december 1991 een aanvraag indienden voor het oprichten van een loods op het betrokken terrein; dat op 
30 december 1991, bij het thans bestreden besluit, de Vallei van de Bruine Beek met de bossen van Zellaer en 
Berentrode te Bonheiden en te Putte zoals afgebakend op een bijgaand plan, als landschap werd gerangschikt; 
dat het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Bonheiden bij besluit van 22/23 januari 1992 
de gevraagde bouwvergunning weigerde om reden dat het betrokken perceel gelegen is in een bosgebied, zowel 
volgens het gewestplan Mechelen, vastgesteld bij koninklijk besluit van 5 augustus 1976, als volgens het bijzonder 
plan van aanleg (B.P.A.) n' 2 «Krankhoejlei», goedgekeurd bij ministerieel besluit van 1 oktober 1985 en omdat 
het perceel deel uitmaakt van de Vallei van de Bruine Beek die bij ministerieel besluit van 30 december 1991 
als landschap werd gerangschikt; 

Overwegende dat krachtens artikel 17, § 2, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State tot 
schorsing van de tenuitvoerlegging kan worden besloten onder de dubbele voorwaarde dat ernstige middelen 
worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten akte of verordening kunnen verantwoorden en 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 verzoekers terecht de schending aanklagen van artikel 
1 van de eerdervennelde wet van 7 augustus 1931 op volgende gronden: 

«De betekening aan de eigenaars van het voorstel tot rangschikking betrekt de eigenaar hij de procedure en 
is terzelfdertijd de inleidende akte die de termijn van twee maanden tot het maken van aanmerkingen doet lopen. 

»Door zich te onthouden van de betekening van het voorstel van rangschikking, werd aan verzoekers die 
tegensprekelijkheid van de procedure ontnomen en tegelijkertijd werd hun het recht ontzegt eventuele bezwaren te 
laten gelden tegen de rangschikking van hun eigendom»; 

Overwegende dat de verwerende partij vergeefs tegenwerpt dat zij, aangezien er in totaal 538 eigenaars 
moesten worden aangeschreven, niet onzorgvuldig is geweest door voort te gaan op de meest actuele gegevens 
van het kadaster; dat het middel immers niet is afgeleid uit de schending van het zorgvuldigheidsbeginsel; 

Overwegende dat het middel ernstig is; 

Overwegende, wat de tweede voorwaarde betreft, dat verzoekers verklaren dat zij door de bestreden 
beslissing in «de absolute onmogelijkheid» worden gesteld de gevraagde bouwvergunning te bekomen; 

Overwegende dat de verwerende partij antwoordt dat het eigendom gelegen is in een bosgebied zodat hoe 
dan ook geen bouwvergunning kan verkregen worden; 

Overwegende dat die tegenwerping niet relevant is; dat artikel 12, 4.2" van het koninklijk besluit van 28 
december 1972 naar luid waarvan de bosgebieden zijn bestemd voor het bosbedrijf, en in dergelijke gebieden 
gebouwen zijn toegestaan noodzakelijk voor de exploitatie van en het toezicht op de bossen niet van toepassing 
is, aangezien - althans volgens de bewoordingen van het weigeringsbesluit van het college van burgemeester en 
schepenen van 22 en 23 januari 1992 - de grond gelegen is binnen de omtrek van een bijzonder plan van aanleg 
dat na de vaststelling van het gewestplan werd goedgekeurd; dat de verwerende partij over de stedebouwkundige 
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voorschriften van het bijzonder plan van aanleg het stilzwijgen bewaart; dat niet is aangetoond dat de loods die 
verzoekers willen optrekken, niet mag vergund worden; 

Overwegende dat de verwerende partij voorts doet opmerken dat «mocht kunnen aangetoond worden dat 
ten onrechte een houwve1:r:unning werd geweigerd, dan nog kan een houwvergunning worden hekomen»; 

Overwegende dat het nadeel niet voortspruit uit het ten onrechte weigeren van de bouwvergunning, maar 
uit de onrechtmatige rangschikking als landschap; 

Overwegende dat de verwerende partij voorts nog doet gelden: 

«Het is pas wanneer zij een aanvraag hehhen gedaan tot het verrichten mn handelingen die hun door de 
Beschermingshesluiten zijn omzegd, dat het nadeel zou kunnen zijn hewezen»; 

Overwegende dat de verwerende partij hiermede vergeefs alludeert op artikel 7 van de eerderverrnelde wet 
van 7 augustus 1931 naar luid waarvan de eigenaars aanspraak hebben op een vergoeding ten laste van het Gewest 
voor het nadeel dat hun wordt berokkend door de beperkingen van hun recht; dat het feit dat de eigenaar aanspraak 
heeft op de vergoeding van het nadeel, immers niet inhoudt dat hij dit nadeel hoeft te gedogen; 

Overwegende dat ook aan de tweede voorwaarde is voldaan, 

BESLUIT: 

Enig artikel. - Bevolen wordt de schorsing van de beslissing van 30 december 1991 van de Gemeen
schapsminister van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting waarbij als landschap wordt gerangschikt de «Vallei van 
de Bruine Beek met de Bossen van Zel/aer en Berellfrode» te Bonheiden, Bonheiden (Rijmenam), Putte (Peulis) en 
waarbij achttien beperkingen worden opgelegd aan de rechten van de eigenaars. 

Nr 39.158 

ARREST van 3 april 1992 (Vlle Kamer)* 
De H' Tacq, kamervoorzitter, verslaggever, Mevr. Yrints en Mevr. Tulkens, staatsraden, en de 
H' Haesbrouck, auditeur. 

N.V. DIRK (Mr Dillemans) t/"Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister 
van K.M.O.'s en Landbouw (Mr Vastersavendts) 

1. RECHTSPLEGING - Bijzondere regels met betrekking tot de vordering tot schorsing - Nota 
van de verwerende partij · 

Met toepassing van het derde lid van artikel 11 van het koninklijk besluit van 5 december 
1991 moet de nota die de verwerende partij buiten de in de in het eerste lid van hetzelfde 
artikel van dat besluit vastgestelde termijn van acht dagen heeft ingediend, uit de debatten 
worden geweerd, met het gevolg dat op de erin ontwikkelde stellingen en argumenten niet 
als dusdanig dient geantwoord te worden. 

II. RECHTEN EN VRIJHEDEN - Gelijkheid voor de wet - Discriminatie gegrond op objectieve 
criteria - Discriminatie gegrond op een onderscheid in categorieën 

Bij de verdeling van de beschikbare visvangstquota onder de Belgische vissers over de 
verscheidene tijdstippen van het jaar mag geen criterium worden gebruikt dat de kleine vaar
tuigen uit de visserij zou verdringen, maar mag evenmin een criterium worden gehanteerd 
dat de rendabiliteit van de grote vaartuigen ernstig in het gedrang brengt doordat de erop 
gesteunde beperkende maatregelen in verhouding de grote vaartuigen veel zwaarder treffen 
dan de kleine en de middelgrote vaartuigen. Zo wellicht aangenomen kan worden dat van de 
eigenaars of gebruikers van de grootste vaartuigen ook de grootste financiële inspanningen 
gevraagd mogen worden, wordt in casu niet aangetoond dat die inspanningen niet, in ver
houding, onevenredig groter zijn dan die welke van de eigenaars of gebruikers van de kleine 
en middelgrote vaartuigen worden gevraagd - zoals verzoekende partij stelt. Geen, op de 
concrete resultaten van de door de verscheidene categorieën vaartuigen, op de verschillende 

+Zie arrest nr 37.526, van 12 augustus 1991, en arrest nr 38.429, van 9 januari 1992. 
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vissoorten, in de verschillende zeegehieden, op de verscheidene tijdstippen van het jaar, in 
de voorbije jaren gerealiseerde visvangsten gesteunde gegevens worden aangebracht die de 
stelling van de verzoekende partij ontkrachten. 

De verbodsbepalingen die alleen de grote vaartuigen treffen, schenden het beginsel van 
de gelijkheid, neergelegd in artikel 6 van de Grondwet, wanneer er geen gegevens zijn die 
aannemelijk maken dat de verschillende behandeling steunt op een onderscheid dat berust 
op een objectief en pertinent criterium en beantwoordt aan het proportionaliteitsheginsel. 

III. (zie nr 37 .526, V) 
IV. RECHTSPLEGING - Bijzondere regels met betrekking tot de vordering tot schorsing -

1° Voorwerp - Uitbreiding (4); - 2° Voorlopige maatregelen (1 tot 3) 

1. De gevorderde voorlopige maatregel die niet kan bewerken dat de toestand van de 
verzoekende partij er heter op wordt dan hij ten gevolge van de schorsing van de bestreden 
beslissing reeds is, kan niet worden opgelegd. 

2. Evenmin kan de voorlopige maatregel worden opgelegd die er eigenlijk op neerkomt 
te bevelen dat de verwerende partij het schorsingsarrest moet uitvoeren. Immers is een van 
het uitvoeringsformulier voorzien arrest van de Raad van rechtswege uitvoerbaar en zou de 
gevraagde voorlopige maatregel daar niets aan kunnen toevoegen. 

3. Zeker geen gevolg kan worden gegeven aan de vordering een voorlopige maatregel 
op te leggen die ertoe strekt dat aan de verwerende partij wordt verboden andere tong
vangstbeperkende maatregelen te nemen dan degene waarvan de schorsing dient bevolen 
te worden. Verwerende partij kan niet verhinderd worden een wettig gebruik te maken van 
haar bevoegdheid. 

4. Het is alleszins al terwille van de zekerheid in het rechtsverkeer geboden, tesamen 
met het bestreden ministerieel besluit houdende visvangstbeperkingen, ook de aanvullende 
beperkingen te schorsen die een nadien gepubliceerd wijzigend ministerieel besluit oplegt, 
en die van dezelfde aard zijn en op de rechtstoestand van de verzoekende partij dezelfde 
gevolgen hebben als de gewijzigde artikelen van het bestreden besluit, zodat zij om dezelfde 
redenen als die gewijzigde artikelen artikel 6 van de Grondwet lijken te schenden. 

Gezien de akte die de n.v. Dirk op 28 februari 1992 heeft ingediend om de schorsing te vragen van het 
ministerieel besluit van 27 december 1991 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de 
visbestanden in zee, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 8 januari 1992; 

Gezien de tweede akte die de n. v. Dirk op 28 februari 1992 heeft ingediend teneinde de volgende voorlopige 
maatregelen te horen bevelen: 

«haar toe te laten wordt in kwestieuze gebieden Il en IV, 700 Kg TONG per vaartdag aan te landen, 
minstens en ondergeschikt, haar toe te laten binnen de door het desbetreffende Ministerieel besluit gestelde 
maximumgrens, rekening houdende met het aantal vaar/dagen, vermenigvuldigd met 300 Kg TONG, vrijelijk, 
zonder vaartdagmaximum van 300 Kg, in kwestieuze gebieden TONG te vangen, onder aftrek van de daarmee 
overeenstemmende vaartdagen; 

»Haar toe te laten in de gebieden VI, Vil en Vila ook met andere visserijmethodes dan met kettingmatten, 
de visserij te beoefenen; 

»De Belgische Staat te verbieden maatregelen te nemen die de beslissing en de gevolgen van de beslissing 
van de Raad in feite en/of in rechte teniet doen en/of tegen de geest van deze beslissing indruisen»; 

Overwegende dat de verwerende partij zowel het administratief dossier als haar nota met opmerkingen buiten 
de in artikel 11, eerste lid, van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in 
kort geding voor de Raad van State vastgestelde termijn van acht dagen aan de hoofdgriffier heeft laten geworden; 
dat met toepassing van het derde lid van hetzelfde artikel van dat besluit die nota uit de debatten moet worden 
geweerd, met het gevolg dat op de daarin ontwikkelde stellingen en argumenten niet als dusdanig geantwoord 
dient te worden; 

Overwegende dat de verzoekende partij eigenaar is van het vissersvaartuig «Bou 319 Zeldenrust» met een 
vermogen van 1200 pk en een lengte van ongeveer 40 m, en hiermee eigenaar is van één van de drie of vier 
grootste Belgische zeev isserijschepen; 

Overwegende dat krachtens artikel 17, § 2, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State de 
schorsing van de tenuitvoerlegging bevolen kan worden onder de dubbele voorwaarde dat ernstige middelen 
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worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten akte of verordening kunnen verantwoorden en dat 
de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden akte of verordening een moeilijk te herstellen ernstig nadeel 
kan berokkenen; 

Overwegende dat de verzoekende partij in een enig middel de schending van de artikelen 6 en 6his van de 
Grondwet aanvoert; dat zij doet gelden dat, ingevolge de in 1991 bij de ministeriële besluiten van 1 februari, 25 
april en 26 juni aan de tongvangst opgelegde beperkingen, in de periode van 1 januari tot 30 september 1991, de 
Belgische vissersvaartuigen met een motorvermogen van onderscheidenlijk 300 of minder pk, van meer dan 300 
tot 500 pk, van meer dan 500 tot 700 pk, van meer dan 700 tot 900 pk en van meer dan 900 pk in totaal niet 
meer dan 14, 18,5, 23,5, 28,5, respectievelijk 32 ton tong mochten vangen in de i.c.e.s.-gebieden van de Noordzee, 
dat de thans met het bestreden ministerieel besluit van 27 december 1991 opgelegde twee maximum-quota van 
tongvangst een nog grotere discriminatie tot stand brengen ten nadele van de grote vaartuigen, inzonderheid 
van de vaartuigen met een motorvermogen van 1200 pk, aangezien «waar er( ... ) in de maatregel (van het m.h. 
van 26 juni 1991) nog een criterium was ingehouwd dat - zij het hovenmatig disproportioneel - trapsgewijze 
volgens 6 categorieën een onderscheid voorzag naargelang de omvang van het motorvermogen en hierhij aan het 
hoogste aantal PK"s- zij het dan weer totaal onevenredig- toch nog in minimale mate een meervangst toeliet, 
het huidig kwestieus hes/uit de vissersvaartuigen eveneens in PK onderverdeeld, echter slechts in twee groepen, 
nl.: 300 pk of meer, en minder dan 300 pk» waardoor «een reus van 1.200 pk dezelfde portie krijgt als een dwerg 
van 300 pk.», dat, «waar zij voor het jaar 1990 188 ton van de duurste vis kon vangen (gemiddeld 47 ton per 
trimester) en voor het eerste trimester van 1991 werd heperkt tot 30 ton door de onderscheiden hes/uiten in de loop 
van dat jaar, echter vrijelijk te vangen zonder martdagp/afond, zij hij huidig hes/uit maximaal en hypothetisch, 
300 kg x 95 vaartdagen = 28,5 ton mag opvangen» gedurende de eerste vier maanden van dit jaar; dat «rekening 
houdende onder meer met de historische rechten van de onderscheiden vaartuigen, hun gekende vangstcapaciteiten, 
de rendahiliteitsdrempe/, gekoppeld aan hun onderscheiden kostenmarges, manifest lijkt dat de hewuste maatregel, 
zogezegd hedoe/d tot het hehoud van de vishestanden, nog meer dan die van verleden jaar totaal onevenredig de 
onderscheiden rechtsonderhorigen treft, waarhij de grote vaartuigen, in het hijzonder dit van verzoekster, manifest 
gediscrimineerd worden», dat «het hijzonder simplistisch en rudimentair onderscheid dat in de art. 5 en 6 wordt 
gemaakt tussen de onderscheiden vissersvaartuigen, nl. «onder of boven» de 300 PK, zelfs nog niet als een poging 
hegrepen kan worden in hoofde van de Belgische Staat om een gelijke en proportionele hehandeling jegens haar 
onderdanen Ie doen uitschijnen», dat «immers waar de kleinere vaartuigen (300 tot 500 PK) mei moeite hun 
dagelijkse maximumkwantileit kunnen hereiken en als dusdanig op top-rendement gedijen, de middelgrote (700 
en minder dan 900 PK) hun rendahiliteitsharrière nog kunnen overschrijden, dit geenszins het geval is voor de 
grote vaartuigen, meer in het hijzonder voor het grootste vissersvaartuig van conc/uante», dat «de wetenschap dat 
300 Kg per vaartdag duidelijk onrendabel is voor verzoeksler en lotgenoten - de rendabiliteitsdrempel voor haar 
schip lig! op ongeveer 500 kg per vaartdag - een hezwarende factor van discriminatie uitmaakt», dat verleden 
jaar nog «voormelde vaartuigen de mogelijkheid kregen de hun toegekende trimesteriële quola naar helieven in 
tijd en kwantiteit aan te landen en verzoekster aldus de haar voor het eersle trimester van 1991 toegekende 
quota van 30 ton nog kon aanlanden in JO dagen», dat zij «met de huidige maatregel hiervoor 95 dagen op zee 
economisch onverantwoord dien! rond te dohheren»; dat ook de artikelen 9 en 10 bijkomend discriminerend zijn, 
daar kleine vaartuigen met de hun toebedeelde 300 kg per vaartdag en hun lage kostprijs zeer rendabel kwestieuze 
gebieden (Noordzee) kunnen afvissen en de zogenaamde fraudebeteugelende maatregel, weergegeven in artikel 9, 
hen volkomen onverschillig laat, aangezien zij omzeggens in hun achtertuin naar believen, gezien het voor hen 
uitermate gunstig vaartdagmaximum, de hun toegekende vangstcapaciteit kunnen opvangen; dat deze maatregel 
weerom slechts de grootste vissersvaartuigen treft specifiek dat van verzoekster; dat «artikel 10 evenzeer slechts 
naar de grote schepen doelt, daar slechts deze zijn ui/gerust met andere, zogenaamde V-netten, dewelke een veel 
grotere vangstcapaciteit bezitten en geringere onderhouds- en energiekosten meebrengen, zoals door verwerende 
partij zelf wordt gesteld in de inleiding van haar jaarlijks hoek: De Belgische zeevisserij aanvoer en hesomming 
1990»; 

Overwegende dat de bestreden maatregelen in wezen van dezelfde aard zijn als die welke de Raad door 
zijn arresten n' 37.526, van 12 augustus 1991 en n' 38.439, van 9 januari 1992 geschorst respectievelijk vernietigd 
heeft, en zo mogelijk een nog negatievere uitwerking hebben op de professionele bedrijvigheid van de verzoekende 
partij; dat de Raad van State in die arresten de schending, door het ministerieel besluit van 26 juni 1991, van 
het gelijkheidsbeginsel heeft aangenomen op grond van de overwegingen dat het niet volstaat dat het gehanteerde 
criterium objectief weze, dat dit criterium bovendien pertinent moet zijn, d.w.z. dat het moet toelaten binnen de 
voor ogen hebbende doelstelling een gelijke behandeling van de betrokken rechtsonderhorigen te bereiken, dat de 
verwerende partij verzuimt aan te geven op welke gronden zij voor de verdeling van de vaartuigen volgens hun 
motorvermogen met het oog op het bepalen van de aan de Belgische vissers op te leggen vangstbeperkingen, als 
grondslag heeft genomen onderscheidenlijk het vermogen van 300, van 300 tot 500, van 500 tot 700, van 700 tot 
900 en van meer dan 900 pk, d.i. voor drie van de vijf categorieën telkens rekening houdend met een verschil 
van 200 pk, terwijl zij de categorie van meer dan 900 pk, hoewel daarin verschillen bestaan, gaande tot 300 pk, 
niet meer heeft opgesplitst, dat zij evenmin aantoont dat zij, door de omvang van de vangstbeperkingen te bepalen 
op basis van een dergelijke indeling der vaartuigen, de lasten van die beperkingen op een evenredige manier 
over alle onder de beperkingsmaatregelen vallende Belgische vissers heeft verdeeld, dat vaststellingen betreffende 
de noodzaak om vangstbeperkingen op te leggen, in geen geval criteria van onderscheid tussen de Belgische 
vissers kunnen opleveren voor het opleggen van vangstbeperkingen, dat de omstandigheid dat de verzoekende 
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partij, dankzij het grotere motorverrnogen van haar vaartuig over de mogelijkheid beschikte om in andere dan 
de door de bestreden maatregelen getroffen zeegebieden tong of andere vis te vangen met geen goed gevolg 
bij de beoordeling van de gelijkheid van behandeling van de Belgische vissers betrokken kan worden, omdat die 
mogelijkheid, vooreerst, niet vaststaat en, bovendien, alleszins in andere en voor de verzoekende partij veel minder 
gunstige omstandigheden aangewend zou dienen te worden wegens de veel grotere verwijdering van de vindplaats, 
gekoppeld aan de hogere exploitatiekosten (groter pk-verrnogen en achtkoppige bemanning), en de niet door de 
verwerende partij tegengesproken beperking van de aanwezige hoeveelheden, dat de verwerende partij geen enkel 
concreet gegeven aanbrengt omtrent het aantal grote vaartuigen die met V-netten vangen, dat de verzoekende 
partij juist aanhoudt dat er slechts enkele zijn, en het precies de gebruikers van die zeldzame grote vaartuigen zijn, 
waaronder zijzelf, die ontegensprekelijk door de aangevochten maatregelen, gediscrimineerd worden, dat de door 
de verwerende partij aangebrachte, overigens niet vaststaande en alleszins beperkte mogelijkheid om de nadelige 
gevolgen van een ongelijke behandeling te milderen, het fundamenteel discriminatoir karakter van de maatregel 
die de ongelijkheid heeft geschapen, geenszins kan goedmaken, dat het feit dat de verzoekende partij op het 
tijdstip van de aankoop van haar vaartuig wist of kon weten dat visvangstbeperkende maatregelen in E.G.-verband 
genomen konden worden, haar het recht op een gelijke behandeling t.o.v. de vissers die vaartuigen met een 
kleiner motorverrnogen gebruiken, zeker niet kan ontnemen, dat de verzoekende partij zich helemaal niet beroept 
op een eigendomsrecht op een bepaalde hoeveelheid tong in de Noordzee of in andere i.c.e.s.-gebieden, noch op 
het recht om enkel met V-netten te vissen, doch enkel stelt dat zij recht heeft op een, aan de vangstcapaciteit van 
haar vaartuig en aan de omvang van de gedane investeringen evenredig deel van het door de E.G.-Ministerraad 
aan de onder de bestreden maatregelen vallende Belgische vissers toegekende tongquotum, dat een regeling die de 
gebruikers van kleine en middelgrote vaartuigen onverantwoord bevoordeligt ten nadele van de gebruikers van grote 
vaartuigen en vooral van de enkele gebruikers van zeer grote vaartuigen, discriminerend is en tot oogmerk heeft 
de visvangstquota te herverdelen ten nadele voornamelijk van laatstbedoelde vissers eerder dan de visbestanden 
in zee te bewaren en dat de overschakeling van V-netten naar steenmatten toevoegt aan de nadelige gevolgen van 
de aan de de kaak gestelde discriminatie; 

Overwegende dat die motieven hun pertinentie behouden, zeker nu blijkt dat de Belgische vissersvaartuigen 
met het oog op de beperking van de visvangst in de E.G.-gebieden van de Noordzee nog enkel in twee categorieën 
opgesplitst worden en dat aan alle vaartuigen waarvan het motorverrnogen 300 pk overschrijdt, zonder onderscheid 
hetzelfde maximum quotum wordt opgelegd, nl. «gedurende de periode van /januari 1992 tot en met 30 april 
1992, per zeereis 300 kg vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen gerealiseerd tijdens die zeereis», d.w.z. per 
zeereis gemiddeld 300 kg per vaartdag; dat de beperking van de tongvangst tot 300 kg per vaartdag i.p.v. per 
zeereis de discriminatie ten nadele van de grote vissersvaartuigen nog vergroot; dat de verplichting om de markt 
regelmatig te bevoorraden en rekening te houden met de belangen van de verwerkings- en distributiesector een 
evenredige verdeling van de beschikbare quota onder de Belgische vissers over de verscheidene tijdstippen van 
het jaar niet in de weg kan staan noch zelfs die verdeling kan beïnvloeden; dat er bij die verdeling weliswaar geen 
criterium mag worden gebruikt dat de kleine vaartuigen uit de visserij zou verdringen; dat echter evenmin een 
criterium mag worden gehanteerd dat de rendabiliteit van de grote vaartuigen ernstig in het gedrang brengt doordat 
de erop gesteunde beperkende maatregelen in verhouding de grote vaartuigen veel zwaarder treffen dan de kleine 
en de middelgrote vaartuigen; dat, zo wellicht aangenomen kan worden dat van de eigenaars of gebruikers van 
de grootste vaartuigen ook de grootste financiële inspanningen gevraagd mogen worden, niet wordt aangetoond 
dat die inspanningen niet, in verhouding, onevenredig groter zijn dan die welke van de eigenaars of gebruikers 
van de kleine en middelgrote vaartuigen worden gevraagd; dat geen, op de concrete resultaten van de door 
de verscheidene categorieën vaartuigen, op de verschillende vissoorten, in de verschillende zeegebieden, op de 
verscheidene tijdstippen van het jaar, in de voorbije jaren gerealiseerde visvangsten gesteunde gegevens worden 
aangebracht die de stelling van de verzoekende partij ontkrachten; dat er geen grond is om de motieven die in 
het voornoemde annulatiearrest werden aangehouden voor de erkenning van het ernstig karakter van het uit de 
schending van de gelijkheid afgeleide middel, in deze zaak af te wijzen; 

Overwegende dat de artikelen 9 en 10 van het aangevochten ministerieel besluit onderscheidenlijk bepalen 
wat volgt: «Indien de vissersvaartuigen gedurende een zeereis de visserij uitoefenen in de i.c.e.s.-gebieden //, IV 
(Noordzee) en /// (Skagerrak), is het gedurende deze zeereis verboden vis aan boord te hebben die afkomstig 
is uit andere dan voornoemde i.c.e.s.-gebieden» en «In de i.c.e.s.-gebieden VJ en Vll, behalve Vl/a, mogen 
boomkorvaartuigen enkel de visserij bedn/ven met netten die uitgerust zijn met kettingmatten»; dat niet ernstig 
betwist kan worden dat de verbodsbepalingen van die artikelen enkel de grote vaartuigen, zeker die van de 
omvang die het vaartuig van de verzoekende partij heeft, treffen; dat er geen gegevens zijn die aannemelijk maken 
dat de verschillende behandeling steunt op een onderscheid dat berust op een objectief en pertinent criterium 
en beantwoordt aan het proportionaliteitsbeginsel; dat bedoelde verbodsbepalingen, anderdeels, de discriminatie 
van de aan de grote vaartuigen opgelegde visvangstbeperkingen nog vergroten; dat de maatregel van artikel 9 
bovendien erop gericht is het toezicht op de naleving door de betrokken vaartuigen van de aan de tongvangst 
opgelegde beperkingen te vergemakkelijken en de uitvoering ervan vanzelf vervalt wanneer de tenuitvoerlegging 
van de beperkende maatregel zelf wordt geschorst; 

Overwegende dat het middel ernstig is; dat alle artikelen van het bestreden ministerieel besluit die de 
tongvangst in de Noordzee regelen, met name de artikelen 5, 6, 7, 8, 9 en 10, rechtstreeks of onrechtstreeks 
de rechtstoestand van de verzoekende partij beheersen; dat het middel de vernietiging van die artikelen kan 

VERZAMELING VAN ARRESTEN VAN DE RAAD VAN STATE - 1992 



Arresten 
Nrs 39.154 tot 39.162 
Blz. 21 N• 39.158 

verantwoorden; dat, wat die artikelen betreft, aan de eerste in artikel 17, § 2, van de gecoördineerde wetten op de 
Raad van State vastgestelde voorwaarde is voldaan; 

Overwegende wat de tweede voorwaarde betreft, de verzoekende partij betoogt wat volgt: 

«(Verzoekende partij) die enkele jaren terug immers een zware inl'estering van 150 miljoen heeft aangegaan, 
zou alleen al door de hoge intresten/ast (zware driemaandelijkse aflossingen l'an twee /eensommen van 70.000 en 
37.500 gulden) economisch en financieel worden gewurgd. (Haar) /e1•ensvatbaarheid komt dan ook danig in het 
gedrang, al evenzeer de werkzekerheid van de zeven bemanningsleden»; 

«(Verzoekende partij) dreigt binnen de kortste keren over kop te gaan indien de tenuitvoerlegging van 
voormeld ministerieel besluit gehandhaafd blijft; de tongvangst in de voormelde i.c.e.s-gebieden is de meest 
rendabele, zeker voor (verzoekende partij) wier vaartuig hierop voornamelijk is afgestemd»; 

Overwegende dat de Raad van State in zijn al eerder vermeld arrest n' 37 .526, van 12 augustus 1991, gesteld 
heeft dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de door het ministerieel besluit van 26 juni 1991 vastgestelde 
maatregelen tot beperking van de tongvangst in de i.c.e.s-gebieden van de Noordzee aan genoemde firma een 
moeilijk te herstellen ernstig nadeel kon berokkenen op grond van de overwegingen dat «de opbrengst van de 
tongvangst het hoofdinkomen betekent van de l'erzoekende partij; dat het zich verplaatsen naar andere, verder 
gelegen en waarschijnlijk minder rijke visgronden en het eventueel hanteren mn andere vistechnieken in ieder 
geval kostenverhogend zullen zijn, dat, in de mate bovendien dat al/een de 1•erzoekende partij verplicht zou 
worden op andere visbestanden te vissen, andere visgronden op te zoeken en andere vistechnieken te hanteren, 
het discriminerend karakter l'an het aangevochten ministerieel besluit van 26 juni 1991 el'entueel nog zou worden 
beklemtoond, dat uit het dossier blijkt dat de n.I'. Dirk sinds 1 juli 1990 geconfronteerd wordt met zeer zware 
driemaandelijkse aflossingen van twee leensommen van 4.200.000 en 1.500.000 gulden, zijnde respectiel'elijk 70.000 
en 37.500 gulden; dat, indien de inkomsten van de n.v. Dirk, ten gevolge van de toepassing van het bestreden 
ministerieel besluit, zodanig zouden dalen dat zij haar zoëven vermelde financiële verplichtingen niet meer kan 
nakomen, dit zou kunnen resulteren in de beëindiging van de economische activiteit van het bedrijf; dat in deze 
veronderstelling - hoewel gesteld zou kunnen worden dat de schade die door de verzoekende partij geleden wordt 
van zuiver financiële aard is en gemakkelijk kan worden berekend en dat in geval van een eventuele vernietiging van 
het bestreden ministerieel besluit van 26 juni 1991 de verzoekende partij aldus gemakkelijk herstel kan verkrijgen 
-, er wel degelijk sprake kan zijn van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel berokkend door de onmiddellijke 
tenuitvoerlegging van het bestreden besluit»; 

Overwegende dat, mocht het aangevochten besluit niet worden geschorst, de gevolgen daarvan dezelfde 
zouden zijn als die van de onmiddellijke tenuitvoerlegging van het ministerieel besluit van 26 juni 1991; dat 
op grond van de hiervoren aangehaalde overwegingen van het arrest waarbij dat laatste besluit geschorst werd, 
eveneens aangenomen dient te worden dat in deze zaak ook de tweede in artikel 17, § 2, van de gecoördineerde 
wetten opgelegde voorwaarde is vervuld; 

Overwegende dat de verzoekende partij aan de Raad vraagt aan de verwerende partij als voorlopige 
maatregelen op te leggen: 1. haar toe te laten in de i.c.e.s-gebieden II, en IV «700 kg tong per vaartdag aan 
te landen», in ondergeschikte orde, minstens haar toe te laten «binnen de door het bestreden besluit gestelde 
maximumgrens, doch zonder het vaartdagmaximum van 300 kg. in die gebieden tong te vangen onder aftrek van 
de daarmee overeenstemmende vaartdagen», 2. haar toe te laten in de i.c.e.s.-gebieden VI, VII en Vila ook «met 
andere visserijmethodes dan met kettingmatten de visserij te beoefenen», en 3. geen maatregelen te nemen die de 
beslissing en de gevolgen van de beslissing van de Raad van State in feite en/of in rechte teniet doen en/of tegen 
de geest van deze beslissing indruisen; 

Overwegende dat de bestreden tongvangstbeperkende maatregelen ten gevolge van hun schorsing niet 
toegepast kunnen worden en derhalve de tongvangst vooralsnog aan geen beperkingen onderworpen is; dat de 
toestand van de verzoekende partij door de eerste twee gevraagde maatregelen er dan ook niet beter op kan 
worden; dat de verzoekende partij in de derde plaats aan de Raad van State eigenlijk vraagt dat hij aan de 
verwerende partij zou bevelen het schorsingsarrest uit te voeren; dat een van het uitvoeringsformulier voorzien 
arrest van de Raad van rechtswege uitvoerbaar is; dat de gevraagde maatregel daar niets aan zou kunnen toevoegen; 
dat, mocht de verzoekende partij met de vordering van de maatregel willen bekomen dat aan de verwerende partij 
zou worden verboden ander tongvangstbeperkende maatregelen te nemen, daaraan zeker geen gevolg gegeven zou 
kunnen worden, omdat deze partij niet verhinderd kan worden, een wettig gebruik te maken van haar bevoegdheid; 
dat geen van de gevorderde maatregelen kan worden opgelegd; 

Overwegende dat in het Belgisch Staatsblad van 28 maart jl. een ministerieel besluit van 25 maart 1992 
verschenen is dat het bestreden ministerieel besluit van 27 december 1991 wijzigt op vier punten; dat de eerste 
wijziging artikel 4 van dat laatste besluit betreft en betrekking heeft op de vangst van schol; dat met de twee 
volgende wijzigingen onderscheidenlijk de tongvangstbeperkende maatregelen van de artikelen 5 en 6 van het 
besluit van 27 december 1991 en de in artikel 7 van hetzelfde besluit opgelegde bijkomende tongvangstbeperking 
uitgebreid worden tot het i.c.e.s.-gebied VIId; dat ingevolge de laatste wijziging het verbod tegelijk vis afkomstig 
uit de i.c.e.s.-gebieden II en IV (Noordzee) en UI (Skagerrak), en vis afkomstig uit andere dan die zeegebieden 
aan boord te hebben, voortaan ook geldt ten aanzien van het i.c.e.s.-gebied VIld; 
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Overwegende dat de wijziging van artikel 4 van het bestreden ministerieel besluit van 27 december 1991 
geen uitwerking heeft op dit geding; dat zij voorts buiten beschouwing gelaten kan worden; dat de aanvullende 
beperkingen die de drie andere wijzigingen opleggen, van dezelfde aard zijn en op de rechtstoestand van de 
verzoekende partij dezelfde gevolgen hebben als de artikelen van het bestreden besluit waarop die wijzigingen 
betrekking hebben en, derhalve, zoals deze laatste, en om dezelfde redenen als hierboven uiteengezet, het beginsel 
van gelijkheid, neergelegd in artikel 6 van de Grondwet, lijken te schenden; dat die wijzigingen hoe dan ook 
bepalingen van het bestreden besluit van 27 december 1991 betreffen waarvan de schorsing bevolen dient te 
worden; dat het alleszins al terwille van de zekerheid in het rechtsverkeer geboden is ook die wijzigingen te 
schorsen, 

BESLUIT: 

Artikel 1. - Bevolen wordt de schorsing van de tenuitvoerlegging van de artikelen 5 tot 10 van het 
ministerieel besluit van 27 december 1991 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de 
visbestanden in zee, en van de artikelen 2, 3 en 4 van het ministerieel besluit van 25 maart 1992 tot wijziging 
van het ministerieel besluit van 27 december 1991 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud 
van de visbestanden in zee. 

Artikel 2. - Het meer gevorderde wordt verworpen. 

Artikel 3. - Dit arrest zal bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt op dezelfde 
wijze als de gedeeltelijk geschorste ministeriële besluiten. 

Nr 39.159 

ARREST van 3 april 1992 (Vlle Kamer)* 
De H' Tacq, kamervoorzitter, verslaggever, Mevr. Vrints en Mevr. Tulkens, staatsraden, en de H' Bovin, 
auditeur (andersluidend advies)**. 

SCHIEPERS en consorten (Mrs Putzeys, Gehlen en Leurquin) t/ Gemeente Oud
Heverlee (Mrs Blancke en Moens) en Vlaamse Gewest (Mrs Van Dievoet, Van 
Der Mosen en Segers) - Tussenkomende partij: N.V. Paro (Mrs Vandenborre 
en Vandebroek) 

I. RECHTSPLEGING - Bijzondere regels met betrekking tot de vordering tot schorsing - Nota 
van de verwerende partij 

Een laattijdige nota moet, met toepassing van artikel 11, derde lid, van het koninklijk 
besluit van 5 december 1991, uit de debatten geweerd worden. 

II. RUIMTELIJKE ORDENING - Gemeentelijke aanlegplannen - Bijzonder plan van aanleg -
Doel 

Wanneer blijkt dat enkel de onmogelijkheid om met toepassing van artikel 51 van de 
stedebouwwet aan de tussenkomende partij de vergunning te verlenen voor het optrekken van 
voor handel bestemde gebouwen op haar eigendom gelegen in de zone voor open bebouwing 
van het bijzonder plan van aanleg de aanleiding voor de bestreden bestemmingswijziging 
is geweest, op geen manier aangetoond is dat er buitendien op die plaats in de gemeente 
enige behoefte bestond aan een ruimere mogelijkheid tot vestiging van handel of ambacht, ja 
zelfs niet eens is aangetoond dat er dienaangaande een onderzoek is verricht, en uitgegaan 
werd van de verkeerde opvatting dat overal in een woongebied voorzien moet worden in de 
mogelijkheid tot vestiging van handelsinrichtingen en ambachtelijke bedrijven, is het middel 
gesteund op de onwettigheid van die bestemmingwijziging ernstig in de zin van artikel 17 
van de gecoördineerde wetten op de Raad van State. 

III. RECHTSPLEGING - Bijzondere regels met betrekking tot de vordering tot schorsing -
Moeilijk te herstellen ernstig nadeel - Ruimtelijke ordening 

Wanneer er geen enkele reden bestaat om eraan te twijfelen dat bij ontstentenis van 
schorsing van de gewijzigde voorschriften van een bijzonder plan van aanleg, de geplande 
• Zie voor de behandeling ten gronde: arrest n' 40.492, van 24 september 1992. 

•• De auditeur was van mening dat de bestreden beslissing ver1.oekers geen moeilijk te herstellen ernstig nadeel berokkende. 
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bouwwerken uitgevoerd zullen zijn wanneer die voorschriften later vernietigd zouden wor
den, dreigen de verzoekende partijen, die thans in een rustige residentiële wijk met landelijk 
uitzicht wonen en ten gevolge van het bestreden besluit hun omgeving grondig zouden zien 
wijzigen met de mogelijke oprichting van belangrijke handelszaken en de quasi zekere op
richting van het door de tussenkomende partij ontworpen gebouw, een moeilijk te herstellen 
ernstig nadeel te ondergaan. 

Gezien de akte die Gerard Schiepers, Renée De Maesschalck en Lieven Peperstraete op 26 februari 1992 
hebben ingediend om de schorsing te vragen van: 

«])het besluit van de Gemeenschapsminister van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting van 12 december 
1991, houdende goedkeuring van de Stedebouwkundige voorschriften tot wijziging van de stedebouwkundige 
voorschriften die behoren bij het bijzonder plan van aanleg, «Winkelveld» genaamd, 1•an de Gemeente Oud
Heverlee, goedgekeurd hij ministerieel besluit van 11 maart 1987, en 

»2) het hes/uit van de gemeenteraad van de Gemeente Oud-Heverlee van 25 april 1991 houdende definitieve 
aanvaarding van het herzien bijzonder plan van aanleg n'" I «Winkelveld»»; 

Overwegende dat de n.v. Paro, die eigenaar is van een stuk grond gelegen binnen het beheersingsgebied 
van het bijzonder plan van aanleg waarvan de stedebouwkundige voorschriften door het bestreden besluit worden 
gewijzigd, met een verzoekschrift van 26 maart 1992 heeft gevraagd om in het administratief kort geding tussen 
te mogen komen; 

Overwegende dat de eerste verwerende partij haar nota met opmerkingen buiten de in artikel 11, eerste lid, 
van het koninklijk besluit van 5 december 1991, tot bepaling van de rechtspleging in het kort geding voor de Raad 
van State vastgestelde termijn heeft ingediend; dat die nota met toepassing van het derde lid van hetzelfde artikel 
van de rechtspleging in kortgeding uit de debatten dient te worden geweerd; 

Overwegende dat krachtens artikel 17, § 2, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State de 
schorsing van de tenuitvoerlegging bevolen kan worden onder de dubbele voorwaarde dat ernstige middelen 
worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten akte of verordening kunnen verantwoorden en 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 de verzoekers o.m. de schending van artikel 2, tweede 
lid, van de stedebouwwet van 29 maart 1962, het ontbreken van rechtens aanvaardbare motieven, de schending van 
het beginsel van behoorlijk bestuur, de schending van zorgvuldigheidsplicht en de machtsafwending, minstens de 
machtsoverschrijding aanvoeren; dat zij betogen dat de bestreden wijziging van de stedebouwkundige voorschriften 
van het betrokken bijzonder plan van aanleg, werden voorgesteld, aangenomen en goedgekeurd op verzoek van 
één enkel particulier, zonder nader onderzoek van de bestaande toestand en van de behoeften aan commerciële 
vestigingen in het betrokken gebied, aldus zonder meer aannemende dat het recent goedgekeurde bijzonder plan van 
aanleg doordat, het langs de Waversebaan alleen in de zones voor open en halfopen bebouwing, en niet in de zones 
voor open bebouwing en in de zones voor zeer open bebouwing in de mogelijkheid tot vestiging van commerciële 
en ambachtelijke bedrijven voorzag, een leemte vertoonde en dat «het stedebouwkundig beleid van het betrokken 
gebied t.o.v. wat in 1987 beslist en goedgekeurd was geweest om die reden grondig gewijzigd diende te worden, 
terwijl er helemaal geen behoefte bestaat om langs de Waversebaan te voorzien in een grotere mogelijkheid tot 
vestiging van dergelijke bedrijven dan die geschapen in het oorspronkelijk bijzonder plan van aanleg en bovendien 
door de bestreden wijziging van het bijzonder plan van aanleg in beginsel de bestemming van alle buiten de 
betrokken zones gelegen percelen wordt gewijzigd; dat sedert de goedkeuring van het bijzonder plan van aanleg 
in 1987 binnen de omtrek hiervan enkel residentiële woningen werden opgetrokken, ook in de zones voor open en 
halfopen bebouwing, dat zelfs twee van de langs de Waversehaan bestaande handelszaken verdwenen zijn en niet 
werden vervangen, dat de door het bestreden besluit vastgestelde bestemmingswijziging alleen nuttig was voor de 
tussenkomende partij die een aan de Waversebaan gelegen stuk grond had gekocht in een zone voor open bebouwing 
waar geen handelsvestigingen toegelaten waren en waarop, de door haar geplande bouw van handelsruimten niet 
met toepassing van artikel 51 van de stedebouwwet vergund kon worden, dat die bestemmingswijziging immers de 
door die partij geplande vestiging aldaar van een handelsbedrijf nu mogelijk maakt, «en dit ten nadele van de 
gevestigde of te vestigen eengezinswoningen», dat de aangevoerde onwettigheid de vernietiging van het bestreden 
ministerieel besluit kan verantwoorden; 

Overwegende dat de tweede verwerende partij daarop antwoordt dat de beoordeling van de opportuniteit 
van de herziening van een bijzonder plan van aanleg behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad en van de 
bevoegde Gemeenschapsminister en bovendien «in wezen een beleidsoordeel is dat (hun) is voorbehouden», dat 
er tussen het tijdstip waarop de gemeenteraad op 28 januari 1982 het oorspronkelijk bijzonder plan van aanleg 
definitief heeft aangenomen en het tijdstip waarop hij op 28 september 1989 beslist heeft aan de Vlaamse Regering 
de herziening van dat plan voor te stellen, ruim zeven jaar liggen en het «niet onredelijk te noemen is» dat de 
gemeenteraad na die tijd vindt dat «een - overigens beperkte - wijziging planologisch aanvaardbaar is», dat niets 
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de gemeenteraad verbiedt een wijziging van een bijzonder plan van aanleg die door een particulier wordt gevraagd, 
te overwegen, dat immers uiteindelijk de beslissing bij hem en bij de Minister ligt, dat «inhoudelijk tenslotte het 
oordeel van de gemeenteraad, dat andere dan residentiële bestemmingen mei name langs de Waversebaan, waar die 
andere bestemmingen ook voorkomen, aanvaardbaar zijn, evenmin als onredelijk beoordeeld kan worden», dat «de 
opRegeven motiei•en kennelijk besloten liggen binnen de beleidsbevoegdheid van de verwerende parlijen», en dat het 
feit dat ingevolge de aangevochten wijziging van het bestreden B.P.A., daardoor een bouwvergunning eventueel 
verleend zal kunnen worden, die thans niet verleend kan worden, «Op zich niet relevant is voor de beoordeling van 
deze zaak en overigens evenmin verboden is door enige wettelijke, decretale of reglementaire bepaling of beginsel 
van behoorlijk bestuur»; 

Overwegende dat de tussenkomende partij van haar kant opmerkt dat de bedoeling van de bestreden wijziging 
van het betrokken bijzonder plan van aanleg «niet zozeer gelegen was in hel optrekken van (het) percentage (percelen 
binnen de omtrek van het B.P.A.) dat ook voor handel en ambachl bestemd was, dan wel in het bieden van gelijke 
kansen aan de mensen wiens goed gelegen is binnen het B.P.A. en aan de mensen die daar net builen liggen», dat 
immers vóór de bestreden bestemmingswijziging «men op dezelfde Waversebaan al dan niet een gebouw mocht 
optrekken waarin kleinhandel en ambacht toegelaten waren al naargelang men net binnen of buiten het B.P.A. viel», 
dat «de Waversebaan bovendien een belangrijke verbindingsweg is, zodal, onafgezien 1•an voormeld onderscheid, 
het zeer goed te verklaren is dat de overheid een verdere ontplooiing van het gebied wil bevorderen», dat «het dan 
ook logisch is dat het accent op de Waversebaan wordt gelegd en niet op een aantal daarop uitgevende straten», 
dat het middel elke grond mist; 

Overwegende dat volgens de vóór de bestreden wijziging geldende voorschriften van het bijzonder plan van 
aanleg, «Winkelveld» genaamd, de «strook voor hoofdgebouwen in open en half-open orde» uitsluitend bestemd was 
«voor woningen met landelijk uitzicht in groepsverband met twee bouwlagen of alleenstaande mei maximum twee 
bouwlagen» met toelating van «kleinhandel of ambachl», en de «zone voor open bebouwing», alsmede de «zone voor 
zeer open bebouwing», «uitsluitend (bestemd was) voor alleenstaande ééngezinswoningen mei landelijk uitzicht (en) 
maximum twee bouwlagen»; dat door de bestreden wijziging van het bijzonder plan van aanleg de bestemming 
van de drie hiervoren bedoelde bouwzones of -stroken als volgt werd gewijzigd en aangevuld: «l. Langs de 
Waversebaan zijn eveneens loegelaten: een handels- of horecafunctie of enig ander niel hinderlijke diens/verlenende 
of ambachlelijke bedrijvigheid. - 2. Langs de overige straten zijn loegelaten: vrije beroepen en diens/verlenende 
funclie op buurtniveau. -3. In ieder geval zijn inrichtingen die het ruslig karakter van de omgeving in het gevaar 
brengen «of abnormale rook, reuk, lawaai of hinder veroorzaken verboden»; dat noch de in artikel 21, vijfde lid, van 
de stedebouwwet bedoelde commissie van advies, noch de bestendige deputatie van de provincieraad van Brabant 
over hel ontwerp van wijziging van het bijzonder plan van aanleg advies hebben uitgebracht; dal meer bepaald uit de 
uiteenzetting die de burgemeester voor de met het vooronderzoek van de bestreden wijzigingen van hel bijzonder plan 
van aanleg belaste plenaire vergadering heeft gedaan, uit de bespreking van die wijzigingen door de gemeenteraad 
en uit de bij het dossier gevoegde verantwoordingsnota van het college van burgemeester en schepenen blijkt dat 
de bestreden bestemmingswijzigingen zijn ingegeven door de overweging dat «de stedebouwkundige voorschriften 
in bepaalde zones geen mogelijkheid biedt voor de uitoefening van ambacht, handel en vrije beroepen, hetgeen in 
tegenstrijd is met de algemeen geldende voorschriften in andere woongebieden waar dit wel mogelijk is», dat «een 
bestemmingswijziging enkel bekomen kan worden door het goedkeuren van een gewijzigd B.P.A.» omdat «er geen 
bestemmingswijziging mogelijk is door middel van artikel 51 van de stedebouwwet» en dat «er geen enkel bezwaar 
bestaat vanwege de bevoegde diensten»; dat uit alles wat voorafgaat blijkt dat enkel de onmogelijkheid om met 
toepassing van artikel 51 van de stedebouwwet aan de n.v. Paro de vergunning te verlenen voor het optrekken van 
voor handel bestemde gebouwen op hun eigendom gelegen langs de Waversebaan in de zone voor open bebouwing 
van het bijzonder plan van aanleg de aanleiding voor de bestreden bestemmingswijziging is geweest; dat op geen 
manier is aangetoond dat er buitendien op die plaats in de gemeente enige behoefte bestond aan een ruimere 
mogelijkheid tot vestiging van «handel of van ambacht», dat niet eens is aangetoond dat er dienaangaande een 
onderzoek is verricht; dat uitgegaan werd van de verkeerde opvatting dat overal in een woongebied voorzien 
moet worden in de mogelijkheid tot vestiging van handelsinrichtingen en ambachtelijke bedrijven; dat de tweede 
verwerende partij er niet toe komt aannemelijk te maken dat de aangevochten maatregel van ruimtelijke ordening 
uit «economisch of sociaal oogpunt» verantwoord of noodzakelijk was;» dat het middel ernstig is; 

Overwegende wat de tweede voorwaarde betreft, dat verzoekers doen gelden dat de Raad reeds eerder heeft 
erkend dat de onmiddellijke uitvoering van de aan de n.v. Paro toegekende vergunning tot het bouwen op haar 
eigendom van het betrokken bouwproject hun een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kon berokkenen, dat de 
thans bestreden «B.P.A.-wijziging, onder voorbehoud van (een correcte) inplanting, de toekenning van een met de 
nieuwe voorschriften overeenstemmende bouwvergunning, gelijk aan die waarvan de schorsing bevolen werd, zal 
toelaten», dat «men zich moeilijk kan indenken dat de n.v. Para haar ontwerp zal verzaken of dat het college van 
burgemeester en schepenen, nadat alles in het werk werd gesteld om de ve1wezenlijking van dat ontwerp mogelijk te 
maken, de bouwvergunning zal weigeren», dat zijzelf «die zich in een rustige residentiële wijk met landelijk uitzicht 
vestigden, in geval van onmiddellijke tenui1voerlegging van de gewijzigde voorschriften van het B.P.A. Winkelveld, 
hun omgeving grondig zouden zien wijzigen met de mogelijke oprichting van belangrijke handelszaken en van de 
kwasi zekere oprichting van het door de n.v. Para ontworpen gebouw», dat het voor hen uit de onmiddellijke 
uitvoering van de bestreden bestemmingswijzigingen van het bijzonder plan van aanleg voortspruitende nadeel 
hetzelfde is als dat wat de onmiddellijke uitvoering van de geschorste bouwvergunning hun kon berokkenen en 
waarvan de Raad van State heeft erkend dat het ernstig en moeilijk te herstellen is; 
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Overwegende dat de stelling van de tweede verwerende en van de tussenkomende partij, dat het enige nadeel 
dat verzoekers kunnen ondergaan, dat zij een andere bestemming dan een zuiver residentiële, in hun onmiddellijke 
omgeving zullen moeten dulden, geen steun vindt in de hiervoren uiteengezette gegevens van de zaak; dat er geen 
enkele reden bestaat om eraan te twijfelen dat bij ontstentenis van schorsing van de gewijzigde voorschriften van 
het bijzonder plan van aanleg, de geplande bouwwerken uitgevoerd zullen zijn wanneer die voorschriften later 
vernietigd zouden worden; dat verzoekers dan ook precies hetzelfde nadeel dreigen te zullen ondergaan als het 
nadeel dat de eerder geschorste bouwvergunning hun dreigde te berokkenen; dat ook aan de tweede in artikel 17, 
§ 2, van de gecoördineerde wetten opgelegde voorwaarde is voldaan, 

BESLUIT: 

Artikel 1. - Het verzoek tot tussenkomst van de n.v. PARO in het administratief kort geding wordt 
ingewilligd. 

Artikel 2. - Bevolen wordt de schorsing van: 

1. het besluit van de Gemeenschapsminister van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, van 12 december 
1991, houdende goedkeuring van de gewijzigde stedebouwkundige voorschriften die behoren bij het koninklijk 
besluit van 11 maart 1987 goedgekeurde bijzonder plan van aanleg «Winkelveld» genaamd, van de gemeenten te 
Oud-Heverlee, en 

2. het besluit van 25 april 1991, waarbij de gemeenteraad van Oud-Heverlee voornoemde gewijzigde 
stedebouwkundige voorschriften van het bijzonder plan van aanleg «Winkelveld» definitief heeft aangenomen. 

N• 39.160 

ARREST van 3 april 1992 (Vlle Kamer) 
De H' Tacq, kamervoorzitter, Mevr. Yrints en Mevr. Tulkens, verslaggeefster, staatsraden, en de H' Lancks
weerdt, adjunct-auditeur. 

VAN LAEKEN t/ Nationale Zuiveldienst en Belgische Staat, vertegenwoordigd door 
de Minister van K.M.O.'s en Landbouw (Mr Vastersavendts) 

BEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN STATE - Bevoegdheid inzake geschillen herstelvergoeding 
- Residuaire bevoegdheid van de Raad van State - Aquiliaanse aansprakelijkheid van de overheid -
Fout (1 en 2) 

1. Luidens artikel 11, eerste lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, 
is deze laatste enkel bevoegd om uitspraak te doen over een eis tot herstelvergoeding 
voor buitengewone schade veroorzaakt door een administratieve overheid als geen ander 
rechtscollege bevoegd is. De Raad van State is aldus niet bevoegd om op een eis tot 
herstelvergoeding te beschikken wanneer de verzoeker zich beroept op een fout van het 
bestuur. immers in dat geval steunt de vordering tot schadevergoeding noodzakelijkerwijze 
op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, zodat krachtens artikel 92 van de Grondwet 
uitsluitend de hoven en rechtbanken bevoegd zijn om daarover te oordelen. De Raad is 
evenmin bevoegd om over een eis als bedoeld uitspraak te doen wanneer die eis zijn oorzaak 
vindt in een bestuurshandeling die door de Raad werd vernietigd en hij steun zoekt in een uit 
de aldus gesanctioneerde onwettigheid afgeleide fout van het bestuur of enkel daarin steun 
kan vinden. Immers door het vernietigingsarrest komt die fout vast te staan. 

2. Het komt de Raad van State toe na te gaan of de verzoeker ter ondersteuning van 
zijn eis tot herstelvergoeding zich beroept op een recht op schadevergoeding wegens een fout 
begaan door het bestuur, dan wel of hij enkel een belang doet gelden waarvan de schending 
uitsluitend om redenen van billijkheid grond levert tot herstel van de geleden schade. Hoe 
verantwoord een vraag tot herstelvergoeding op het vlak van de billijkheid ook moge zijn, 
de Raad dient zich nochtans onbevoegd te verklaren, indien de bewoordingen van het 
verzoekschrift en van de door de verzoeker ingediende memories, de door de verzoeker aan 
het bestuur gerichte brieven of de eventueel door de verzoeker tegen het bestuur ondernomen 
acties doen- blijken dat deze de oorzaak van de door hem opgelopen schade wijt aan een als 
foutief aan te merken optreden of verzuim van het bestuur. 
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Gezien het op 14 juni l 984 ingediende verzoekschrift waarbij Irène Van Laeken de Raad van State vraagt 
«haar op grond van artikel 11 van de hij K.B. d.d. 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State, 
een herstelvergoeding voor huitengewone schade toegehracht in haar carrière te willen toekennen, ten hedrage van 
1.970.000 fr. en hestaande uit: 

»a) een herstelvergoeding voor morele schade, hegroot op 1.000.000/r.; 

»h) een herstelvergoeding voor geleden materiële schade: 
»Ie voor het mislopen van een hemrdering tot de graad adjunct-adviseur op 1!111969 (periode 11111969 -

3111211979): 290.000fr; 
»2e voor het mislopen van het harema 1116, na haar hevordering tot de graad inspecteur-hoofd van dienst, 

met ingang op 11///980 (periode 11111980 - 3111211983): 680.000/r.»; 

Overwegende dat de feiten die ten grondslag liggen aan de eis tot herstelvergoeding voor buitengewone 
schade als volgt kunnen worden samengevat: 

1. Op 18 december 1968 besliste de raad van beheer van de Nationale Zuiveldienst Albert Switsers te 
bevorderen tot adjunct-adviseur met ingang van 1 januari 1969. Verzoekster, die die bevordering eveneens 
ambieerde, diende tegen de beslissing van de raad van beheer een annulatieberoep in. 

2. Nadat de Raad van State die beslissing had vernietigd bij het arrest n' 15.580 van 20 november 1972, 
besliste de raad van beheer op 28 februari 1973 Albert Switsers te belasten met de uitoefening van de hogere 
functie van adjunct-adviseur, zulks met terugwerkende kracht tot 1 januari 1969. Op 24 februari l 975 besliste de 
raad van beheer de voornoemde uitoefening van hogere functies met zes maanden te verlengen. Beide beslissingen 
werden op beroep van verzoekster vernietigd bij het arrest n' 17.349 van 23 december 1975. 

3. In de loop van de jaren 1972 tot 1977 ondernam verzoekster nog verscheidene pogingen om tot adjunct
adviseur te worden bevorderd, doch zonder succes. 

4. Bij beslissing van de raad van beheer van 3 september 1969 werd Pol Bouchez bevorderd tot de graad 
van «hoofd van dienst (ingenieur)». Die bevordering werd op beroep van verzoekster vernietigd bij het arrest 
n' 15.680 van 29 januari 1973. 

5. Op 19 december 1973 werden door de raad van beheer twee ontwerpen goedgekeurd, het ene houdende 
regelen in verband met de benoemingen bij de Nationale Zuiveldienst, het andere houdende de lijst van de graden te 
begeven bij wijze van graadverandering, bevordering of aanwerving. In de lijst was de graad van adjunct-adviseur
hoofd van dienst opgenomen met de vermelding dat één van de twee betrekkingen in die graad voorbehouden is 
aan de boekhoudkundige dienst. Verzoekster, die als bestuurssecretaris verbonden was aan de juridische dienst, 
achtte zich door die bepaling beperkt in haar mogelijkheden om bedoelde graad te verwerven. Zij diende o.m. 
tegen de lijst een annulatieberoep in. 

6. Begin 1980 stelde verzoekster zich kandidaat om door affectatie te worden aangewezen voor het ambt 
van chef van het Regionaal Bureau Oost-Vlaanderen. Op 5 maart 1980 besliste de raad van beheer Marcel Van 
Belleghem voorlopig in het voornoemde ambt aan te stellen. Verzoekster diende ook tegen die beslissing een 
annulatieberoep in. 

7. Bij ministerieel besluit van 25 februari 1980 betreffende de bekendmaking van vacatures van betrekkingen 
en de benoeming tot sommige graden bij de Nationale Zuiveldienst, werden de voorwaarden om tot bepaalde graden 
te worden benoemd, vastgesteld. Verzoekster vorderde voor de Raad van State de vernietiging van de bepalingen 
die betrekking hadden op de graad van inspecteur en op de bevorderingsgraden van inspecteur, omdat juist die 
bepalingen haar bevorderingsmogelijkheden beknotten. Deze bepalingen, die ook door andere ambtenaren werden 
aangevochten, werden op beroep van die ambtenaren vernietigd bij het arrest n' 23.721 van 25 november 1983. 
Verzoeksters beroep werd daardoor zonder voorwerp. 

8. Op 22 december 1982 besliste de raad van beheer Pierre Mannaert te bevorderen tot de graad van 
adviseur-hoofd van dienst. Verzoekster, die het als bijzonder krenkend ervaarde dat zij als laatste van zeven 
kandidaten werd gerangschikt, bestreed! ook die bevordering met een annulatieberoep. 

9. Bij beslissing van de raad van beheer van 27 augustus 1980 werd verzoekster met ingang van 1 januari 
1980 bevorderd tot de graad van inspecteur-hoofd van dienst. Verzoekster beklaagt er zich over dat aan die graad 
slechts de weddeschaal 11/3 verbonden was i.p.v. de weddeschaal 11/6. 

Overwegende dat verzoekster bij ter post aangetekende brieven van 12 april 1984 aan de Minister van 
Landbouw en aan de Nationale Zuiveldienst een verzoek richtte tot uitbetaling van een som van 1.970.000 fr. als 
herstelvergoeding voor de buitengewone schade die zij ten gevolge van de hiervoren gerelateerde feiten in haar 
carrière heeft geleden; dat bij die brieven een ontwerp van het onderhavige verzoekschrift was gevoegd; 

Overwegende dat verzoekster vanwege de Staatssecretaris voor Europese Zaken en Landbouw enkel een 
ontvangstmelding kreeg van haar brief van 12 april 1984; dat de directeur-generaal van de Nationale Zuiveldienst 
op 8 juni 1984 aan verzoekster antwoordde: 
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«( ... ) Uw verzoek tot herstelvergoeding werd aan de Raad l'an Beheer van de Nationale Zuiveldienst 
voorgelegd op de vergadering van 23 mei 1984. Na onderzoek was de Raad van Beheer van oordeel dat de Nationale 
Zuiveldienst niet kan ingaan op uw vraag om herstelvergoeding en hesliste dan ook uw verzoekschrift af te wijzen»; 

Overwegende dat de verwerende partijen opwerpen dat de Raad van State niet bevoegd is om kennis te nemen 
van de eis tot herstelvergoeding voor buitengewone schade; dat zij tot staving van deze exceptie aanvoeren dat «de 
vordering duidelijk niet steunt op de nadelige gevolgen welke de verzoekende partij zou hehhen geleden ingevolge 
gewone he stuurshandelingen, maar wel ingevolge een foutieve gedraging van het hesruur ten haren opzichte»; 

Overwegende dat luidens artikel 11, eerste lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, deze 
laatste enkel bevoegd is om uitspraak te doen over een eis tot herstelvergoeding voor buitengewone schade, 
veroorzaakt door een administratieve overheid, «als geen ander rechtscollege hevoegd is»; dat de Raad van State 
aldus niet bevoegd is om op een eis tot herstelvergoeding te beschikken wanneer de verzoeker zich daarbij beroept 
op een fout van het bestuur; dat immers in dat geval de vordering tot schadevergoeding noodzakelijkerwijze steunt 
op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, zodat krachtens artikel 92 van de Grondwet uitsluitend de hoven en 
rechtbanken bevoegd zijn om daarover te oordelen; dat de Raad evenmin bevoegd is om over een eis als bedoeld 
uitspraak te doen wanneer die eis zijn oorzaak vindt in een bestuurshandeling die door de Raad werd vernietigd 
en hij steun zoekt in een uit de aldus gesanctioneerde onwettigheid afgeleide fout van het bestuur of enkel daarin 
steun kan vinden; dat immers door het vernietigingsarrest die fout komt vast te staan; 

Overwegende dat het de Raad van State in voorkomend geval toekomt na te gaan of de verzoeker ter 
ondersteuning van zijn eis tot herstelvergoeding zich beroept op een recht op schadevergoeding wegens een fout 
begaan door het bestuur, dan wel of hij enkel een belang doet gelden waarvan de schending uitsluitend om redenen 
van billijkheid grond levert tot herstel van de geleden schade; dat, hoe verantwoord een vraag tot herstelvergoeding 
op het vlak van de billijkheid ook moge zijn, de Raad zich nochtans onbevoegd dient te verklaren, indien de 
bewoordingen van het verzoekschrift en van de door de verzoeker ingediende memories, de door de verzoeker 
aan het bestuur gerichte brieven of de eventueel door de verzoeker tegen het bestuur ondernomen acties doen 
blijken dat deze de oorzaak van de door hem geleden schade wijt aan een als foutief aan te merken optreden of 
verzuim van het bestuur; 

Overwegende dat, zoals reeds in het feitenrelaas is gebleken, de beslissingen van de raad van beheer van de 
Nationale Zuiveldienst waarbij Albert Switsers tot de graad van adjunct-adviseur werd bevorderd, de voornoemde 
met de uitoefening van de hogere functie van adjunct-adviseur werd belast en die uitoefening met zes maanden 
werd verlengd, alsook de beslissing van diezelfde raad waarbij Pol Bouchez tot de graad van hoofd van dienst 
(ingenieur) werd bevorderd, op beroep van verzoekster door de Raad van State werden vernietigd, respectievelijk 
bij de arresten n' 15.580 van 20 november 1972, n' 17.349 van 23 december 1975 en n' 15.680 van 29 januari 
1973; dat door die vernietigingsarresten de door het bestuur ten opzichte van verzoekster begane fouten zijn komen 
vast te staan; dat daaruit volgt dat, wat de eerste, de tweede en de vierde ingeroepen oorzaak van schade betreft, 
de Raad van State niet bevoegd is om van de eis kennis te nemen; 

Overwegende dat, zoals ook reeds is gebleken, de in het ministerieel besluit van 25 februari 1980 vervatte 
bepalingen betreffende het toekennen van de graad van inspecteur en van de bevorderingsgraden van inspecteur bij 
het arrest n' 23. 721 van 25 november 1983 eveneens werden vernietigd, zij het dan niet op beroep van verzoekster; 
dat uit de verwijzing naar voormeld vernietigingsarrest in het inleidend verzoekschrift evenwel kan worden afgeleid 
dat verzoekster dit onderdeel van haar eis steunt op de door het arrest vastgestelde onwettigheid en dus op de 
fout van het bestuur; dat, ook wat de zevende ingeroepen oorzaak van schade betreft, de Raad niet bevoegd is 
om van de eis kennis te nemen; 

Overwegende dat de beroepen die door verzoekster werden ingediend tegen het op 19 december 1973 
door de raad van beheer goedgekeurd ontwerp van lijst van de graden te begeven bij wijze van graadverandering, 
bevordering of aanwerving, tegen de voorlopige aanstelling van Marcel Van Belleghem in het ambt van chef van het 
Regionaal Bureau Oost-Vlaanderen en tegen de bevordering van Pierre Mannaert tot de graad van adviseur-hoofd 
van dienst werden verworpen wegens gemis van belang, respectievelijk bij de arresten n' 18.335 van 22 juni 1977, 
n' 30.434 van 23 juni 1988 en n' 38.441 van 9 januari 1922; dat de indiening van de voornoemde annulatieberoepen 
er op zich echter op wijst dat verzoekster van oordeel was dat het bestuur in die zaken onrechtmatig en dus foutief 
had gehandeld; dat verzoekster nog steeds die mening blijkt te zijn toegedaan, aangezien zij in haar inleidend 
verzoekschrift o.m. schrijft: 

«(. .. ) 

»Het aannemen van een lijst der graden werd o.m. mishruikt om een hevorderingsbetrekking (van adjunct
adviseur-hoofd van dienst) te verhinden aan de Boekhouding, ten gerieve van een concurrent. 

»(. .. ) 

»Is een ambt Regionaal diens/chef vacant in een Waalse provincie (Luik) dan krijgen mijn collega's ( ... ) 
ten persoonlijke titel het bericht van vacature, met de mogelijkheid zich regelmatig kandidaat te stellen. Doet zich 
echter een vacature voor in Melle, dan kent men mij niet (. .. ). 

»(. .. ) 
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»Wat hii:onder vernederend en ergerlijk is voor mij is dat ik in deze rangschikking (voor de bevordering 
tot de graad van adviseur-hoofd mn dienst) voorafgegaan wordt door kandidaten die mislukten in het examen 
hestuurssecretaris, die minder anciënniteit hehhen in ni1•eau l en rang l l en met een veel lager onde1wijspei/ dan 
ikzelf( ... ). Dergelijke rangschikkingen hehhen alleen tot doel zich te wreken, mij te raken en overal te kleineren. 

»(" .)»; 

dat de aangehaalde vermeldingen er geen twijfel over laten dat verzoekster zich beroept op fouten van het 
bestuur; dat, wat de vijfde, de zesde en de achtste ingeroepen oorzaak van schade betreft, de kennisneming van 
de eis evenmin tot de bevoegdheid van de Raad van State behoort; 

Overwegende dat met betrekking tot de schade die zij beweert te hebben geleden ten gevolge van de 
mislukte pogingen om bevorderd te worden tot adjunct-adviseur, verzoekster in het inleidend verzoekschrift o.m. 
verwijst naar een brief die zij op 11 juni 1974 richtte aan de voorzitter van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht 
en waarin zij deed gelden dat het nieuw ontwerp van taalkader, dat voor haar loopbaan nadelig scheen te zijn, 
onregelmatig was; dat zij in haar verzoekschrift voorts nog verwijst naar haar brief van 28 oktober 1977 aan 
de directeur-generaal van de Nationale Zuiveldienst, waarin zij er zich over beklaagde dat haar een bevordering 
tot adjunct-adviseur werd onthouden onder het voorwendsel dat er nog besluiten betreffende het personeelskader 
moesten tot stand komen, terwijl andere personeelsleden daarentegen wel bevorderd konden worden; dat bedoelde 
brieven duidelijk doen blijken dat verzoekster aan het bestuur verwijt fouten te hebben begaan; dat de eis tot 
herstelvergoeding, wat de derde ingeroepen oorzaak van schade betreft, buiten 's Raads bevoegdheid valt; 

Overwegende dat met betrekking tot de schade voortvloeiend uit het verbinden van de weddeschaal 11/3 
i.p.v. de weddeschaal 11/6 aan de graad van inspecteur-hoofd van dienst, verzoekster in het inleidend verzoekschrift 
o.m. schrijft: 

«Waren de werkzaamheden hij de Nationale Zuiveldienst niet zo lamlendig verlopen ( 1976-1984 en nog niets) 
dan zou ook daar het barema l 116 toegewezen zijn aan de inspecteur-hoofd van dienst, vóór de stellingname van 
het openbaar ambt bekend was» en «ware alles regelmatig verlopen hij het Bestuur van de N.Z" reeds in 1977 de 
weddeschaal voor de graad inspecteur-hoofd van dienst zou vastgesteld zijn hij besluit en ik hij mijn bevordering 
tot die graad het barema l 116 had bekomen»; 

dat zij er in het verzoekschrift en ook in de memorie van wederantwoord nog de aandacht op vestigt dat 
het op een gegeven ogenblik de bedoeling was haar bij wege van overgangsregeling de weddeschaal 11/6 toe te 
kennen en zij in dat verband vervolgens stelt: 

«De heer Marreyt formuleerde het overgangsartikel zo dat het op niets trok en bovendien in strijd kwam 
met een vorig artikel (. .. ). Dan werden de syndicaten opgemaakt om dat overgangsartikel uit het besluit te doen 
verwijderen, zodanig dat die overgangsregeling ten behoeve van de inspecteur-hoofd van dienst, niet eens hij het 
openbaar ambt zal geraken om er onderzocht te worden»; 

dat met betrekking tot het niet toekennen van de weddeschaal 11/6, verzoekster zich dus eveneens blijkt 
te beroepen op een foutief handelen van het bestuur; dat de eis tot herstelvergoeding, wat de negende ingeroepen 
oorzaak van schade betreft, evenmin in 's Raads bevoegdheid kan worden ingepast; 

Overwegende dat de opgeworpen exceptie ten aanzien van de gehele eis gegrond is. 

(Verwerping - kosten ten laste van verzoekster). 

N• 39.161 

ARREST van 3 april 1992 (Xe Kamer)* 
De HH. Baeteman, Voorzitter van de Raad van State, Verbiest en Beirlaen, verslaggever, staatsraden, en 
Lancksweerdt, adjunct-auditeur. 

RONDELEZ (Mrs Vandeputte en Brondel) t/ Belgische Staat, vertegenwoordigd door 
de Minister van Binnenlandse Zaken (de Hr Debersaques) 

1. BEGRIP HANDELING (VATBAAR VOOR BEROEP) - Handelingen, beslissingen, maatregelen 
1° Bevestigende beslissing en bekrachtiging - Bevestigende beslissing - Nieuw onderzoek (1); -

2° Maatregelen van orde, maatregelen van inwendige orde en formaliteiten van inwendige orde - Maatregel 
van inwendige orde - Dienstaanwijzing, mutatie, overplaatsing (2) 

II. PERSONEEL VAN DE KRIJGSMACHT - Personeel van het actief kader van het operationeel 
korps van de rijkswacht - Dienstaanwijzing en mutatie (2) 

•Zie voor de behandeling ten gronde: arres1 nr 40.306, van 14 september 1992. 
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III. OPENBARE AMBTENAREN EN BEAMBTEN - 1° Dienstaanwijzing, mutatie, overplaatsing 
en mobiliteit - Aard van de maatregel - a) Ordemaatregel of tuchtmaatregel - Criteria op grond waarvan 
de mutatie als tuchtmaatregel kan worden aangemerkt (2); - b) Handeling vatbaar voor annulatieberoep 
- Beroep ingesteld door de ambtenaar die het voorwerp uitmaakt van de maatregel (2); - 2° Tuchtregeling 
- Disciplinair karakter van de maatregel - Criteria - a) Repressief karakter van de maatregel - Mutatie 
(2); - b) Wijziging van de rechtspositie van de ambtenaar - Mutatie (2) 

1. Wanneer verzoeker door een eerste beslissing in het belang van de dienst bij admini
stratieve maatregel wordt overgeplaatst, en de overheid, nadat verzoeker twee verweerschrif
ten heeft ingediend, een nieuw onderzoek aan de zaak heeft gewijd, en nadien een tweede 
beslissing werd genomen, die ertoe strekt dat de mutatie bij administratieve maatregel wordt 
gehandhaafd, komt de nieuwe beslissing in de plaats van de vorige, zodat deze laatste haar 
materiële rechtskracht verliest en niet voor vernietiging vatbaar is. 

2. Een mutatie bij administratieve maatregel van een brigadecommandant van de rijks
wacht is geen ordemaatregel wanneer uit de gegevens van de zaak blijkt dat in verzoekers 
dossier bepaalde gegevens van disciplinaire aard voorkomen, zoals het feit dat tegen hem een 
tuchtonderzoek werd geopend en bezwarende elementen over hem werden verzameld en ver
zoekers mutatie wordt ingepast in een gerechtelijke en disciplinaire sfeer. De wijziging van 
de dienstaanwijzing heeft in ieder geval een weerslag op de manier waarop verzoeker zijn 
functie moet vervullen, al was het maar dat hij zijn vroegere hoedanigheid van brigadecom
mandant verloren heeft en onder het gezag van een ander brigadecommandant is geplaatst. 
Een dergelijke veranderde dienstaanwijzing is in die omstandigheden griefhoudend en kan 
met een annulatieberoep worden bestreden. De bestreden mutatie is van die aard dat zij 
afbreuk doet aan verzoekers aanzien en gezag binnen de rijkswacht. 

IV. PROCEDURE IN NIET-BETWISTE ZAKEN - Formele motivering der handelingen - Ver
plichting de motieven kenbaar te maken - Aan de betrokkene 

Het doel van de motiveringsplicht bestaat erin dat de betrokkene zou weten waarom 
een voor hem ongunstige beslissing is genomen, derwijze dat hij zich, met de ter beschikking 
staande rechtsmiddelen, kan verweren tegen die beslissing, door aan te tonen dat de in de 
motivering tot uitdrukking gebrachte motieven niet gegrond zijn. M.a.w. de motiveringsplicht 
is erop gericht aan de bestuurde de mogelijkheid te geven in de hem aanbelangende beslissing 
zelf de motieven aan te treffen op grond waarvan ze werd genomen. Dit oogmerk wordt niet 
bereikt door een loutere verwijzing naar adviezen waarvan de inhoud aan de bestuurde 
onbekend is gebleven. 

V. RECHTSPLEGING - Bijzondere regels met betrekking tot de vordering tot schorsing - Moeilijk 
te herstellen ernstig nadeel - 1° Algemeen (4 en 5); - 2° Openbare ambtenaren en beambten (1, 2, 3 en 6) 

1. Wanneer de verwerende partij, op vraag van het auditoraat, op een voldoende 
overtuigende wijze heeft aangetoond dat de betrekking, die verzoeker door de bestreden 
mutatiebeslissing heeft verlaten, niet vacant is en dat een personeelslid tijdelijk voor die 
betrekking werd aangewezen, kan verzoekers moeilijk te herstellen ernstig nadeel niet in het 
vacant zijn van de betrekking worden gevonden. 

2. Wanneer verzoeker zonder meer verwijst naar «het definitief karakter van de muta
tiemaatregel» preciseert hij niet waarin zijn moeilijk te herstellen ernstig nadeel bestaat. 

3. Wanneer verzoeker stelt dat hij zijn staats logement zal verliezen, en de verwerende 
partij laat weten dat zij zich ertoe verbindt verzoeker niet uit het staatslogement te zetten 
zolang te zijnen opzichte geen definitieve beslissing is genomen, kan dit worden aanzien als 
een vorm van vrijwillige, gedeeltelijke opschorting zodat het aspect staatslogement op zich 
een opschorting van de tenuitvoerlegging van de mutatiebeslissing niet kan verantwoorden. 

4. Een financieel verlies kan altijd, in principe althans, worden hersteld. 
5. Een moreel nadeel is in beginsel geen moeilijk te herstellen ernstig nadeel omdat 

een annulatiearrest voldoende morele genoegdoening aan de rechtzoekende verschaft. 
6. Wanneer de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing tot gevolg 

heeft dat verzoeker, bevelhebber van een rijkswachtbrigade, zijn bevelhebberschap verliest, 
gemuteerd-wordt, en thans moet dienen onder het gezag van iemand anders, en wanneer het, 
gelet op het lopende gerechtelijk onderzoek en de reeds doorgevoerde mutatie, aannemelijk 
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is dat verzoeker, zowel binnen de rijkswacht als in zijn omgeving, het voorwerp is van 
verdachtmaking, afkeuring en zelfs minachting, staat er meer op het spel dan een moreel 
nadeel. Dit zijn zaken die door een annulatiearrest niet zo maar ongedaan kunnen worden 
gemaakt. Bijgevolg is het twijfelachtig of een annulatiearrest verzoeker op dit vlak volledige 
genoegdoening kan verschaffen. Zulks volstaat om het door verzoeker ingeroepen nadeel als 
een ernstig en tevens moeilijk te herstellen nadeel te beschouwen. 

Gezien de akte die advocaten P. Brondel en H. Vandeputte op 12 februari 1992 namens Robert Rondelez 
hebben ingediend om de schorsing te vorderen van de tenuitvoerlegging van: 

«de administratieve beslissing van 22.1.1992, zoals gehandhaafd in de beslissing van 31.1.1992 en waarbij hij 
bij administratieve maatregel uit zijn functie overgeplaatst werd van brigadecommandant van de Brigade Koekelaere 
naar de Brigade Oostende in bm·ental en dit met ingang van 3 februari 1992, beslissingen enerzijds d.d. 22 januari 
1992, verzoeker kenbaar gemaakt op 27 januari 1992 anderzijds d.d. 31januari1992, beiden hierbij gevoegd»; 

Overwegende dat de gegevens in deze zaak als volgt kunnen worden samengevat: 

1. Verzoeker is sedert 20 juli 1987 brigade-commandant van de rijkswachtbrigade te Koekelare, alwaar hij 
een staatslogement betrekt met zijn gezin. 

2. Op 30 maart 1991 wordt verzoeker een tuchtstraf van 8 dagen eenvoudig arrest opgelegd. De redenen voor 
deze sanctie worden in verzoekers strafblad als volgt omschreven: «Heeft als Brigadecommandant na een medisch 
kontroleonderzoek zich bij zijn brigade vervoegd na 17.30 uur waar dit normaal voor 12.00 uur moest zijn geweest. 
Heeft tijdens die periode verscheidene bezoeken in uniform afgelegd bij burgers en zich in een drankgelegenheid 
opgehouden zodal hij minstens «bij drank» was, en heeft aldus een dienstvoertuig voor meer dan vijf uren aan de 
operationele diens/ onttrokken». (Reg. A2 - Art 23c, e 166, 22h). 

Uit verzoekers «individueel inlichtingsboekje» dat op 30 april 1991 door zijn overste wordt ingevuld, blijkt 
dat deze laatste van oordeel was dat verzoeker «een nieuw krediet» verdient. 

3. Op 9 oktober 1991 maakt kapitein De Ceuninck ten behoeve van de «Comd ter Gp. Prov. WVl» -
dit is commandant De Groote - een nota op omtrent verzoeker die «het vo01werp uitmaakt van een gerechtelijk 
onderzoek». Daarin wordt het volgende betoogd: 

«( .. .) 

»4. Relaas van de feiten 

»Naar aanleiding van een tuchtonderzoek in de Bde Koekelare werden er een aantal onregelmatigheden 
vastgesteld inzake de uitvoering van de gerechtelijke dienst. 

»Na kontaktname met de Heer Berckvens, Procureur des Konings te Brugge werden er 3 processen-verbaal 
van inlichtingen overgemaakt aan zijn ambt. 

»5. Processen-verbaal werden opgesteld door het Dist Oostende onder de nummers 100008, 100009 en 
100010191». 

4. In het kader van een «Voorstel tot afdeling als bewarende maatregel» stelt commandant De Groote op 
28 november 1991 een nota op omtrent bepaalde onregelmatigheden die verzoeker zou hebben begaan, en omtrent 
de maatregelen die zich opdringen. Die bezwarende feiten worden als volgt samengevat: 

a. N.a.v. een onderzoek in Aug-sep-okt 91 naar onregelmatigheden in de Bde Koekelare kwamen een aantal 
bezwarende elementen aan hel licht ten laste van de Bde Comd. Adjl Ronde/ez. Meer bepaald gaat het hier over: 

»( 1) Het niet-doorsturen naar het parket van processen-verbaal inzake een diefstal (Apr-Mei 90). 
»(2) Het niet-opstellen van een proces-verbaal na het uitvoeren van een huiszoeking (Jul 89). 
»(3) Het niet-doorsturen naar het parket van een 01 (Feb 90)». 

In dezelfde nota wijst commandant De Groote erop dat het aanvankelijk onderzoek, dat gestart werd als 
een tuchtonderzoek, is uitgemond in een gerechtelijk onderzoek. 

Hij betoogt verder: 

«Bij PV van inlichtingen werden onze vaststellingen overgemaakt aan de heer Procureur des Konings. 
Hij besliste na overleg met ons om het verder gerechtelijk onderzoek te laten uitvoeren door een officier van de 
Gerechtelijke Politie. Deze werkwijze biedt de grootst mogelijke garanties inzake neutraliteit en objectiviteit. 

»De Heer Procureur des Konings stelde eveneens voor om Adjt Ronde/ez zo snel mogelijk te ve1wijderen uit 
de Bde Koekelare, daar hij duidelijk niet meer over de nodige zeggingskracht kan beschikken om zijn Bde terdege 
te leiden». 

In de nota wordt onderstreept dat het gerechtelijk onderzoek nog geruime tijd in beslag zal nemen en dat 
het wellicht aanleiding zal geven tot confrontatie tussen personeelsleden en verzoeker. Voorts zou verzoeker alle 
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krediet verloren hebben bij een aantal personeelsleden, en zou de verstandhouding in de brigade van Koekelare 
erg verziekt zijn. 

Commandant De Groote besluit dan ook: 

«Uit wat voorafgaat kunnen we concluderen dat Adj. Rondelez niet meer over het nodige gezag en aanzien 
beschikt om de leiding van de Bde Koekelare waar te nemen. Ook de heer Procureur des Konings treedt deze 
stelling hij. Daar de verantwoordelijkheid voor de feiten, in pt.2a vernoemd, nog niet vaststaat en Adj. Rondelez 
nog regelmatig zal verhoord moeten worden in deze dossiers stel ik l'Oor om betrokkene ASAP ALS BEWARENDE 
MAATREGEL af te delen naar de Bde OOSTENDE». 

5. Verzoeker neemt op 2 december 1991 kennis van de onder punt 4 vermelde nota, en op 3 december 1991 
dient hij een «Verweerschrift» in tegen het overplaatsingsvoorstel. 

Commandant De Groote kan zich evenwel niet akkoord verklaren met de argumentatie die verzoeker te 
zijner verdediging heeft ontwikkeld, en hij handhaaft zijn voorstel «om Adjt. Rondelez ASAP af te delen als 
hewarende maatregel naar de Bde Oostende». Verzoeker neemt op 9 december 1991 kennis van dit voorstel. 

6. Op 19 december 1991 adviseert Kolonel Debuyser, na de feitelijke toedracht van verzoekers dossier 
nogmaals te hebben uiteengezet, verzoeker te muteren naar Oostende: 

«(. .. ) 

»3. Rekening houdend met de elementen opgenomen in het dossier en de tijd in acht genomen die de volledige 
afwerking van deze zaak zou kunnen noodzaken stel ik voor: 

»a. Om Adjt Rondelez hij administratieve maatregel en in hovental te muteren naar de Bde Oostende; 
»h. Om de administratieve en eventueel statutaire toestand van betrokkene definitief te regelen na afwikkeling 

van de zaak op gerechtelijk of tuchtrechtelijk vlak». 

Op 23 december 1991 gaat majoor Vogelaere eveneens akkoord met het overplaatsingsvoorstel. 

7. De eerste, thans bestreden, beslissing wordt genomen op 22 januari 1992. Zij luidt als volgt: 

«ONDERWERP: Mutatie hij administratieve maatregel. 

»Betreft: Adjt Rondelez (45.134B0.70 Bde Koekelare). 

»Ref" 1. Ministerieel Besluit van 25 Apr 79 betreffende het ambt van de onderofficieren van het operationeel 
korps van de Rijkswacht. 

»2. Reg AB Bis, Hoofdstuk/, Afdeling 4, punt 16, c(l)(e)(3). 

»I. Gelet op het voorstel van de Comd Dist Oostende (Cfr Mod B Nr 670/Adm/942/M) en in het belang 
van de dienst wordt Adjt Rondelez op 03 feb 92 hij administratieve maatregel overgeplaatst naar de Bde Oostende 
in hovental. 

»2. De administratieve toestand van betrokkene zal definitief geregeld worden zodra de zaak op gerechte/ijk 
en/of tuchtrechtelijk vlak volledig werd afgewikkeld. 

»3. Adjt Rondelez zal drie exemplaren van deze nota dateren en ondertekenen voor «Gezien en ontvangen 
één exemplaar»: 

>>--het eerste is voor hem bestemd; 
>>--het tweede zal in zijn persoonlijk dossier gerangschikt worden; 
>>--het derde zal overgezonden worden aan de Gst Cd - HDPIDPB!VL. 

»4. Deze beslissing van de CGd zal in een volgend BP Gd bevestigd worden». 

8. Verzoeker, die op 27 januari 1992 kennis krijgt van de bestreden beslissing, dient op 28 januari 1992 een 
«verweerschrift» in. Bij het verweerschrift worden acht verklaringen gevoegd van rijkswachters van de brigade 
van Koekelare, waarin deze te kennen geven nog steeds over het nodige vertrouwen in verzoeker te beschikken. 

9. Op 29 januari 1992 dient verzoeker nogmaals een «verweerschrift» in tegen de op 22 januari 1992 
genomen beslissing. 

10. Na onderzoek van verzoekers verweerschriften wordt op 31 januari 1992 de tweede thans bestreden 
beslissing genomen. Zij luidt als volgt: 

«ONDERWERP: Mutatie hij administratieve maatregel. 

»BETREFf: Adjt Rondelez (45.134B0.70- Bde Koekelare). 

»Ref: 1. Ministerieel Besluit van 25 Apr 79 betreffende het ambt van de onderofficieren van het operationeel 
korps van de Rijkswacht. 

»2. Reg AB Bis, Hoofdstuk/, Afdeling 4, punt 16, c(J)(e)(3). 
»3. Nr DPBIVL/134BO d.d. 22 Jan 92. 
»4. Fax Ter Gp Prov WVI Nr Adm/3BIM d.d. 2B Jan 92. 
»5. Fax Ter Gp Prov WVI Nr 632/Adm/43/M d.d. 2B Jan 92. 
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»l. Na grondig onderzoek i•an de hijkomende verweermiddelen van Adjt Rondele: wordt de mutatie hij 
administratiei•e maatregel gehandhaafd. 

»2. Inderdaad, deze maatregel is gesteund op het feit dat de hevoegde Procureur des Konings oordeelde dat 
de renlasteleggingen in hoofde i•an Adjt Rondelez ernstig zijn en in het helang van een ohjectief en ongedwongen 
gerechtelijk onderzoek het aangewezen is om hetrokkene zo mogelijk in een andere standplaats in te zetten. 

»3. Adjt Rondelez zal drie exemplaren van deze nota dateren en ondertekenen voor «Gezien en ontvangen 
één exemplaar»: 

>>--- het eerste is voor hem hestemd; 
>>---het tweede zal in zijn persoonlijk dossier gerangschikt worden; 
>>---het derde zal overgezonden worden aan de Gst Gd - HDPIDPBIVL». 

ll. Tegen de beslissingen van 22 en 31 januari 1992 stelt verzoeker respectievelijk op 12 en 24 februari 
1992 een vordering tot schorsing en een annulatieberoep in. 

Overwegende dat de verwerende partij opwerpt dat alleen de tweede beslissing van 31 januari 1992 voor 
vernietiging vatbaar is; dat zij in dit verband stelt dat deze beslissing een nieuwe eindbeslissing is, gewezen na 
een willig beroep ingediend door verzoeker, en geen louter bevestigende beslissing is zodat de eerste bestreden 
beslissing van 22 januari 1992 bijgevolg integraal opgenomen is in de tweede beslissing en dus niet meer tot de 
rechtsorde behoort; 

Overwegende dat door de beslissing van 22 januari 1992 verzoeker «in het he/ang van de dienst( ... ) op 3 
fehruari 1992 hij administratieve maatregel overgep/aatsl (wordt) naar de Bde Oos/ende in hoven/al»; dat, nadat 
verzoeker twee verweerschriften had ingediend en de overheid een nieuw onderzoek aan de zaak had gewijd, op 
31 januari 1992 een nieuwe beslissing werd genomen, die ertoe strekt dat «de mulatie hij administratieve maa/regel 
gehandhaafd (wordt)»; dat zoals de tegenpartij terecht stelt de nieuwe beslissing van 31 januari 1992 in de plaats 
komt van de vorige beslissing van 22 januari 1992, zodat deze laatste haar materiële rechtskracht verliest; dat de 
exceptie dient aangenomen te worden; 

Overwegende dat de verwerende partij opwerpt dat het verzoekschrift tot schorsing niet ontvankelijk is 
wegens de aard van de bestreden beslissing die een ordemaatregel is en bijgevolg als maatregel van inwendige 
orde niet kan bestreden worden; dat zij in dit verband stelt dat «uit het adminis1ra1ief dossier trouwens (hlijkt) 
dal er helemaal geen redenen zijn om aan te nemen dat de hetwisle mutalie niet in het belang van de dienst zou 
zijn ingegeven en als een verkapte tuchtmaatregel zou overkomen»; dat zij verder stelt dat het «Allereerst aan de 
verzoekende par/ij (hehoort) de gegevens aan te brengen die er kennelijk op wijzen dat wat wordt aangemerkt als 
een ordemaatregel, in werkelijkheid een disciplinaire beslissing zou zijn»; dat zij hieraan het volgende toevoegt, 
samengevat, 

«Ten tweede blijkt uit het bijgaand administratief dossier duidelijk dat de opgelegde mutatie een maatregel 
van inwendig bestuur - inzonderheid een ordemaatregel - is die niet voor de Raad van State kan worden 
aangevochten. 

»Zoals blijkt uil voorgaande uiteenzetting van de feiten, blijkt dat de hiërarchische overheden van verzoeker 
(en in het bijzonder zijn rechtstreekse hiërarchische chefs) geconfronteerd werden met het feit dat een chef- i.c. 
een brigadecommandant - die het hevel voert over een kleine territoriale rijkswachteenheid, niet meer over het 
nodige gezag en prestige beschikte om zijn commando waar te nemen, omdat immers: 

»( I) ten laste van verzoeker, in hel raam van een gerechtelijk onderzoek, een aantal bezwarende elementen 
aan het licht kwamen i.v.m. een drietal feiten. In het raam van dat gerechtelijk onderzoek werden alle perso
neelsleden van de brigade gehoord, waarbij diverse verklaringen haaks stonden op wat verzoeker verklaarde. Dat 
gerechtelijk onderzoek is nog niet beëindigd en waarschijnlijk zal het leiden tot confrontaties tussen de personeels
leden van de brigade en verzoeker. 

» ... 

»2) de procureur des Konings ook had he slist dat hel lopende gerechtelijk onderzoek lastens verzoeker diende 
te worden toevertrouwd aan de gerechtelijke politie hij de parketten om de neutraliteit en de objectiviteit te bewaren 
en dal verzoeker niet meer over hel nodige gezag beschikte, zodat een snelle overplaalsing noodzakelijk was. 

»(3) Uit diverse verklaringen van personeelsleden bleek dat zij geen vertrouwen meer hadden in hun 
brigadecommandant. De vele verhoren in het raam van het tegen verzoeker gevoerd tuchtonderzoek eind 1990 
- dat ook een fikse knauw toehracht aan het noodzakelijke prestige en gezag van een chef die een commando -
en vertrouwensfunctie waarneemt - en het gerechtelijk onderzoek gevoerd lastens hem, hadden de toestand in de 
hrigade Koekelare verziekt. De navolgende toekomstige onderzoeken zullen dit ongetwijfeld niet verbeteren. 

» ... 

»(4) Ten slotte toont het dossier aan dat de opgelegde mutatie niet meer schaadt dan nodig»; 

Overwegende dat uit de gegevens van deze zaak blijkt dat in verzoekers dossier bepaalde gegevens van 
disciplinaire aard voorkomen: tegen hem werd een «tuchtonderzoek» geopend en «bezwarende» elementen werden 
over hem verzameld; dat verzoekers mutatie ingepast wordt in een gerechtelijke en disciplinaire sfeer; dat de 
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wijziging van de dienstaanwijzing in geval een weerslag heeft op de manier waarop verzoeker zijn functie moet 
vervullen, al was het maar dat hij zijn vroegere hoedanigheid van brigadecommandant verloren heeft en thans 
onder het gezag van een ander brigadecommandant is geplaatst; dat een dergelijke veranderde dienstaanwijzing in 
die omstandigheden griefhoudend is en met een annulatieberoep kan bestreden worden en dat in casu de bestreden 
mutatie van die aard is dat zij afbreuk doet aan verzoekers aanzien en gezag binnen de rijkswacht; dat de exceptie 
derhalve dient verworpen te worden; 

Overwegende dat krachtens artikel 17, § 2, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State slechts tot 
de schorsing van de tenuitvoerlegging kan worden besloten onder de dubbele voorwaarde dat ernstige middelen 
worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten akte of verordeningen kunnen verantwoorden, en 
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, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State 
vereiste voorwaarde betreft, dat verzoeker als middel aanvoert dat de motiveringsplicht geschonden is zowel ten 
aanzien van de beslissing van 22 januari 1992 als ten aanzien van de beslissing van 31 januari 1992; dat hij in 
dit verband stelt: 

«Konform artikel 2 van de wet van 29.7.1991 betreffende de «uitdrukkelijke motivering van de bestuurs
handelingen» dient elke bestuurshandeling uitdrukkelijk gemotiveerd te zijn met de rechtens juiste motieven en dit 
op een afdoende wijze. 

»Ten deze dient vastgesteld dat de beslissing mn 22 januari 1992 als enige redengeving opgeeft «in het 
belang van de dienst». 

»Deze /outer formele motivering beantwoordt niet aan de wettelijke vereisten en staat gelijk met afwezigheid 
van motivering, hetgeen ten deze een schending uitmaakt van een substantiële vormvereiste. 

»Bovendien is de loutere verwijzing naar «in het belang van de dienst» geen afdoende motivering en als 
dusdanig vanuit dit wettelijk aspekt manifest strijdig met de voornoemde wet. 

»Voorts vereist voornoemde wet dat de opgegeven motiverinf?, zo in casu überhaupt sprake zou kunnen zijn 
van motiverin8 - quod non-, de uiting is van de werkelijke motieven en redenen, die de beslissinR schragen. 
De eenvoudif?e ve1wijzin8 naar «in het belang van de dienst» Reeft in zijn a/f?emeenheid en beknoptheid allerminst 
uitin8 aan de werkelijke motieven ten gronds/af? aan de aangevochten beslissinf?. 

»Tenslotte, mocht de zinsnede «in het belang van de dienst» als afdoende motiverin8 te weerhouden zijn -
quod non-, dan is het duidelijk dat deze motiverinR f?een feitelijke grondslag kent. 

»Mocht onder «het belang van de dienst» de voornoemde drie zaken, waarvoor telkens enkel een proces
verbaal van informatie werd Opf?esteld, worden bedoeld, dan nof? is het zo dat elk van de drie in de feiten verzoeker 
zelf niets te ve1wijten hebben wat aldus tot f?evolf? heeft dat aan de basis van de aangevochten beslissin8 onjuiste 
motieven ten f?ronds/af? Üf?f?en»; 

dat hij «ten aanzien van de beslissinR van handhaving van 31.01.1992» opmerkt: 

«dat inzoverre deze beslissing dient aangemerkt als een louter bevestigende akte van de eerste akte, deze 
tweede akte met dezelfde gebreken is aangetast. De bevestiging van een met nietigheid aangetaste bestuurshandeling 
is van nature evenzeer nietig»; 

dat hij verder stelt dat er strijdigheid is tussen de motieven van de akte van 22 januari 1992 en van de akte 
van 31 januari 1992, en dat, wat betreft de akte van 31 januari 1992: 

«Er thans een beweerde motivering (blijkt) voorhanden te zijn, waarin er sprake is van «tenlasteleggingen» 
in hoofde van verzoeker en van een gerechtelijk onderzoek. 

»Thans opnieuw dient verzoeker te gissen naar de aard van de tenlasteleggingen. Betreft het de drie 
voornoemde zaken, die duidelijk feitelijke gronds/af? missen? 

»Bovendien dient inzake opgemerkt dat een proces-verbaal van informatie slechts opgesteld wordt zo er geen 
vervolging door het Parket zal ingesteld worden of zo er geen inbreuk werd gepleegd. Het is verzoeker dan ook een 
kompleet raadsel, wanneer thans als motief opgegeven wordt dat er een f?erechtelijk onderzoek lastens verzoeker 
zou opgestart zijn, terwijl het voorhanden zijn van processen-verbaal 1•an inlichting precies op de afwezif?heid van 
dergelijk gerechtelijk onderzoek moeten wijzen»; 

dat hij besluit als volgt: 

«Samenvattend mag gesteld worden dat de akten aangetast zijn met zowel een formeel als een materieel 
gebrek aan motivering. Voorts is er een totaal gebrek aan consistentie tussen beide akten. 

»Dit alles dient beschouwd als een flagrante inbreuk op de in de wet van 29.7.1991 voorziene motiverings
plicht»; 

Overwegende dat de verwerende partij hiertegen opwerpt, in hoofdorde, dat de meergenoemde mutatiebe
slissingen die geen administratieve rechtshandelingen zijn, niet onder het toepassingsgebied van de wet van 29 
juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen vallen; dat zij, in bijkomende orde, 
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besluit tot de ongegrondheid van dit middel; dat zij in dit verband opmerkt dat de beslissing van 22 januari 1992 
werd «ove1;~enomen» door de beslissing van 31 januari 1992 en dat een gebrek aan motivering van de beslissing 
van 22 januari 1992 bijgevolg niet kan leiden tot nietigverklaring, omdat deze akte geen bestuurshandeling is; 
dat zij verder opmerkt dat de beslissing van 31 januari 1992 wel degelijk aan de voorschriften van de wet van 
29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen voldoet omdat: primo: de juridi
sche motivering afdoende is en door verzoeker niet afdoende is betwist; secundo: de motivering in feite evenzeer 
afdoende is vermits verzoeker in de hem aanbelangende beslissing op ondubbelzinnige wijze de motieven kan 
kennen; dat zij in dit verband stelt: 

«De beslissing van 22 januari 1992 waarnaar deze van 31januari1992 expliciet i•erwijst, geeft als motivering 
aan, het belang van de dienst. 

»Bovendien verwijst deze akte expliciet («Gelet op het voorstel ... »)naar het voorstel van de districtscomman
da/1/, ::odat, hij toepassing i•an voormelde rechtspraak van de Raad van State, ook de daarin uitgedrukte motieven 
(en waarvan verzoeker kennis heeft genomen) hij deze akte ondersteunt ... 

»Bovendien voegt de bestreden beslissing d.d. 31 januari 1992 volgende formele motivering toe aan de::e 
gegeven in de beslissing van 22 januari 1992: 

»«Inderdaad, deze maatregel is gesteund op het feit dat de bevoegde Procureur des Konings oordeelde dat 
de tenlasteleggingen in hoofde van Adjt Rondelez ernstig zijn en in het belang van een objectief en ongedwongen 
gerechtelijk onderzoek het aangewezen is om betrokkene zo mogelijk in een andere standplaats in te zetten». 

»De aldus uiteengezette motieven zijn zonder twijfel evenredig aan het gewicht van de genomen beslissing. 

»Bovendien kent de aangevoerde formele motivering wel een feitelijke grondslag die terug te vinden is in 
het dossier: verwezen wordt naar hetgeen hiervoor werd uiteengezet (supra. V.B.). Dat er tegenstrijdigheid is in de 
motivering tussen beide akten en dat «het geweer van schouder» is veranderd.faalt in feite: in de eerste akte werd 
i•oor de uiteenzetting van het belang het belang van de dienst, formeel ve1wezen naar de motieven uiteengezet in 
het voorstel van de districtscommandant, waarvan één der aspecten was de noodzaak aan een objectief en sereen 
gerechtelijk onderzoek. Dit laatste aspect werd in de tweede beslissing nogmaals expliciet bevestigd, maar houdt 
helemaal geen «verandering van motivering» in»; 

dat zij besluit dat het middel niet ernstig is in de zin van artikel 17, § 2, van de gecoördineerde wetten 
op de Raad van State; 

Overwegende dat bij het onderzoek naar de ontvankelijkheid van de vordering werd gesteld dat de bestreden 
beslissing niet als een loutere maatregel van inwendige orde kan worden beschouwd; dat bijgevolg het verweer 
dat de verwerende partij «in hoofdorde» ontwikkelt in het kader van onderhavige schorsingsprocedure niet terzake 
dienend is; 

Overwegende dat bij de bespreking van de ontvankelijkheid van de vordering aangetoond werd dat de 
beslissing van 31 januari 1992 in de plaats is gekomen van de beslissing van 22 januari 1992; dat een eventuele 
schending van de formele en de materiële motiveringsplicht dan ook enkel ten aanzien van eerstgenoemde beslissing 
dient te worden onderzocht; dat, aangezien de beslissing van 22 januari 1992 van haar materiële rechtskracht is 
ontdaan, niet dient te worden onderzocht of er tegenstrijdigheid bestaat tussen de motieven van de beslissingen 
van 22 en 31 januari 1992; dat bijgevolg de kernvraag is te weten of de beslissing van 31 januari 1992 voldoende 
formeel en materieel is gemotiveerd; 

Overwegende dat de bestreden beslissing van 31 januari 1992 «gesteund (is) op hetfeit dat de bevoegde 
Procureur des Konings oordeelde dat de tenlasteleggingen in hoofde van Adjt Rondelez ernstig zijn en in het belang 
van een objectief en ongedwongen gerechtelijk onderzoek het aangewezen is om betrokkene mogelijk in een andere 
standplaats in te zetten»; 

Overwegende dat het doel van de motiveringsplicht erin bestaat dat de betrokkene zou weten waarom een 
voor hem ongunstige beslissing is genomen, derwijze dat hij zich, met de ter beschikking staande rechtsmiddelen, 
kan verweren tegen die beslissing, door aan te tonen dat de in de motivering tot uitdrukking gebrachte motieven 
niet gegrond zijn; dat de bestreden beslissing refereert naar het standpunt van de Procureur des Konings, dat nooit 
aan verzoeker is medegedeeld; dat, zoals gezegd, de motiveringsplicht erop gericht is om aan de bestuurde de 
mogelijkheid te geven in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven aan te treffen op grond waarvan ze 
werd genomen; dat dit oogmerk niet wordt bereikt door een loutere verwijzing naar adviezen waarvan de inhoud 
aan de bestuurde onbekend is gebleven zoals in casu het geval is; dat bovendien de Procureur des Konings in een 
brief van 10 maart 1992, gericht aan de hoofddirecteur van het personeel van de Rijkswacht, zelf de waarde en 
draagwijdte van zijn standpunt waarop de bestreden beslissing steunt, ten zeerste relativeert door te stellen dat hij 
in casu «geen bevoegdheid heeft, zelfs niet als adviserend orgaan kan optreden» en dat «het ook duidelijk (is) dat 
vooralsnog ... geen stelling wordt ingenomen betreffende de gegrondheid van de feiten die het vo01werp van het 
onderzoek uitmaken»; dat het door verzoeker ingeroepen middel, namelijk dat de bestreden beslissing tot stand is 
gekomen met schending van de motiveringsplicht, derhalve een ernstig middel is; 

Overwegende, wat de tweede door artikel 17, § 2, van de gecoördineerde wetten op de Raad van 
State vereiste voorwaarde betreft, dat verzoeker het moeilijk te herstellen ernstig nadeel dat de onmiddellijke 
tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing hem berokkent, als volgt beschrijft: 
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«a) vacante betrekking van brigadecommandant te Koekelare: 
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»lngel'!J/ge de genomen door verzoeker aangevochten beslissing tot mutatie naar de Brigade Oostende in 
hoven/al is de bediening van brigadecommandant van de Brigade Koekelare 1•aca111 geworden. 

»Ook is het voor verzoeker onmogelijk geworden om zich nog kandidaat te stellen voor eender welke open 
functie van hoofdonderofficier in de eerste twee jaar, vermits het regleme/I/ dit voorschrijft. Het is ondenkbaar dat 
de Generale Staf van de Rijkswacht een plaats van brigadecommandant gedurende twee jaar niet zou invullen. 

»Zulks houdt in dat een onherstelbaar nadeel kan worden gei•reesd, vermits deze functie weldra opnieuw 
zal dienen ingevuld te worden. 

»b) dennitief karakter van de mutatiemaatregel: 

»Gezien geen voorlopige afdeling van verzoeker meer werd voorzien, zoals aanvankelijk voorgesteld, doch 
een definitieve maatregel werd genomen van overplaatsing-mutatie, wordt hier opnieuw een ernstig nadeel gevreesd. 

»C) logement: 

»Hoewel verzoeker samen met zijn familieleden momenteel nog te Koekelare verblijft in een staats/ogement 
grenzend aan de brigadegebouwen, is zijn toestand thans zeer precair geworden in die zin dat er iedere dag een 
beslissing van intrekking van het recht tol bewoning van dit staats/ogement kan ve1wacht worden. 

»Verzoeker verder in de bewuste woning in 1987 een open haard geplaatst (heeft) met een waarde van 
ongeveer /00.000 F. Daarnaast werd de woning vorig jaar volledig herschilderd en herhehangen. Ook in het 
tuingedee/te werden reeds belangrijke werken uitgevoerd (houten afffheidingen met balken e.d.) 

»Bij een mogelijke verhuis, die in de lijn zou liggen van de thans genomen mutatiemaatregel, zouden al deze 
recente investeringen nutteloos zijn gebleken en een ernstig financieel verlies met zich medebrengen voor verzoeker 
en diens gezin. 

»d) familieleden: 

»De echtgenote van verzoeker is tewerkgesteld te Koekelare in het Koninklijk Technisch Atheneum. 

»Door de thans genomen maatregel is er een onmiddellijke dreiging van werkverlies, wanneer de maatregel 
van mutatie eveneens een verhuis tot gevolg zou hebben, zeker gelet op het feit dat verzoeker boventallig is te 
Oostende en er waarschijnlijk een verdere mutatie van hogerhand zal voorzien worden. 

»e) moreel element: 

»Verzoeker is sedert 1987 brigadecommandant van de Brigade Koekelare, die zich uitstrekt over de gemeente 
Koekelare en Ichtegem. 

»De thans genomen beslissingen tot mutatie brengen met zich mede dat hij uit een belangrijke functie wordt 
ontheven op basis van blijkbaar onterechte verdachtmakingen betreffende relatief geringe feiten aan zijn adres. 

»Verzoeker had in zijn hoedanigheid van brigadecommandant de leiding van zijn brigade. Thans werd hij 
door de genomen maatregel van mutatie in bovema/ geplaatst onder het gezag van een andere brigadecommandant, 
namelijk bij de brigade te Oostende. 

»Dit houdt tevens een moreel nadeel in dat bij het handhaven van de genomen maatregel een toestand 
zou doen ontstaan van publieke verachting voor verzoeker niet alleen ten opzichte van de andere rijkswachters 
(meerderen en minderen), doch tevens ten opzichte van de publieke opinie. 

»Aldus houdt de genomen maatregel een bijzonder ernstig moreel nadeel in voor verzoeker en zijn gezins-
leden. 

»f) financieel verlies: 

»Verzoeker lijdt een verlies van inkomsten van ongeveer 2.300 F bruto per maand door het feit dat hij geen 
functie van brigadecommandant meer uitoefent sedert 3 februari 1992. 

»Daarenboven heeft verzoeker thans belangrijke verplaatsingskosten, gezien hij te Koekelare woonachtig is 
en ingevolge de aangevochten mutatie dagelijks met de wagen naar Oostende dient te rijden. Ook zal verzoeker 
waarschijnlijk binnenkort nog naar een andere bestemming dienen te reizen, gezien hij momenteel in bovental werd 
geplaatst. 

»Zoals hierboven reeds gesteld dient tevens rekening gehouden te worden met de gemaakte kosten voor 
inrichting van het staatslogement»; 

Overwegende dat de verwerende partij hierop antwoordt, samengevat, 

«a. De vacante betrekking van brigadecommandant te Koekelare. 

»De vrees dat verzoeker niet meer de functie zal kunnen bekleden van brigadecommandant te Koekelare, 
indien wordt gewacht op de beslissing van de Raad van State ten gronde, is noch ernstig noch moeilijk te herstellen. 

»Allereerst bestaat er geen zekerheid dat zijn vroegere bediening onmiddellijk zal worden ingenomen, zodat 
het door hem ingeroepen nadeel zuiver hypothetisch en aleatoir is en dus per definitie niet ernstig is. 
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»h. Definitief karakter van de mutatiemaatregel. 

Arresten 
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»Ver:oeker duidt op geen enkele wij:e aan welk ernstig en moeilijk te herstellen nadeel volgens hem dient te 
worden ge1·reesd door het definitieve karakter mn de maatregel, zodat dit niet toelaat een schorsing te handhaven. 

»Bovendien is het nadeel - naar de uitdrukking van verzoeker - enkel een vrees die louter gratuit, 
hypothetisch en puur aleatoir is. 01•ereenkomstig uw rechtspraak, volstaat dit niet om het ernstig en moeilijk 
te herstellen karakter van het :ogenaamd nadeel aan te tonen. 

»c. Het logement. 

»Het ernstig nadeel dat moeilijk te herstellen zou zijn, is volgens verzoeker hetfeit dat de recente investeringen 
die hij aan een staats/ogement heeft verricht (en waarmn geen hewijs voorligt) nutteloos zouden zijn en een ernstig 
financieel verlies met zich meehrengen voor verzoeker en zijn gezin. 

»Allereerst bestaat er tot op heden nog geen zekerheid dat verzoeker het kwestieuze staats/ogement dient te 
verlaten, zodat het argument puur aleatoir en gratuit is, wal te dezen niet l'O!staat om te worden heschouwd als 
een ernstig en moeilijk te herstellen nadeel. 

»d. Familieleden. 

»Verzoeker vreest de dreiging van werkver/ies voor zijn echtgenote die tewerk is gesteld in een gemeen
schapsschool te Koekelare. 

»Opnieuw duidt verzoeker niet aan op welke wijze de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de hestreden akte 
het moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan herokkenen. 

»e. Moreel element. 

»Volgens verzoeker is het feit dat verzoeker niet langer hrigadecommandant is en heden onder het gezag is 
geplaatst van een andere hrigadecommandant, een moreel nadeel, in die zin dat hij aan de publieke verachting mn 
zowel het puhliek als van zijn collega's zal worden onderwmpen. 

»Overeenkomstig uw rechtspraak is een puur moreel nadeel geen moeilijk te herstellen en ernstig nadeel. 

»f Financieel verlies. 

»Verzoeker roept een aantal financiële verliezen in die volgens hem van die aard zijn dat ze een schorsing 
kunnen rechtvaardigen. 

»Verwerende partij verwijst ter zake naar de bovengenoemde rechtspraak waaruit blijkt dat een geldelijk 
nadeel of een derven van een financieel verlies, niet als een moeilijk te herstellen en ernstig nadeel kan worden 
hestempeld. 

»Het ingeroepen nadeel beantwoordt hijgevolg niet aan de wettelijke vereisten ter zake»; 

Overwegende, wat «de vacante betrekking van brigadecommandant te Koekelare» betreft, dat de verwerende 
partij, op vraag van het auditoraat, op een voldoende overtuigende wijze heeft aangetoond dat de bediening van 
brigadecommandant te Koekelare niet vacant is en dat een personeelslid van de brigade Oostende tijdelijk werd 
«afgedeeld» naar de brigade Koekelare; dat verzoekers moeilijk te herstellen ernstig nadeel niet in het vacant zijn 
van de betrekking kan worden gevonden; 

Overwegende, wat «het definitief karakter van de mutatiemaatregel» betreft, dat verzoeker niet preciseert 
waarin zijn moeilijk te herstellen ernstig nadeel bestaat; 

Overwegende, wat «het logement» betreft, dat de verwerende partij, op vraag van het auditoraat, laat weten 
dat zij zich ertoe verbindt verzoeker niet uit het staatslogement te zetten zolang te zijnen opzichte geen definitieve 
beslissing is genomen; dat dit kan aanzien worden als een vorm van vrijwillige, gedeeltelijke opschorting zodat 
het aspect «staats/ogement» op zich een opschorting van de tenuitvoerlegging van de mutatiebeslissing niet kan 
verantwoorden; 

Overwegende, wat «de familieleden» betreft, dat niettegenstaande hij hierom uitdrukkelijk door het auditoraat 
werd verzocht, verzoeker er niet in geslaagd is aan te tonen dat de mutatiebeslissing noodzakelijk tot het verlies van 
de door zijn echtgenote bekleedde betrekking moet leiden; dat het feit dat zijn echtgenote langere verplaatsingen 
zal moeten maken naar het werk niet hetzelfde is als werkverlies; dat gelet op de belofte van de tegenpartij, om 
verzoeker niet uit het staatslogement te Koekelare te zetten, zijn echtgenote niet gedwongen zal zijn tot langere 
verplaatsingen; 

Overwegende, wat «het financiëel verlies» betreft, dat een financiëel verlies altijd, in principe althans, kan 
hersteld worden; 

Overwegende, wat «het moreel element» betreft, dat een moreel nadeel in beginsel geen moeilijk te herstellen 
ernstig nadeel is omdat een annulatiearrest voldoende morele genoegdoening aan de rechtzoekende verschaft; 
dat er echter in de voorliggende zaak voor verzoeker meer op het spel staat dan een «moreel» nadeel; dat de 
onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing immers tot gevolg heeft dat verzoeker, bevelhebber 
van een brigade, zijn bevelhebberschap verliest, gemuteerd wordt, en thans moet dienen onder het gezag van 
iemand anders; dat de verwerende partij in het stuk 670/Adm./942/M van 28 november 1991 toegeeft dat deze, 
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voor verzoeker ongunstige, toestand nog lang kan duren aangezien «het navolgend gerechtelijk onderzoek nog 
geruime tijd in heslag (zal) nemen»; dat, gelet op het lopende gerechtelijk onderzoek en de reeds doorgevoerde 
mutatie, het aannemelijk is dat verzoeker, zowel binnen de Rijkswacht als in zijn omgeving, het voorwerp is 
van verdachtmaking, afkeuring en zelfs minachting; dat dit zaken zijn die door een annulatiearrest niet zo maar 
ongedaan kunnen worden gemaakt; dat het bijgevolg, twijfelachtig is of een annulatiearrest verzoeker op dit vlak 
volledige genoegdoening kan verschaffen; dat zulks volstaat om het door verzoeker ingeroepen nadeel als een 
ernstig en tevens moeilijk te herstellen nadeel te beschouwen, 

BESLUIT: 

Artikel 1. - Bevolen wordt de schorsing van de tenuitvoerlegging van de beslissing van 31 januari 1992 
waarbij Robert Rondelez bij administratieve maatregel uit zijn functie overgeplaatst wordt van brigadecommandant 
van de Brigade Koekelare naar de Brigade Oostende in bovental en dit met ingang van 3 februari 1992. 

Artikel 2. - De vordering tot schorsing wordt voor het overige verworpen. 

N• 39.162 

ARREST van 3 april 1992 (Xe Kamer)" 
De HH. Baeteman, Voorzitter van de Raad van State, Verbiest en Beirlaen, verslaggever, staatsraden, en 
Haesbrouck, auditeur. 

VAN LOOK (M• Van Dorpe) t/ Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister 
van Sociale Zaken 

RECHTSPLEGING - Bijzondere regels met betrekking tot de vordering tot schorsing - Zitting -
Tegenpartij niet vertegenwoordigd 

Wanneer de verwerende partij niet verschijnt ter zitting, wordt zij geacht in te stemmen 
met de vordering tot schorsing. 

Gezien de akte die Advocaat Bruno Van Dorpe op 4 maart 1992 namens Frans Van Look heeft ingediend 
om de schorsing te vorderen van de tenuitvoerlegging van «de heslissing van het Ministerie van Volksgezondheid en 
Leefmilieu, Gezondheidsinspectie van Antwerpen, Bourlastraat 3, 2' verdieping te 2000 Antwerpen, medegedeeld 
aan verzoeker hij hrief van 16 decemher 1991, verstuurd per aangetekende post van vrijdag 3 januari 1992 (datum 
poststempel) er ontvangen op maandag 6 januari 1992 en luidende als volgt: 

»«Vanaf 31 december 1991 worden de activiteiten van het Ministerie van Volksgezondheid betreffende de 
vaccinaties opgeschort. Wat de Provincie Antwerpen betreft zal de Gele Koorts vaccinatie via het Instituut voor 
Tropische Geneeskunde toegewezen worden aan geneesheren met een diploma van Tropische Geneeskunde of met 
een minimum ervaring in vaccinaties van 5 jaar, ten belope van minstens 200 vaccinaties per jaar. Zij zullen van 
de Belgische Staat een officiële stempel verkrijgen. 

»Gezien U niet voldoet aan de voorwaarde van minimaal 200 vaccinaties per jaar, kan er U geen officiële 
stempel verstrekt worden. Het zal U dan ook verboden zijn om vanaf 1 januari 1992 nog Gele Koorts vaccins 
toe te dienen»»; 

Overwegende dat de verwerende partij niet is verschenen ter terechtzitting; dat zij, overeenkomstig artikel 
4, vierde lid, van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding 
voor de Raad van State, bijgevolg geacht wordt in te stemmen met de vordering, 

BESLUIT: 

Enig artikel. - Bevolen wordt de schorsing van de tenuitvoerlegging van «de heslissing van het Ministerie 
van Volksgezondheid en Leefmilieu, Gezondheidsinspectie van Antwerpen, Bour/astraat 3, 2' verdieping te 2000 
ANTWERPEN, medegedeeld aan verzoeker hij hrief van 16 decemher 1991, verstuurd per aangetekende post van 
vrijdag 3 januari 1992 (datum poststempel) er ontvangen op maandag 6 januari 1992 en luidende als volgt: 

•De verzoeker heeft uiteindelijk afstand gedaan van het geding; arresl n' 40.307. van 14 september 1992. 
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»«Vanaf 31 december 1991 worden de activiteiten van het Ministerie van Volksgezondheid betreffende de 
vaccinaties opgeschort. Wat de Provincie Antwerpen betreft zal de Gele Koorts vaccinatie via het Instituut voor 
Tropische Geneeskunde toegewezen worden aan geneesheren met een diploma van Tropische Geneeskunde of met 
een minimum ervaring in vaccinaties van 5 jaar, ten belope van minstens 200 vaccinaties per jaar. Zij zullen van 
de Belgische Staat een officiële stempel verkrijgen. 

»Gezien U niet voldoet aan de voorwaarde van minimaal 200 vaccinaties per jaar, kan er U geen officiële 
stempel verstrekt worden. Het zal U dan ook verboden zijn om vanaf 1 januari 1992 nog Gele Koorts vaccins 
toe te dienen»»; 
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N• 39.170 

ARREST van 6 april 1992 (Voorzitter van de vue Kamer) 
Mevr. Tulkens, staatsraad, en de H' Bovin, auditeur (andersluidend advies). 

N• 39.170 

STAD SINT-TRUIDEN (Mr Caers) t/ Vlaamse Gewest (M" Aerts, Taelman en Van 
Hoorebeke) - N.V. Etablissementen Smets (Mr Geelen) 

1. BEGRIP HANDELING (VATBAAR VOOR BEROEP) - Advies - Eensluidend advies 

II. MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN - Regelen van toepassing in het Nederlands taalgebied 
- Beroep bij de Raad van State - Handeling vatbaar voor beroep 

111. BOUWEN EN VERKAVELEN - Bouwvergunning - Verband tussen de wetgeving op de 
stedebouw en andere wetgevingen - Verband met de wetgeving op de bescherming van monumenten en 
landschappen 

IV. RECHTSPLEGING - Bijzondere regels met betrekking tot de vordering tot schorsing -
Voorwerp 

Een advies is voor vernietiging en bijgevolg ook voor schorsing vatbaar, wanneer het 
de bevoegde overheid bindt, d.w.z. de door die overheid te nemen beslissing bepaalt. 

Het bindend advies bedoeld in artikel 11, § 2, van het decreet van 3 maart 1976 bindt de 
overheid die moet beschikken op een aanvraag tot bouwvergunning indien het ongunstig luidt, 
vermits op grond van een ongunstig advies de overheid er toe gehouden is de vergunning 
te weigeren. Bedoeld advies bindt daarentegen de overheid niet, wanneer het gunstig luidt, 
omdat het enkel een nihil obstat inhoudt en de overheid in geen geval verplicht de vergunning 
toe te kennen. 

V. RECHTSPLEGING - Bijzondere regels met betrekking tot de vordering tot schorsing - Uiterst 
dringende noodzakelijkheid 

De toepassing van de procedure wegens uiterst dringende noodzakelijkheid stoort het 
normaal verloop van de rechtspleging voor de Raad van State ernstig en brengt de rechten 
van verdediging van de verwerende en de tussenkomende partij aanzienlijk in het gedrang. 

Wanneer de verzoekende partij zes weken heeft gewacht om haar vordering gericht 
tegen een slopingsvergunning in te dienen, is haar houding de logenstraffing van de uiterst 
dringende noodzakelijkheid die zij inroept. Zij kan haar talmen niet verantwoorden door 
te wijzen op een latere kennisneming van een bindend advies, wanneer die kennisneming 
niet nodig was om de vordering te kunnen instellen, omdat de inhoud van dit advies volledig 
overgenomen werd in de motivering van het bestreden besluit. Wanneer die partij zich beroept 
op recent afgesprongen onderhandelingen met de tussenkomende partij, moet zij gegevens 
aanbrengen die die bewering vermogen te staven. 

Gezien de akte die de stad Sint-Truiden op 30 maart 1992 heeft ingediend om de schorsing wegens uiterst 
dringende noodzakelijkheid te vorderen van: 

«l) het besluit van de gemeenschapsminister van cultuur, tevens bevoegd voor Ruimtelijke Ordening en 
Huisvesting, van 15 januari 1992, waarbij aan de N.V. Smets bouwvergunning verleend wordt tot het slopen van 
gebouwen gelegen aan de Beekstraat en Korensteeg te Sint-Truiden, kadastraal bekend sectie H nrs 906 b-c; 

»2) het bindend advies van dezelfde datum van dezelfde minister, waarbij op grond van artikel 11 par. 2 
van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten, waarbij gunstig 
geadviseerd wordt de aanvraag tot slopen van voormelde gehouwen gelegen in een op 16 oktober 1981 beschermd 
stadsgezicht en het andersluidend bindend advies van de gemachtigde van het Bestuur Monumenten en Landschap
pen van 9 maart 1990 wordt ingetrokken.»; 

Overwegende dat de n.v. Etablissementen Smets met een ter terechtzitting neergelegd verzoekschrift heeft 
gevraagd om in het administratief kort geding te mogen tussenkomen; 

Overwegende dat de verwerende partij met betrekking tot het tweede voorwerp van de vordering tot 
schorsing opwerpt: 

«Het hfndend advies, waarvan verzoekster beweert slechts kennis te hebben genomen op 27 maart 1992, 
betreft geen uitvoerbare handeling, vatbaar voor schorsing en vernietiging door de Raad van State»; 
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Overwegende dat wordt aangenomen dat een advies voor vernietiging en bijgevolg ook voor schorsing 
vatbaar is wanneer het de bevoegde overheid bindt, d.w.z. de door die overheid te nemen beslissing bepaalt; 
dat het «bindend advies» bedoeld in artikel 11, § 2, van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van 
monumenten en stads- en dorpsgezichten, de overheid die moet beschikken op een aanvraag tot bouwvergunning 
wel bindt wanneer het ongunstig luidt; dat op grond van een ongunstig advies de overheid er immers toe gehouden 
is de vergunning te weigeren; dat bedoeld advies de overheid daarentegen niet bindt wanneer het gunstig luidt; 
dat een gunstig advies enkel een nihil obstat inhoudt en de overheid in geen geval verplicht de vergunning toe 
te kennen; dat het advies waarvan de schorsing wordt gevraagd een gunstig en dus niet-bindend advies betreft; 
dat de opgeworpen exceptie gegrond is; 

Overwegende dat de verwerende partij met betrekking tot het eerste voorwerp van de vordering tot schorsing 
opwerpt: 

«Verzoekende partij houdt voor her besluit van 15 januari 1992 houdende vergunning re hebben ontvangen 
op 14 februari 1992. 

»De vordering tor schorsing, gesteund op de uiterst dringende noodzakelijkheid, wordt ingediend op ". 
31 maart 1992. 

»(".) 

»lnzoverre de vordering tot schorsing(".) gericht (is) tegen het besluit van 15 januari 1992 van de bevoegde 
Gemeenschapsminister(".) had verzoekende partij de mogelijkheid om reeds een dergelijke vordering in te stellen 
vanaf het ogenblik van de kennisname van het bestreden besluit en de daarin weergegeven motivering. 

»(".) 

»Gezien het zeer uitzonderlijk en zeer ongewoon karakter van de uiterst dringende procedure tot schorsing 
van de tenuitvoerlegging van een administratieve handeling waarin de wet voorziet, en gezien de stoornis die zij 
in het normaal verloop van de rechtspleging voor de Raad van State teweegbrengt, waarbij de rechten van de 
verdediging van de verwerende partij en van de tussenkomende partij tot een strict minimum zijn teruggebracht, 
kan deze procedure slechts in hoogst uitzonderlijke omstandigheden worden aangewend. 

»Deze omstandigheden zijn geenszins aanwezig wanneer verzoekende partij de zogenaamde uiterst dringende 
noodzakelijkheid zelf heeft gecreëerd»; 

Overwegende dat, zoals de verwerende partij terecht stelt, de toepassing van de procedure wegens uiterst 
dringende noodzakelijkheid het normaal verloop van de rechtspleging voor de Raad van State ernstig stoort en de 
rechten van verdediging van de verwerende en de tussenkomende partij aanzienlijk in het gedrang brengt; dat om 
die reden artikel 8, 6°, van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort 
geding voor de Raad van State, precies bepaalt dat de vordering tot schorsing een uiteenzetting van de feiten dient 
te bevatten die de uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen; 

Overwegende dat de verzoekende partij, die zelf heeft verklaard het ministerieel besluit van 15 januari 1992 
op 14 februari 1992 te hebben ontvangen, de ingeroepen uiterst dringende noodzakelijkheid in haar vordering tot 
schorsing als volgt verantwoordt: 

«Daar de houdster van de slopingsvergunning daarvan op elk moment kan gebruik maken, kan zelfs het 
geringste uitstel van de behandeling van deze vordering tot schorsing fataal zijn»; 

Overwegende dat de tussenkomende partij ten gevolge van de haar bij ministerieel besluit van 15 januari 
1992 verleende bouwvergunning inderdaad «op elk moment» tot sloping kan overgaan; dat de verzoekende partij 
dit echter weet sedert 14 februari 1992, datum waarop voormeld ministerieel besluit door haar werd ontvangen; dat 
zij niettemin zes weken heeft gewacht om haar vordering tot schorsing in te dienen; dat de door de verzoekende 
partij aangenomen houding de logenstraffing is van de uiterst dringende noodzakelijkheid die zij inroept; dat zij ter 
terechtzitting haar talmen weliswaar heeft trachten te verantwoorden onder aanvoering dat zij geen vordering tot 
schorsing kon indienen vóór 27 maart 1992, aangezien zij pas op die datum kennis kreeg van het bindend advies 
bedoeld in artikel 11, § 2, van het decreet van 3 maart 1976; dat die uitleg echter niet overtuigt; dat in de eerste 
plaats immers moet worden vastgesteld dat blijkens de notulen van de vergadering van 24 maart 1992 van het 
college van burgemeester en schepenen van de stad Sint-Truiden voornoemd college reeds op voormelde datum 
aan de raadsman van de stad opdracht gaf om de onderhavige vordering tot schorsing in te stellen; dat bovendien, 
en in tegenstelling tot wat de verzoekende partij wil doen geloven, de kennisneming van het bindend advies niet 
nodig was om de vordering te kunnen instellen, aangezien de inhoud van dit advies volledig overgenomen werd 
in de motivering van het ministerieel besluit; 

Overwegende dat de verzoekende partij ter terechtzitting als verantwoording voor de late indiening van 
de vordering tot schorsing ook nog heeft doen gelden dat met de tussenkomende partij onderhandelingen werden 
gevoerd en die onderhandelingen recent afgesprongen zijn; dat zij echter geen enkel gegeven heeft aangebracht 
dat die bewering vermag te staven; 

Overwegende dat de verzoekende partij er niet toe gekomen is de toepassing van de procedure wegens 
uiterst dringende noodzakelijkheid te verantwoorden; dat de opgeworpen exceptie gegrond is, 
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Blz. 3 

BESLUIT: 

Artikel/. - De vraag tot tussenkomst van de n.v. Etablissementen Smets wordt ingewilligd. 

Nr 39.170 

Artikel 2. - De vordering tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 
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Nr 39.186 

ARREST van 7 april 1992 (IVe Kamer) 

Nr 39.186 

De HH. Borret, kamervoorzitter, De Brabandere, verslaggever, en Mevr. Bracke, staatsraden, en de 
H' Vandendriessche, auditeur. 

GEMEENTE WEMMEL (Mr Oostvogels) t/ Bestendige deputatie van de provincie
raad van Brabant (de H' Vanmarcke) 

RECHTSPLEGING - Bijzondere regels met betrekking tot de vordering tot schorsing- Heropening 
van de debatten 

De vraag van de raadsman van de verzoekende partij om de debatten in een schor
singszaak te heropenen, gezien hij wegens verkeersproblemen in de onmogelijkheid verkeerde 
de Raad van State op de vastgestelde zitting te bereiken vóór de debatten gesloten werden, 
wordt ingewilligd omdat de aangevoerde grond van overmacht aannemelijk lijkt. 

Gezien het op 21 februari 1992 ingediende verzoekschrift waarbij de gemeente Wemmel de schorsing 
vordert van de artikelen 1 (partim), 3 en 4 van het besluit van 19 december 1991 van de bestendige deputatie van 
de provincieraad van Brabant, genomen in het kader van haar goedkeuringstoezicht op het besluit van 7 oktober 
1991 van de gemeenteraad van Wemmel «tot dringende hetalingen»; 

Overwegende dat bij brief van 31 maart 1992 namens de verzoekende partij haar raadsman vraagt de debatten 
te heropenen en de zaak opnieuw vast te stellen op een volgende terechtzitting, daar hij wegens verkeersproblemen 
in de onmogelijkheid verkeerde op 31 maart 1992 de Raad van State te bereiken vóór de debatten gesloten werden; 

Overwegende dat de aangevoerde grond van overmacht aannemelijk lijkt, 

BESLUIT: 

Artikel I. - De debatten worden heropend. 

Artikel 2. - De zaak wordt vastgesteld op de openbare terechtzitting van 28 april 1992, om 9.30 uur. 

c • .._____ ___ 

,l'lr 39.187) 
~..___ 

ARREST' van 7 april 1992 (IVe Kamer)* 
De HH. Borrel, kamervoorzitter, verslaggever, De Brabandere en Mevr. Bracke, staatsraden, en de 
H' Verhuist, eerste auditeur (andersluidend advies)'*. 

VANBEGINNE (Mr de Bruyn) t/ Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs 
(Mr Rombaut) 

1. RECHTSPLEGING - Bijzondere regels met betrekking tot de vordering tot schorsing - Ernstig 
middel - l 0 Algemeen (l); - Z0 Onderwijs - Personeel (Z) 

1. Binnen het raam van de schorsingsprocedure beperkt de Raad van State er zich 
toe na te gaan of het aangevoerde middel als ernstig beschouwd kan worden, met andere 
woorden of op het twistpunt dat tussen de partijen bestaat, de verzoeker voldoende ernstig 
staande kan houden dat hij het bij het rechte eind heeft. 

2. In casu is het middel dat artikel 16 van het besluit van de Vlaamse Executieve van 
14 juni 1989 geen beletsel vormt om verzoekster vast te benoemen als lerares, een ernstig 
middel. 

II. RECHTSPLEGING - Bijzondere regels met betrekking tot de vordering tot schorsing - Moeilijk 
te herstellen ernstig nadeel - 1° Algemeen (l); - Z0 Onderwijs - Personeel (Z) 

1. De weigering een leraar vast te benoemen is een moeilijk te herstellen ernstig nadeel, 
wanneer het morele nadeel erin bestaat dat die weigering tot gevolg heeft dat voor de 
• Zie voor de behandeling ten gronde: arrest n' 40.525, van 29 september 1992 . 
.,.. Het Auditoraat vond dat het nadeel dat de verzoekster leed, niel moeilijk Ie herslellen was. 

VERZAMELING VAN ARRESTEN VAN DE RAAD VAN STATE - 1992 



N• 39.187 

Arresten 
Nrs 39.186 tot 39.193 

Blz. 2 

betrokkene het ingewerkt zijn in het bewuste vak al zijn nut verliest en hij een instelling 
waar hij succes oogst met dat vak zal moeten verlaten, terwijl het materiële nadeel erin 
bestaat dat hij zonder vaste benoeming geen bestaanszekerheid heeft omdat hij vooralsnog 
alleen op tijdelijke aanstellingen zal kunnen rekenen. 

2. Blijkens artikel 17, § 2, eerste lid, van de gecoördineerde wetten van 12 januari 
197 3, volstaat het voor de toewijzing van een vordering tot schorsing dat de verzoekende 
partij het risico loopt een nadeel te ondergaan, vanzelfsprekend mits dat risico niet al te 
irreëel is. 

Gezien het verzoekschrift dat Myriam Vanbeginne op 2 maart 1992 heeft ingediend om de schorsing te 
vorderen van de tenuitvoerlegging van «de beslissing van onbekende datum» «houdende de vaste benoeming van 
Mw. Aerts Romana als lerares algemene vakken -latijn aan het K.A. en de M.S. Asse-Ternat, beslissing in zich 
dragend de weigering 1·er;:oekster hierin te benoemen»; 

Overwegende dat verzoekster zich kandidaat heeft gesteld voor vaste benoeming tot lerares voor het 
algemeen vak Latijn in het algemeen secundair onderwijs, eerste en derde graad, aan het Koninklijk Atheneum 
Asse en de ingebouwde middenschool Asse-Ternat; 

Overwegende dat in weerwil van verscheidene daartoe strekkende voordrachten van de lokale schoolraad 
verzoekster die vaste benoeming niet heeft gekregen; dat op 23 januari 1992 het vast bureau van de Autonome 
Raad voor het Gemeenschapsonderwijs (A.R.G.0.) besloten heeft Romana Aerts vast te benoemen; dat uit het 
administratief dossier van de zaak blijkt dat verzoekster niet werd benoemd omdat zij niet over het vereiste of het 
voldoende geachte bekwaamheidsbewijs beschikte; 

Overwegende dat voor beide partijen buiten betwisting staat, ten eerste, dat verzoekster vast benoemd kan 
worden voor het hoger secundair onderwijs, ten tweede, dat, gesteld dat verzoekster de door haar geambieerde vaste 
benoeming, die gerealiseerd zou moeten worden via de toewijzing van de over het lager en het hoger secundair 
onderwijs gespreide betrekking aan de voornoemde school te Asse, kan krijgen, zulks enkel mogelijk is wanneer 
tegen haar niet kan worden ingeroepen het bepaalde in artikel 16 van het besluit van 14 juni 1989 van de Vlaamse 
Executieve, besluit dat onder meer de bekwaamheidsbewijzen vaststelt voor de personeelsleden van het secundair 
onderwijs met volledig leerplan; dat de opvattingen van de partijen echter uiteengaan nopens die inroepbaarheid: 
volgens verzoekster kan artikel 16 geen beletsel zijn om haar de geambieerde vaste benoeming te geven, volgens 
de verwerende partij is artikel 16 dat wel; 

Overwegende dat met haar tweede middel verzoekster haar zoëven weergegeven standpunt doet gelden; 

Overwegende dat binnen het raam van de schorsingsprocedure de Raad er zich toe bepaalt na te gaan of 
dat middel als ernstig beschouwd kan worden, met andere woorden dat hij alleen maar uitzoekt of op het enige 
twistpunt dat tussen de partijen bestaat, verzoekster voldoende ernstig staande kan houden dat zij het bij het rechte 
eind heeft; 

Overwegende dat artikel 16 van het besluit van 14 juni 1989 van de Vlaamse Executieve in overgangsbe
palingen voorziet wat betreft de bekwaamheidsbewijzen die toegang geven tot ambten in het voltijds secundair 
onderwijs; dat, zeker zoals het gewijzigd is bij het besluit van 26 september 1990 van de Vlaamse Executieve, het 
het voordeel van die overgangsbepalingen voor de tijdelijke personeelsleden lijkt te reserveren voor die tijdelijke 
personeelsleden «die op 1.9.1986 in dienst waren in het gewoon secundair onderwijs en sedertdien ononderbroken 
in dienst zijn gebleven in het onderwijs, het universitair onderwijs uitgezonderd, in een ambt van het bestuurs- en 
onderwijzend personeel of van het opvoedend hulppersoneel en als dusdanig bezoldigd geweest zijn», inbegrepen de 
tijdelijke personeelsleden die op grond van het statutaire koninklijk besluit van 22 maart 1969 drie jaar afwijking 
hebben verkregen van de vereiste bekwaamheidsbewijzen, voor welke personeelsleden de overgangsbepalingen 
betekenen dat zij «worden geacht in het bezit te zijn van, een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs»; 

Overwegende dat gesteld tegenover de geciteerde bepaling verzoeksters situatie de volgende is: als tijdelijk 
personeelslid niet in het bezit van het vereiste bekwaamheidsbewijs geeft zij sinds het schooljaar 1977-1978 Latijn 
en heeft zij dat gedaan tot in het schooljaar 1990-1991, het schooljaar 1986-1987 uitgezonderd; bij koninklijk 
besluit van 25 juni 1982 werd erkend dat, wijl zij overeenkomstig artikel 20 van het statutair koninklijk besluit van 
22 maart 1969 drie opeenvolgende vrijstellingen van het bezit van het vereiste bekwaamheidsbewijs had gekregen, 
zij met ingang van 1 september 1981 kan worden toegelaten tot de stage als lerares Latijn lager secundair onderwijs; 
zij is echter vanaf 1 september 1986 niet ononderbroken in dienst geweest in het onderwijs, want tussen 1 september 
1986 en 8 januari 1987 heeft zij geen enkele aanstelling gekregen; 

Overwegende dat getoetst aan artikel 16 zoals het hiervoren is weergegeven, verzoeksters situatie blijkbaar 
tot de conclusie noopt dat zij voor Latijn lager secundair onderwijs niet - voor Latijn hoger secundair onderwijs 
vreemd genoeg wel - beschouwd kan worden als in het bezit van een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs, 
zulks wegens de onderbreking in haar loopbaan tussen 1 september 1986 en 8 januari 1987; 
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Overwegende dat indien die gevolgtrekking in artikel 16 besloten ligt, er redenen lijken te zijn om, in die 
mate, dat artikel 16 voor onwettig te houden; 

Overwegende dat buiten betwisting staat dat verzoekster beschouwd moet worden als een personeelslid dat, 
voor het vak Latijn lager secundair onderwijs, met toepassing van artikel 20 van het statutaire koninklijk besluit van 
22 maart 1969 drie opeenvolgende afwijkingen genoten heeft op de voorwaarde het vereiste bekwaamheidsbewijs 
te bezitten; dat blijkens artikel 33, 6°, van hetzelfde besluit zodanige personeelsleden met het oog op de toelating 
tot de stage - en dus met het oog op de na de stage normaal komende vaste benoeming - gelijkgesteld worden 
met de personeelsleden die wel het vereiste bekwaamheidsbewijs bezitten; dat verzoekster die gelijkstelling had 
verkregen alvorens het besluit van 14 juni 1989 van de Vlaamse Executieve van kracht werd en wel op zijn 
laatst sinds 1 september 1981 blijkens het koninklijk besluit van 25 juni 1982, overigens een rechtens overbodige 
beslissing als in de onderhavige zaak het standpunt gehuldigd mag worden dat de Raad in zijn arrest n' 36.431, 
Peeters, van 12 februari 1991 heeft gehuldigd; 

Overwegende dat in de huidige stand van het geding het dan zo lijkt te zijn dat van drieën één: ofwel is 
zijn redactie ten spijt artikel 16 niet op een geval als dat van verzoekster toepasselijk en dan is het ten onrechte 
tegen haar ingeroepen; ofwel is het dat wel, maar dan is het onwettig omdat de Vlaamse Executieve mogelijk wel 
bevoegd is om nieuwe regels inzake bekwaamheidsbewijzen vast te stellen, maar dan alleen met eerbiediging van 
onder de vroegere regels verkregen rechten; ofwel is artikel 16 op een geval als dat van verzoekster toepasselijk 
en houdt het desalniettemin geen schending van verkregen rechten in, maar dan is het onwettig omdat er geen in 
redelijkheid aanvaardbare reden wordt opgegeven - en zo te zien ook niet uitgedacht kan worden - voor een 
regeling die tot zulke aberrante resultaten leidt als dat iemand die reeds 14 jaar zonder opmerkingen een bepaald 
vak geeft toch voor dat vak onbekwaam wordt geacht om de enkele reden dat zij 4 maanden in de periode tussen 
1 september 1986 en 1 september 1989 niet in dienst is geweest - een «ongelukkig toeval» in de termen van de 
nota van de verwerende partij; ook 1 dag buiten dienst zou verzoekster overigens evenzeer fataal zijn geweest -
terwijl ze wel bekwaam geacht zou zijn geweest wanneer zij in plaats van 14 jaar 3 jaar les had gegeven zonder 
bekwaamheidsbewijs, maar dan wel in genoemde periode geen dag buiten dienst was geweest; 

Overwegende dat alzo het besproken middel van verzoekster als ernstig beschouwd kan worden; 

Overwegende dat verzoekster haar moeilijk te herstellen ernstig nadeel hierin zoekt dat zij zich uitgesloten 
ziet van het lesgeven in een vak waarin ze reeds gedurende 14 jaar les geeft en waarin ze reeds 5 jaar les geeft aan 
de school waaraan ze aangesteld zou kunnen blijven had ze de in het geding staande vaste benoeming gekregen; 

Overwegende dat de verwerende partij hiertegen inbrengt dat verzoekster «op huidig ogenblik» noch moreel 
noch financieel nadeel ondergaat aangezien om pedagogische redenen is beslist dat zij tot einde schooljaar 1991-
1992 aangesteld blijft aan de betrokken school; 

Overwegende dat dit verweer enkel dan mogelijk zou overtuigen wanneer verzoekster haar nadeel alleen zou 
zoeken in haar aanstelling aan die school; dat het haar echter om meer te doen is, namelijk om de vaste benoeming 
als lerares Latijn, tegen de weigering waarvan ze trouwens opkomt; dat het moreel en het financieel nadeel dat uit 
die weigering voortspruit, zich uiteraard door de werking van die weigering zelf voordoet en dus ogenblikkelijk, 
zoals haar raadsman ter terechtzitting met reden betoogt: moreel omdat die weigering tot gevolg heeft dat haar 
ingewerkt zijn in het Latijn al zijn nut verliest en zij een instelling waar zij succes oogst met dat vak zal moeten 
verlaten en dat, indien zij als licentiate geschiedenis aanstellingen krijgt voor het vak geschiedenis zij aan een heel 
nieuwe voorbereiding moet beginnen; materieel omdat zij zonder vaste benoeming geen bestaanszekerheid heeft, 
want vooralsnog alleen op tijdelijke aanstellingen van het vak geschiedenis zal kunnen rekenen; dat daarbij niet 
uit het oog verloren mag worden dat, blijkens artikel 17, § 2, eerste lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad 
van State, de eis omtrent het nadeel voor de toewijzing van een vordering tot schorsing niet is dat de onmiddellijke 
tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel «zal berokkenen» maar dat 
het zulk een nadeel «kan berokkenen»; dat dus volstaat dat de verzoekende partij het risico loopt een nadeel te 
ondergaan, vanzelfsprekend mits dat risico niet al te irreëel is; dat het risico waaraan verzoekster blootstaat bij 
wegblijven van een vaste benoeming maar al te reëel is; 

Overwegende dat uit het vorenstaande volgt dat de voorwaarden voor schorsing gesteld in artikel 17, § 2, 
eerste lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State vervuld zijn, 

BESLUIT: 

Enig artikel. - Bevolen wordt de schorsing van de tenuitvoerlegging van «de beslissing van onbekende 
datum» «houdende de vaste benoeming van Mw. Aerts Romana als lerares algemene vakken -latijn aan het K.A. 
en de M.S. Asse-Ternat, beslissing in zich dragend de weigering verzoekster hierin te benoemen». 
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Nrs 39.188 en 39.189 

ARRESTEN van 7 april 1992 (IVe Kamer) 

Arresten 
Nrs 39.186 tot 39.193 

Blz. 4 

39.188 - CONRUYT: vordering tot schorsing zonder voorwerp aangezien de bestre
den beslissing reeds geschorst is door de Raad van State bij arrest nr 39 .187, van 7 april 
1992. 

39.189 - ANDRIES: verwerping van de vordering tot schorsing omdat de verzoeker 
ter terechtzitting niet verschenen is, noch vertegenwoordigd was. 

Nr 39.190 

ARREST van 7 april 1992 (IVe Kamer) 
De HH. Borrel, kamervoorzitter, verslaggever, De Brabandere en Mevr. Bracke, staatsraden, en de H' Van 
der Gucht, auditeur. 

THIENPONT t/ Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs (Mr Claeys) 

RECHTSPLEGING - Bijzondere regels met betrekking tot de vordering tot schorsing - Moeilijk 
te herstellen ernstig nadeel - 1° Algemeen (2 en 3); - 2° Onderwijs - Personeel (1) 

I. Het feit dat een tijdelijk aangestelde in het H.O.K.T. anciënniteit opbouwt die vereist 
is voor een vaste benoeming, terwijl die anciënniteit ook bepalend is voor verdere tijdelijke 
aanstellingen, vormt geen moeilijk te herstellen ernstig nadeel. Immers, indien de Raad 
ertoe komt de bestreden tijdelijke aanstellingen te vernietigen in de mate dat zij de impliciete 
weigering inhouden de verzoeker aan te stellen, zal de overheid ertoe verplicht zijn zijn 
carrière met terugwerkende kracht te reconstrueren, ook in opzicht van anciënniteit en van 
de aan die anciënniteit verbonden voordelen. 

2. In principe maakt het derven van een weddeverhoging op zich niet een nadeel uit dat 
moeilijk te herstellen is. Uitzonderlijke omstandigheden kunnen mogelijk echter een andere 
conclusie wettigen. 

3. Het is gewis zo dat naarmate de tijd vordert het steeds moeilijker wordt om een 
vernietigingsarrest van de Raad van State naar behoren uit te voeren. Indien de Raad echter 
met zulk een algemene waarheid rekening houdt voor het voorhanden achten van een moeilijk 
te herstellen nadeel, moet hij alle of ongeveer alle vorderingen tot schorsing toewijzen die aan 
de overige daartoe gestelde vereisten voldoen. Dit is zeker de bedoeling van de wetgever 
niet geweest. 

Gezien het verzoekschrift dat Maria Thienpont op 25 februari 1992 heeft ingediend om de schorsing te 
vorderen van de tenuitvoerlegging van «de tijdelijke aanstelling van de heer J. Van Assche m.i.v. 01 september 
1990 in het ambt TV («technische vakken») in het HOKT (Hoger onderwijs van het Korte Type}, met name aan 
de lndustriële Hogeschool te Gent, 

»l. in het dagonderwijs HOKT (volledig leerplan) en 

»2. in het avondonderwijs HOKT (beperkt leerplan)», 

«in de mate waarin deze beslissingen de impliciete weigering inhouden om mij de tijdelijke aanstelling 
waarvoor ik kandideer, toe te kennen, en mijn mogelijkheden om mijn onderwijsloopbaan binnen het kader van 
de regelingen van de rechtspositie van personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs en de uitvoering van de 
cumulatieregelingen verder op te bouwen, belemmeren»; 

Gezien het verzoekschrift dat Maria Thienpont op 25 februari 1992 heeft ingediend om de schorsing te 
vorderen van de tenuitvoerlegging van «de tijdelijke aanstelling van de heer J. Van Assche m.i.v. 01 september 
1991 in het HOKT (Hoger Onderwijs van het Korte Type) met volledig leerplan aan de Industriële Hogeschool 
BME te Gent» in dezelfde mate als omschreven in het eerstverrnelde verzoekschrift; 
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Overwegende dat een van de voorwaarden die artikel 17, § 2, eerste lid, van de gecoördineerde wetten op de 
Raad van State oplegt voor de toewijzing van een vordering tot schorsing, is dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging 
van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen; 

Overwegende dat in de onderhavige zaken die voorwaarde niet is vervuld; 

Overwegende dat verzoeksters betoog omtrent het nadeel als eerste element dat dit nadeel ernstig en 
moeilijk te herstellen moet maken, vermeldt de anciënniteit die door de bestreden tijdelijke aanstellingen J. Van 
Assche opbouwt en haar, verzoekster, ontgaat: alleen door tijdelijke aanstellingen kan de anciënniteit opgebouwd 
worden die vereist is om in het hoger onderwijs van het korte type (het H.O.K.T.) vast benoemd te kunnen 
worden; anciënniteit is ook bepalend voor verdere tijdelijke aanstellingen; anciënniteit geeft aanspraak op de 
voorrangsregeling van artikel 90, § 2, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde 
personeelsleden, van het Gemeenschapsonderwijs en die regeling houdt op uitwerking te hebben op 30 juni 1995; 

Overwegende dat het tweede gegeven dat verzoekster ter staving van haar moeilijk te herstellen ernstig 
nadeel aanbrengt het weddeverlies is: de wedde in het hoger onderwijs van het korte type is hoger dan in het 
hoger secundair onderwijs; 

Overwegende dat verzoekster ten slotte betoogt: «Naarmate de tijd vordert, zal de concrete oplossing van 
het probleem steeds moeilijker de situatie kunnen herstellen zoals zij had moeten zijn»; 

Overwegende wat de anciënniteit betreft, dat indien de Raad ertoe komt de door verzoekster bestreden 
tijdelijke aanstellingen te vernietigen in, - zoals door haar gewenst-, de mate waarin zij de impliciete weigering 
inhouden haar aan te stellen, de overheid ertoe verplicht zal zijn verzoeksters carrière met terugwerkende kracht 
te reconstrueren, ook in opzicht van anciënniteit en van de aan die anciënniteit verbonden voordelen; dat haar 
dus ingevolge de vernietiging gegeven zal moeten worden al datgene waarvan zij ten onrechte meent dat het bij 
ontstentenis van een schorsing onherroepelijk - bijvoorbeeld ten gevolge van het niet langer van kracht zijn van 
een of andere regeling - voor haar verloren zal gaan; 

Overwegende wat het weddeverlies betreft dat het derven van een weddeverhoging op zich niet een nadeel 
uitmaakt dat moeilijk te herstellen is; dat mogelijk uitzonderlijke omstandigheden in concreto een andere conclusie 
kunnen wettigen, maar dat verzoekster zodanige omstandigheden niet doet kennen; 

Overwegende dat het gewis zo is dat naarmate de tijd vordert het steeds moeilijker wordt om een 
vernietigingsarrest van de Raad van State naar behoren uit te voeren; dat echter, indien de Raad met zulk een 
algemene waarheid rekening houdt voor het voorhanden achten van een moeilijk te herstellen nadeel, hij alle of 
ongeveer alle vorderingen tot schorsing die aan de overige daartoe gestelde vereisten voldoen, moet toewijzen; dat 
dit zeker de bedoeling van de wetgever niet is geweest, 

BESLUIT: 

Artikel 1. - De vorderingen tot schorsing worden gevoegd. 

Artikel 2. - De vorderingen tot schorsing worden verworpen. 

N• 39.191 

ARREST van 7 april 1992 (IVe Kamer) 
De HH. Borrel, kamervoorzitter, De Brabandere, verslaggever, en Mevr. Bracke, staatsraden, en de 
H' Vandendriessche, auditeur. 

LEYSEN t/ Stad Mechelen (M' Houtekier) 

RECHTSPLEGING - Bijzondere regels met betrekking tot de vordering tot schorsing - 1° Akte 
(1); - 2° Voorlopige maatregelen (2) 

1. Een vordering tot schorsing moet, luidens artikel 17, § 3, van de gecoördineerde 
wetten van 12 januari 1973, worden ingesteld bij een afzonderlijke akte die geen deel 
uitmaakt van het verzoekschrift tot nietigverklaring. 

2. De onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, geformuleerd in het verzoek
schrift tot nietigverklaring, heeft voor gevolg dat ook de vordering tot het bevelen van een 
voorlopige maatregel niet ontvankelijk is aangezien luidens artikel 18, eerste lid, van de 
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gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 dergelijke maatregel enkel kan bevolen worden 
wanneer een vordering tot schorsing overeenkomstig artikel 17 aanhangig is gemaakt. 

Gezien het verzoekschrift dat Maurice Leysen op 21 februari 1992 heeft ingediend om zowel de schorsing 
van de tenuitvoerlegging als de vernietiging te vorderen van het besluit genomen op 29 oktober 1991 door het 
college van burgemeester en schepenen van de stad Mechelen, waarbij hij van de functie van stadsgids wordt 
uitgesloten, in welk verzoekschrift verzoeker tevens vraagt zijn onmiddellijke reïntegratie in het actief gidsenkorps 
te bevelen, alsook de stad Mechelen te veroordelen tot betaling van het door hem gederfde loon, van een billijke 
vooropzegvergoeding en van een vergoeding voor de morele schade aan zijn naam en reputatie; 

Overwegende dat in zoverre verzoeker de schorsing van de tenuitvoerlegging vordert van de bestreden 
beslissing, de verwerende partij terecht opwerpt dat die vordering niet voldoet aan het vereiste gesteld in artikel 17, 
§ 3, eerste lid, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals laatst gewijzigd door 
de wet van 19 juli 1991, luidens hetwelk de vordering tot schorsing wordt ingesteld bij een afzonderlijke akte 
die geen deel uitmaakt van het verzoekschrift tot nietigverklaring; dat de vordering tot schorsing derhalve niet 
ontvankelijk is; dat hieruit volgt dat ook de vordering tot het bevelen van de voorlopige maatregel, erin bestaande 
verzoeker terug in het gidsenkorps te integreren, niet ontvankelijk is, aangezien luidens artikel 18, eerste lid, van 
de vermelde gecoördineerde wetten op de Raad van State, zulk een maatregel enkel kan worden bevolen wanneer 
een vordering tot schorsing overeenkomstig artikel 17 aanhangig is gemaakt. 

(Verwerping van de vordering tot schorsing en van de vordering tot het bevelen van voorlopige maatregelen). 

N• 39.192 

ARREST van 7 april 1992 (IVe Kamer) 
De HH. Borrel, kamervoorzitter, De Brabandere, verslaggever, en Mevr. Bracke, staatsraden, en de H' De 
Buel, auditeur. 

GODAERT (M' Van Der Gucht) t/ Bestendige deputatie van de provincieraad van 
Brabant (Mrs Van Hout, Putzeys, Gehlen en Leurquin) 

I. OPENBARE AMBTENAREN EN BEAMBTEN - Tuchtregeling - 1° Tuchtprocedure - Aange· 
ven van feiten aan de overheid (1); - 2° Rechten van de verdediging - a) Aan het verhoor voorafgaande 
formaliteiten - Verplichting het dossier mee te delen - Algemeen (1 en 2); - b) Horen van getuigen 
- ba) Verplichting getuigen te horen (3); - bb) Vorm van de weigering om getuigen te horen (5); -
c) Proces-verbaal van verhoor (4); - 3° Uitspraak van de straf - Motivering van de tuchtmaatregelen -
Motivering niet voorgeschreven bij wet - Beantwoorden van de middelen (5) 

ll. PROCEDURE IN NIET-BETWISTE ZAKEN -1° Rechten van de verdediging - Modaliteiten 
- a) Verplichting een contradictoir onderzoek in te stellen (1 en 2); - b) Weigering getuigen te horen (3 en 
5); - c) Notulen van het verhoor (4); - 2° Formele motivering der handelingen - Voldoende motivering 
- Verplichting te antwoorden op de bezwaren die naar voren gebracht werden tijdens een onderzoek of 
bij een voorstel ( 5) 

1. Aan de Raad van State is geen beginsel van behoorlijk bestuur bekend krachtens 
hetwelk van iedere klacht of kritiek welk een hiërarchische meerdere uit aangaande de 
wijze van dienen van een zijner ondergeschikten ten opzichte van de hogere overheden, 
onmiddellijk mededeling zou moeten worden gedaan aan het betrokken personeelslid. 

2. De Raad is geen beginsel bekend krachtens hetwelk het hele onderzoek in tuchtzaken 
op tegensprekelijke wijze zou moeten verlopen. Het volstaat dat het met het oog op een 
concrete tuchtactie samengesteld dossier ter inzage is van het tuchtrechtelijk vervolgde 
personeelslid en dat het enkel die gegevens bevat welke de directe aanleiding tot het instellen 
van de tuchtactie vormden, dit op voorwaarde dat die gegevens niet onredelijk ver in het 
verleden zijn gesitueerd. Indien ook andere gegevens welke niet de directe aanleiding tot 
de luchtactie vormden in het tuchtdossier voorkomen, moesten deze te gelegener tijd ter 
kennis van het personeelslid zijn gebracht en moest deze er zijn opmerkingen tegen kunnen 
uiteenzetten. 

In casu en in het kader van de schorsingsprocedure komt een tijdspanne van dertien 
maanden tussen de eerste schriftelijke klacht over het gedrag van verzoeker - klacht die 
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door meerdere andere klachten werd gevolgd- en het moment waarop hij kennis kon nemen 
van het tuchtdossier, niet als onredelijk lang voor. 

3. In beginsel komt het de tuchtoverheid toe te oordelen of de haar voorgelegde gege
vens volstaan om de ten laste gelegde feiten voor bewezen te houden en is het aan haar om 
te oordelen of het inwinnen van bijkomende informatie, onder meer middels het horen van 
getuigen, vereist is. De tuchtoverheid is daarbij gebonden door de beginselen van behoorlijk 
bestuur. Maar ook het tuchtrechtelijk vervolgde personeelslid heeft de plicht loyaal mee te 
werken aan het tuchtonderzoek, zonder daarbij afstand te moeten doen van zijn rechten van 
verdediging. 

In casu blijkt niet dat de tegenpartij onzorgvuldig of met schending van de beginse
len van de bewijsvoering is te werk gegaan door slechts één van de zes door verzoeker 
opgeroepen getuigen te horen. 

4. Het is vrijwel onmogelijk en het wordt overigens door geen enkele wet of door geen 
enkel statuut vereist dat een proces-verbaal van verhoor reeds onmiddellijk bij het einde van 
dat verhoor kan worden overgelegd om te worden ondertekend. Voor zover verzoeker zich 
bij de lezing van dat proces-verbaal niet kon laten bijstaan door zijn raadsman, kwam het 
hemzelf of deze laatste toe om uitstel te vragen. 

5. Geen wets- of statuutsbepaling, noch algemeen rechtsbeginsel is bekend waarbij de 
tuchtoverheid ertoe verplicht wordt formeel de redenen aan te geven waarom zij niet ingaat op 
het verzoek van de tuchtrechtelijk vervolgde ambtenaar om getuigen te horen, noch waarom 
zij zijn feitelijke of juridische argumentatie verwerpt. 

In casu kon de tegenpartij oordelen voldoende geïnformeeerd te 21jn aangaande de 
feiten en was met andere woorden de rechtens vereiste feitelijke grondslag voor de tuchtstraf 
met voldoende zekerheid en klaarheid vastgesteld, zonder dat het noodzakelijk was - ten 
einde de Raad van State toe te laten zijn toezicht uit te oefenen - dat zij uitdrukkelijk in 
haar besluit aangaf waarom zij het horen van getuigen overbodig vond. Voorts lijken in 
casu, in het kader van de schorsingsprocedure, de verklaringen van verzoeker, die overigens 
uiterst laat gegeven zijn, niet van dien aard geweest te zijn dat zij de door de tegenpartij 
aangenomen voorstelling van de feiten op losse schroeven stelden, dermate dat deze de plicht 
had ze uitdrukkelijk te weerleggen om het toezicht van de Raad van State mogelijk te maken. 

III. OPENBARE AMBTENAREN EN BEAMBTEN -Tochtregeling - Kwalificatie van de feiten -
Feiten gepleegd bij het vervullen van een syndicale opdracht 

Het verkrijgen van syndicaal verlof lzjkt niet uit te sluiten dat de overheid enige controle 
uitoefent op het gebruik dat de betrokken personeelsleden van dat verlof maken. Immers ver
krijgen luidens artikel 82 van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van 
de wet van 19 december 1974 de personeelsleden die vooraf aan hun hiërarchische meer
dere een van een verantwoordelijke leider uitgaande persoonlijke oproeping voorleggen, van 
rechtswege, «gedurende de daartoe benodigde tijd», vakbondsverlof om deel te nemen aan 
de werkzaamheden van de in de vakorganisatie opgerichte algemene commissie en comités. 
Hieruit zou redelijkerwijze kunnen worden afgeleid dat, aangezien het vakbondsverlof van 
rechtswege verkregen wordt enkel voor de tijd nodig om deel te nemen aan werkzaamheden 
van de vakorganisatie, dit verlof-en voor zover, uiteraard, men aan voornoemde activitei
ten effectief deelneemt- van rechtswege eindigt zodra de vakbondsactiviteit verlopen is. In 
casu heeft verzoeker zich daar kennelijk niet naar gedragen. 

Gezien het verzoekschrift dat Agnes Godaert, hulparbeidster, op 27 februari 1992 heeft ingediend om de 
schorsing van de tenuitvoerlegging te vorderen van het besluit genomen op 28 januari 1992 door de bestendige 
deputatie van de provincieraad van Brabant, waarbij haar de tuchtstraf van de «verplaatsing» wordt opgelegd; 

Over de gegevens van de zaak. 

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

1.1. V~rzoekster, die sinds 1 juni 1978 als hulparbeidster is tewerkgesteld bij de provinciale instelling 
«het Baljuwhuis» te Galmaarden, wordt op 18 september 1991 uitgenodigd om, binnen het raam van een 
tuchtprocedure, op 8 oktober 1991 voor de bestendige deputatie te verschijnen ten einde gehoord te worden omtrent 
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«de verschillende nalatigheden vastgesteld in de uitoefening van (haar) taken alsmede van bepaalde gedragsfouten». 
Verzoekster wordt tevens verzocht om zich op 24 september 1991 op het provinciebestuur aan te melden «om er 
schriftelijk enkele 1•ragen te beanMoorden en kennis te nemen van (haar) tuchtdossier». 

1.2. Verzoekster neemt op 1 oktober 1991 inzage van haar tuchtdossier en zendt daags nadien de haar 
schriftelijk gestelde vragen, in totaal zes, terug naar het provinciebestuur met onder elk van deze vragen, het 
volgende antwoord: «Ik wens op deze vragen te antwoorden ter zitting in bijzijn van mijn raadsman». 

1.3. In vergadering van 8 oktober 1991 besluit de bestendige deputatie om, gelet op het feit dat de raadsman 
van verzoekster onmogelijk aanwezig kon zijn op 8 oktober 1991 en evenmin in de periode van 23 oktober 1991 tot 
11 november 1991, een nieuwe datum voor verhoor vast te leggen op dinsdag 22 oktober 1991, om JO uur. Deze 
beslissing wordt aan verzoekster meegedeeld bij aangetekend schrijven met ontvangstbewijs van 15 oktober 1991. 

1.4. Bij faxbericht van 18 oktober 1991 deelt de Christelijke Centrale van de Openbare Diensten (C.C.O.D.) 
mee dat zij overweegt een advocaat in te schakelen om verzoekster te verdedigen en vraagt zij om een nieuw 
uitstel ter vrijwaring van de rechten van de verdediging. Dit uitstel wordt toegestaan bij beslissing van 12 december 
1991 van de bestendige deputatie en terzelfder tijd wordt een nieuwe datum voor verhoor, met name 14 januari 
1992 om 10.30 uur, vastgelegd. Deze beslissing wordt aan verzoekster meegedeeld bij aangetekende brief met 
ontvangstbewijs, verzonden op 20 december 1991. 

1.5. Op 9 januari 1992 deelt verzoeksters advocaat mee dat zijn cliënte zes getuigen wenst te laten oproepen 
zodat hij meent dat, in deze omstandigheden, de zaak moeilijk op 14 januari 1992 kan worden behandeld. In 
vergadering van 14 januari 1992 besluit de bestendige deputatie verzoekster op 28 januari 1992 te verhoren. 

1.6. Bij brief van 24 januari 1992 - ingekomen op het provinciaal bestuur op maandag 27 januari 1992 
- verstrekt verzoeksters raadsman alsnog een antwoord op de haar voordien schriftelijk gestelde vragen. 

1.7. Verzoekster wordt, in aanwezigheid van haar raadsman, op 28 januari 1992 gehoord door de bestendige 
deputatie. 

1.8. Dezelfde dag besluit de bestendige deputatie aan verzoekster de tuchtsanctie van de «verplaatsing» op 
te leggen; dit besluit is als volgt gemotiveerd: 

«Overwegende dat ons college, in zijn vergadering van 5 september 1991, beslist heeft een tuchtprocedure 
in te stellen ten aanzien van mevrouw Godaert Agnes, vastbenoemde hulparbeidster bij het Provinciaal trefcentrum 
«Baljuwhuis» te Galmaarden, naar aanleiding van de tekortkomingen in de uitoefening van haar functie nl. 
weerspannigheid, laster, belemmering van de goede werking van de dienst; 

»Aangezien mevr. Godaert met het oog op de afhandeling van de tuchtprocedure op 24 september 1991 
inzage heeft genomen van het te haren opzichte samengestelde tuchtdossier; 

»Overwegende dat tot driemaal toe, op verzoek van mevr. Godaert Agnes en haar raadsman, het verhoor 
van de betrokkene werd uitgesteld; 

»Overwegende dat mevr. Godaert in de vergadering van 28 januari 1992, door ons college werd ondervraagd 
en in haar verklaringen en verweermiddelen gehoord over de te haren laste gelegde feiten en waarvan proces
verbaal werd opgemaakt en door betrokkene ondertekend»; 

Over de gegrondheid van de vordering tot schorsing. 

2. Overwegende dat krachtens artikel 17, § 2, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals 
gewijzigd door de wet van 19 juli 1991, de schorsing van de tenuitvoerlegging kan worden bevolen als ernstige 
middelen worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten akte of verordening kunnen rechtvaardigen 
en de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de akte of verordening een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan 
berokkenen; 

2.1.1. Overwegende dat verzoekster een eerste middel ontleent aan de schending van de algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur en de algemene beginselen van de bewijsvoering; 

2.1.1.1. Overwegende dat verzoekster in een eerste onderdeel van het middel de schending van het beginsel 
van de <ifair play» aanvoert, doordat noch de directeur van het «Baljuwhuis», noch de personeelsdienst van 
de provincie Brabant verzoekster op de hoogte brachten van het dossier dat tegen haar werd samengesteld en 
zij evenmin door één van beide om een passende uitleg verzocht werd, met het gevolg dat zij zich diende te 
verdedigen op een eenzijdig tegen haar samengesteld dossier dat over een langere periode liep, hetgeen evident 
een andere indruk op de bestendige deputatie moest maken, zodat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur 
in de loop van het onderzoek geschonden werden; 

2.1.1.2. Overwegende dat verzoekster in een tweede onderdeel de schending aanvoert van de zorgvuldig
heidsplicht en van de algemene beginselen van de bewijsvoering, krachtens welke beginselen de bewijslast van de 
feiten op de tuchtoverheid rust en deze, zeker bij ontkenning van het personeelslid, niet uitsluitend kan steunen op 
de klacht van één persoon of de getuigenis van een getuige uit tweede hand, doordat verzoekster de feiten steeds 
ontkend heeft en zij de gestelde vragen zelfs schriftelijk weerlegde, gestaafd door verklaringen van verenigingen 
met het verzoek om zes personen te horen, en verzoekster nochtans beoordeeld werd op de eenzijdige klachten 
van de directeur en van twee verenigingen waartegen zij verklaringen van andere verenigingen stelde en aanbood 
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om getuigen te horen zodat, door te weigeren de getuigen te verhoren en nu aan de hand van de door verzoek
ster meegedeelde verklaringen gebleken was dat haar verweer niet kennelijk van elke grond ontbloot was, de 
bestendige deputatie de op haar rustende zorgvuldigheidsplicht en de algemene beginselen van de bewijsvoering 
geschonden heeft; 

2.1.2.1. Overwegende, wat het eerste onderdeel betreft, dat aan de Raad van State geen beginsel van 
behoorlijk bestuur is bekend krachtens hetwelk van iedere klacht of kritiek welke een hiërarchische meerdere uit 
aangaande de wijze van dienen van een zijner ondergeschikten ten opzichte van de hogere overheden, onmiddellijk 
mededeling zou moeten worden gedaan aan het betrokken personeelslid; dat ook geen beginsel is bekend krachtens 
hetwelk het hele onderzoek in tuchtzaken op tegensprekelijke wijze zou moeten verlopen; dat het volstaat dat 
het met het oog op een concrete tuchtactie samengesteld dossier ter inzage is van het tuchtrechtelijk vervolgde 
personeelslid, en dat dit dossier enkel die gegevens bevat welke de directe aanleiding tot het instellen van de 
tuchtactie vormden en dit op voorwaarde dat die gegevens niet onredelijk ver in het verleden zijn gesitueerd, 
dat indien ook andere gegevens welke niet de directe aanleiding tot de luchtactie vormden in het tuchtdossier 
voorkomen, deze te gelegener tijd ter kennis van het personeelslid moesten zijn gebracht en deze ertegen zijn 
opmerkingen moest kunnen uiten; 

Overwegende dat de eerste zich in het tuchtdossier bevindende schriftelijke klacht van de administrateur 
van het «Baljuwhuis» over het gedrag van verzoekster, klacht welke in de tussenperiode werd gevolgd door 
meerdere andere klachten, dateerde van 23 augustus 1990 en verzoekster op 24 september 1991, het zij dertien 
maanden later, kennis kon nemen van dat tuchtdossier; dat in de huidige stand van de rechtspleging die tijdspanne 
niet als onredelijk lang voorkomt; dat het eerste onderdeel van het middel niet de door artikel 17, § 2, van de 
gecoördineerde wetten op de Raad van State vereiste ernst vertoont; 

2.1.2.2. Overwegende, wat het tweede onderdeel betreft, dat het in beginsel de tuchtoverheid toekomt te 
oordelen of de haar voorgelegde gegevens volstaan om de ten laste gelegde feiten voor bewezen te houden en 
dat zij dus ook oordeelt of het inwinnen van bijkomende informatie, onder meer middels het horen van getuigen, 
vereist is; dat de tuchtoverheid daarbij gebonden is door de beginselen van behoorlijk bestuur, maar dat ook het 
tuchtrechtelijk vervolgde personeelslid de plicht heeft loyaal mee te werken aan het tuchtonderzoek, zonder dat 
het daarbij afstand moet doen van zijn rechten van verdediging; 

Overwegende dat ter zake het provinciebestuur reeds bij brief van 18 september 1991 aan verzoekster 
gevraagd had om bepaalde vragen schriftelijk te beantwoorden; dat verzoekster op de vraag pas is ingegaan bij 
brief van 24 januari 1992, met andere woorden enkele dagen vóór de vergadering van 28 januari 1992 waarnaar 
verzóeksters zaak uiteindelijk, en telkens op haar verzoek, was verdaagd; dat verzoekster haar vraag om getuigen te 
laten horen pas heeft geformuleerd op 9 januari 1992, dit hoewel zij reeds op 24 september 1991 het tuchtdossier 
had kunnen inzien; dat in de huidige stand van de rechtspleging niet blijkt dat, in die omstandigheden, de bestendige 
deputatie onzorgvuldig of met schending van de beginselen van de bewijsvoering is te werk gegaan door slechts 
één van de zes door verzoekster opgeroepen getuigen te horen; dat ook het tweede onderdeel van het middel niet 
als ernstig kan worden beschouwd; 

2.2.1. Overwegende dat verzoekster een tweede middel ontleent aan de schending van het recht van 
verdediging doordat, 

1. de bestendige deputatie besloot maar één van de zes getuigen te horen die verzoekster had aangewezen, 

2. de bestendige deputatie verzoekster verzocht om voor het verhoor zes vragen schriftelijk te beantwoorden, 
hetgeen verzoekster deed maar dit antwoord, dat op 24 januari 1992 verstuurd werd, zich op de zitting van 
28 januari 1992 nog niet in het dossier bevond, waardoor geen rekening werd gehouden met het antwoord van 
verzoekster en de behandeling hierdoor minstens diende te worden uitgesteld totdat deze gegevens in het dossier 
waren, 

3. het proces-verbaal slechts na de hoorzitting opgemaakt werd en verzoekster na de middag - toen de 
raadsman van verzoekster niet meer aanwezig kon zijn - aangemaand werd dit proces-verbaal te ondertekenen 
waardoor elke controle op de inhoud van het proces-verbaal door de raadsman van verzoekster onmogelijk werd 
gemaakt zodat diverse inbreuken werden gemaakt op de rechten van de verdediging waarbij elk van deze inbreuken 
aanleiding geeft tot vernietiging van de beslissing; 

2.2.2. l. Overwegende dat, wat het horen van getuigen betreft, de Raad van State verwijst naar de behandeling 
van het tweede onderdeel van het eerste middel; 

2.2.2.2. Overwegende, wat verzoeksters antwoorden op de schriftelijk gestelde vragen betreft, dat zij geen 
enkel bewijs of aanwijzing verstrekt voor haar bewering dat deze antwoorden zich op 28 januari 1992 niet in 
het tuchtdossier zouden hebben bevonden en haar bewering dienaangaande niet strookt met het proces-verbaal 
van haar verhoor, luidens hetwelk verzoeksters raadsman verwees naar die schriftelijke antwoorden «in bijlage 
bij onderhavig P.V.»; 

2.2.2.3. Overwegende, wat het opmaken en ondertekenen van het proces-verbaal van verhoor betreft, dat het 
vrijwel onmogelijk is en overigens door geen enkele wet of statuut wordt vereist dat een proces-verbaal van verhoor 
reeds onmiddellijk bij het einde van dat verhoor zou kunnen worden overgelegd om te worden ondertekend; dat, 
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voor zover verzoekster zich bij de lezing van dat proces-verbaal niet kon laten bijstaan door haar raadsman, het 
aan haarzelf of deze laatste toekwam om uitstel te vragen; 

2.2.3. Overwegende derhalve dat ook het tweede middel niet als ernstig kan worden beschouwd; 

2.3.1. Overwegende dat verzoekster een derde middel ontleent aan de schending van een substantiële 
vormvereiste, doordat het proces-verbaal slechts na het verhoor werd opgesteld en het pas na de middag ter 
ondertekening aan verzoekster werd voorgelegd, waardoor niet langer kan blijken of het proces-verbaal al dan niet 
een getrouwe weergave van de verklaringen is en de bestendige deputatie, blijkens de uiterst summiere motivering, 
haar beslissing precies op dit proces-verbaal van verhoor gesteund heeft; 

2.3.2. Overwegende dat verzoekster niet aangeeft op welke punten het proces-verbaal van verhoor haar 
verklaringen niet getrouw zou weergeven; dat voor het overige wordt verwezen naar de behandeling van het 
tweede middel; dat het derde middel niet als ernstig kan worden aangemerkt; 

2.4.1. Overwegende dat verzoekster een vierde middel ontleent aan de schending van de motiveringsplicht, 
die volgens haar hierin bestaat dat, wanneer de rechtens vereiste feitelijke grondslag van een tuchtstraf niet met 
voldoende zekerheid en klaarheid kan worden vastgesteld, de overheid de diverse feitelijke en juridische argumenten 
van de betrokken ambtenaar moet beantwoorden; dat verzoekster meent dat ter zake die feitelijke grondslag voor 
de beslissing ontbreekt nu zij de haar ten laste gelegde feiten weerlegd heeft en zij aanbood getuigen te verhoren 
zodat de bestendige deputatie niet kon stellen, minstens zonder de betrokken getuigen te verhoren, dat de rechtens 
vereiste feitelijke grondslag van de tuchtstraf met voldoende zekerheid en klaarheid kon worden vastgesteld en 
de bestendige deputatie de plicht had de door verzoekster geformuleerde argumenten te beantwoorden, en dat, nu 
de tuchtoverheid aan verzoekster zelf vroeg om de vragen schriftelijk te beantwoorden, zij met deze antwoorden 
rekening moet houden en motiveren waarom de argumenten werden verworpen, te meer daar zij de getuigen niet 
hoorde; 

2.4.2.1. Overwegende dat geen wets- of statuutsbepaling, noch algemeen rechtsbeginsel bekend is waarbij 
de tuchtoverheid ertoe verplicht wordt formeel de redenen aan te geven waarom zij niet ingaat op het verzoek 
van de tuchtrechtelijk vervolgde ambtenaar om getuigen te horen, noch waarom zij zijn feitelijke of juridische 
argumentatie verwerpt; 

2.4.2.2. Overwegende dat de behandeling van het tweede onderdeel van het eerste middel heeft uitgewezen 
dat, in de huidige stand van de rechtspleging, de bestendige deputatie geen onzorgvuldig optreden kan worden 
aangewreven door de door verzoekster opgeroepen getuigen niet te horen; dat de bestendige deputatie ook kon 
oordelen voldoende geïnformeerd te zijn aangaande die feiten, met andere woorden dat de rechtens vereiste feitelijke 
grondslag voor de tuchtstraf met voldoende zekerheid en klaarheid was vastgesteld, zonder dat het in de gegeven 
omstandigheden noodzakelijk was - dit teneinde de Raad van State toe te laten zijn toezicht uit te oefenen -
dat zij uitdrukkelijk in haar besluit aangaf waarom zij het horen van getuigen overbodig vond; 

2.4.2.3. Overwegende dat uit de feiten en uit de behandeling van het tweede onderdeel van het eerste middel 
eveneens blijkt dat verzoekster uiterst laat is ingegaan op het verzoek van de bestendige deputatie om bepaalde 
vragen schriftelijk te beantwoorden; dat verder die verklaringen in de huidige stand van de rechtspleging niet van 
dien aard lijken te zijn geweest dat zij de door de bestendige deputatie aangenomen voorstelling van de feiten op 
losse schroeven stelden, dermate dat deze de plicht had ze uitdrukkelijk te weerleggen om het zoëven vermelde 
toezicht van de Raad van State mogelijk te maken; 

2.4.3. Overwegende dat het vierde middel dan ook niet als ernstig kan worden aangemerkt; 

2.5. l. Overwegende dat verzoekster een vijfde middel ontleent aan machtsoverschrijding, doordat één van de 
ten laste gelegde feiten, omschreven in een van de haar gestelde vragen, betrekking had op verzoeksters activiteiten 
tijdens syndicaal verlof, terwijl uit de wetten ter bescherming van de syndicale vrijheid en het syndicaal recht volgt 
dat de bestendige deputatie geen enkele bevoegdheîd heeft om controle op syndicale activiteiten uit te oefenen 
zodat, door hierop controle uit te oefenen en dit eveneens in aanmerking te nemen voor het opleggen van een 
tuchtstraf, de bestendige deputatie haar bevoegdheid heeft overschreden; 

2.5.2. Overwegende dat, ook in de veronderstelling dat het betreffende feit - namelijk dat verzoekster 
reeds omstreeks 13 uur thuis bleek te zijn hoewel ze syndicaal verlof had aangevraagd voor de hele dag -
door de bestendige deputatie in aanmerking werd genomen bij het vaststellen van de bestreden tuchtsanctie, het 
verkrijgen van syndicaal verlof niet lijkt uit te sluiten dat de overheid enige controle uitoefent op het gebruik 
dat de betrokken personeelsleden van dat verlof maken; dat, immers, luidens artikel 82 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, de personeelsleden die vooraf aan hun hiërarchische meerdere 
een van een verantwoordelijke leider uitgaande persoonlijke oproeping voorleggen, van rechtswege,. «gedurende 
de daartoe benodigde tijd», vakbondsverlof verkrijgen om deel te nemen aan de werkzaamheden van de in de 
vakorganisatie opgerichte algemene commissie en comités; dat hieruit redelijkerwijze zou kunnen worden afgeleid 
dat, aangezien het vakbondsverlof van rechtswege verkregen wordt enkel voor de tijd nodig om deel te nemen 
aan werkzaamheden van de vakorganisatie, dit verlof - en voor zover, uiteraard, men aan voornoemde activiteiten 
effectief deelneemt - zodra de vakbondsactiviteit verlopen is, van rechtswege eindigt en dat verzoekster zich 
kennelijk daarnaar niet heeft gedragen; dat het vijfde middel derhalve niet als ernstig kan worden aangemerkt; 
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2.6. Overwegende dat geen der door verzoekster aangevoerde middelen ernstig blijkt te zijn in de zin van 
artikel 17, § 2, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; dat die vaststelling volstaat om de vordering 
tot schorsing af te wijzen. 

(Verwerping van de vordering tot schorsing). 

N• 39.193 
ARREST van 8 april 1992 (Voorzitter van de vue Kamer) 

De HH. Tacq, kamervoorzitter, en Hubregtsen, eerste auditeur. 

VAN VAECK en ARDIJNS (M• Senelle) t/ Vlaamse Gewest (Mrs Van Bever en Papen) 
en gemeente Willebroek -Tussenkomende partij: N.V. Immobilière Pinorenco 
(Mrs Vandoome en Dewispelaere) 

1. RECHTSPLEGING - Bijzondere regels met betrekking tot de vordering tot schorsing - Voor
lopige maatregelen 

II. ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE - Bijzondere procedures - Rechtspleging bij 
hoogdringende omstandigheden 

De vordering om de Raad van State als voorlopige maatregelen bij uiterst dringende 
noodzakelijkheid te horen bevelen aan de onteigenende gemeente verbod op te leggen om een 
gewaarmerkt afschrift te betekenen aan de verwerende en/of tussenkomende partijen van o.m. 
het vonnis van de vrederechter dat het bedrag van de provisionele vergoeding bepaalt, om 
een bevelschrift van inbezitstelling van de onteigende goederen te vragen aan de rechter en 
om de eigendommen, voorwerp van de onteigening, te betreden, is onontvankelijk, wanneer 
door twee vonnissen van de vrederechter de betrokken percelen die aan de verzoekende 
partijen waren verpacht, onteigend werden, de eigendom ervan wetshalve op de gemeente 
is overgegaan en de verzoekers enkel nog financiële belangen voor de bevoegde rechter 
kunnen doen gelden. Daarbij wordt de vraag of de Raad van State, nadat hij een voor hem 
aangevochten handeling heeft geschorst, op vordering van de verzoeker nog op de geschorste 
handeling betrokken voorlopige maatregelen mag bevelen, daargelaten. 

Gezien de akte die Marcel Van Vaeck en Machteld Ardijns op 6 april 1992 hebben ingediend om de Raad 
van State de volgende voorlopige maatregelen bij uiterst dringende noodzakelijkheid te horen bevelen aan de 
gemeente Willebroek: 

1. verbod op te leggen een gewaarmerkt afschrift te betekenen aan de verwerende en/of tussenkomende 
partijen van: 

1. het vonnis van de Vrederechter van het kanton Willebroek, van 26 maart 1992, dat het bedrag van de 
provisionele vergoeding bepaalt, 

2. het bewijs van storting van de provisionele vergoeding in de Deposito- en Consignatiekas, 
3. de plaatsbeschrijving, 

2. verbod op te leggen een bevelschrift van inbezitstelling van de onteigende goederen te vragen aan de 
rechter, 

3. verbod op te leggen de eigendommen, voorwerp van de onteigening, te betreden. 

Overwegende dat aan de n.v. Immobiliere Pinorenco, die eigenaar is van de percelen die bij de gevorderde 
voorlopige maatregelen zijn betrokken, met een ter terechtzitting neergelegd verzoekschrift heeft gevraagd om in 
de debatten te mogen tussenkomen; 

Overwegende dat de verzoekers pachters zijn van de volgende percelen gelegen te Willebroek, (Tisselt), en 
ten kadaster bekend onder 5de afdeling, Sectie B, 

n' 330/A oppervlakte 60 a 26 ca 
n' 343/C oppervlakte 46 a 60 ca 
n' 326 - oppervlakte 56 a 75 ca 
n' 320 oppervlakte 31 a 20 ca 
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dat die percelen gelegen zijn binnen de omtrek van het bijzonder plan van aanleg n' 18, «Industriezone 
Tisselt-Oost» genaamd, van de gemeente Willebroek, en van het bijbehorend onteigeningsplan, goedgekeurd bij 
besluit van de Vlaamse Executieve, van 3 mei 1991; 

Overwegende dat de Gemeenschapsminister van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Binnenlandse 
Aangelegenheden bij besluit van 10 maart 1992 beslist heeft dat het algemeen nut de onmiddellijke inbezitneming 
van de hiervoren nader omschreven percelen vordert en dat de rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake 
onteigeningen te algemenen nutte, bepaald bij de wet van 26 juli 1962, op die onteigening kan worden toegepast; 
dat de gemeente Willebroek op 12 maart 1992 het bij artikel 3, van de wet van 26 juli 1962 bedoelde verzoekschrift 
bij de Vrederechter van het kanton Willebroek heeft ingediend teneinde de onteigening van meergenoemde percelen 
te bekomen; dat de verzoekers op 25 maart 1992 voor de vrederechter zijn verschenen op de plaats van de te 
onteigenen percelen (om 11 uur); dat, op vordering van de verzoekers, dezelfde dag de Raad van State bij arrest 
n' 39.048 het ministerieel onteigeningsbesluit voorlopig heeft geschorst; dat de verzoekers op 26 maart 1992 met 
een verzoekschrift waarbij een copie van dat arrest was gevoegd, aan de vrederechter hebben gevraagd de debatten 
te heropenen; dat de vrederechter, bij vonnis van dezelfde dag, zich steunende op de rechtspraak van het Hof 
van Cassatie, beslist heeft de debatten niet te heropenen en op grond van de overweging dat de rechter geen 
rekening mag houden met stukken die door de partijen na de sluiting van de debatten worden neergelegd, en 
van de vaststelling dat de vordering regelmatig is ingesteld, de door de wet voorgeschreven formaliteiten vervuld 
zijn en het plan van de grondinnemingen van toepassing is op het goed waarvan de onteigening wordt gevorderd, 
het bedrag van de provisionele vergoeding die de gemeente Willebroek aan de verzoekers zal dienen te storten, 
heeft bepaald; dat dezelfde vrederechter reeds bij vonnis van 25 maart 1992, ten aanzien van de n.v. Immobiliere 
Pinorenco voor recht had gezegd dat de gemeente Willebroek in haar hoedanigheid van onteigenaar bezit zal nemen 
van de te onteigenen goederen nadat zij de rechtspleging hiertoe, inzonderheid deze vervat in artikel 11 van de 
wet van 22 juli 1962, zal vervuld hebben, en bevolen had dat het vonnis zal overgeschreven worden in het register 
van de bevoegde hypotheekbewaarder; dat door die twee vonnissen van de vrederechter de betrokken percelen die 
aan de voornoemde n.v. Immobiliere Pinorenco toebehoorden en aan de verzoekers waren verpacht, onteigend 
werden, de eigendom ervan wetshalve op de gemeente Willebroek is overgegaan en de verzoekers enkel nog 
financiële belangen voor de bevoegde rechter kunnen doen gelden; dat dientengevolge de bij het arrest n' 39.048, 
van 25 maart 1992 bevolen voorlopige schorsing onwerkzaam is geworden; dat terzake geen andere dan financiële 
belangen van de verzoekers veilig gesteld kunnen worden; dat, daargelaten de vraag of de Raad van State, nadat 
hij een voor hem aangevochten handeling heeft geschorst, op vordering van de verzoeker nog op de geschorste 
handeling betrokken voorlopige maatregelen mag bevelen, alleszins vastgesteld dient te worden dat de vordering 
van verzoekers tot voorlopige maatregelen niet ontvankelijk is, 

BESLUIT: 

Artikel 1. - De eis van de n. v. Immobiliere Pinorenco tot tussenkomst in de debatten wordt ingewilligd. 

Artikel 2. - De vordering tot voorlopige maatregelen wordt verworpen. 

VERZAMELING VAN ARRESTEN VAN DE RAAD VAN STATE - 1992 



Arresten 
Nrs 39.222 101 39.225 
Blz. 1 

Nr 39.222 

ARREST van 23 april 1992 (Xe Kamer) 

Nr 39.222 

De HH. Baeteman, Voorzitter van de !,laad van State, ver~laggever, Yerbiest en Beirlaen, staatsraden, en 
Yander Elstraeten, auditeur. , 

O.C.M.W. RAMILLIES (Mrs Missoul en Nelissen-Grade) t/ Hollanders 

1. RECHTSPLEGING - Gebruik der talen - Geschillen nietigverklaring 
II. TALEN IN BESTUURSZAKEN - Plaatselijke diensten - Nederlandse, Franse en Duitse taal

gebieden - Binnendiensten, betrekkingen met de diensten waaronder de plaatselijke dienst ressorteert, 
betrekkingen met de andere diensten uit hetzelfde taalgebied en uit Brussel-Hoofdstad 

III. BEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN STATE - Bevoegdheid inzake geschillen nietigverklaring 
- Van ambtswege door de Raad van State opgeworpen middelen en excepties - Ambtshalve opgeworpen 
excepties - Gebruik der talen 

Uit de samenlezing van artikel 64, eerste lid, van de gecoördineerde wetten van 
12 januari 1973 met artikel JO, eerste lid, van de bestuurstaalwet volgt dat de plaatselijke 
diensten die in het Franse taalgebied gevestigd zijn zich in het Frans tot de Raad van State 
moeten wenden. 

De Raad van State stelt overeenkomstig artikel 65 van de gecoördineerde wetten ambts
halve vast dat een verzoekschrift, geredigr;erd in een andere taal dan die voorgeschreven 
door de bestuurstaalwet, nietig is. 

Gezien het verzoekschrift dat namens het Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Ramillies op 
27 december 1989 werd ingediend door zijn raadsman Y. Nelissen-Grade, advocaat te Leuven, om de vernietiging te 
vorderen van de beslissing van 7 november 1989 van de beroepskamer van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn van de provincie Antwerpen, waarbij hét Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Ramillies 
veroordeeld wordt om de kosten van verblijf van Laurentia Hollanders in het rustoord Molenheide te Wijnegem 
ten laste te nemen. 

Overwegende dat uit ,de samenlezing van artikel 64, eerste lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad 
van State en artikel 10, eerste lid, van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken 
volgt dat de plaatselijke diensten die in het Franse taalgebied gevestigd zijn zich in het Frans tot de Raad van 
State moeten wenden; 

Overwegende dal de gemeente Ramillies gelegen is in het arrondissement Nijvel dat deel uitmaakt van het 
Franse taalgebied; , 

Overwegende dat het verzoekschrift uitgaande van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van 
deze gemeente bijgevolg in het Frans moest worden gesteld; 

Overwegende dat overeenkomstig artikel 65 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State ieder 
verzoekschrift nietig is dat door een aan de wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken onderworpen 
partij aan de Raad van State is gericht in een andere taal dan die haar bij die wetgeving is opgelegd; dat het 
in het Nederlands door het Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Ramillies bij de Raad van State 
ingediend verzoekschrift op grond van artikel 65 nietig is welke nietigheid ambtshalve moet worden vastgesteld. 

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

Nr 39.223 

ARREST van 23 april 1992 (Xe Kamer) 
De HH. Baeteman, Voorzitter van de Raad van State, verslaggever, Yerbiest en Beirlaen, staatsraden, en 
Vander Elstraeten, auditeur. 

VLIEGEN t/ O.C.M.W. Peer 

RECHTSPLEGING - Verzoekschrift - Uiteenzetting van de feiten eil de middelen - Begrip middel 
· - Algemeen 

Luidens artikel 2, § 1, 2°, van het procedurereglement moet het verzoekschrift een, 
uiteenzetting bevatten van de middelen die een voldoende duidelijke omschrijving vormen 
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van de geschonden geachte rechtsregel en van de wijze waarop die regel naar het oordeel 
van verzoeker door de bestreden beslissing werd geschonden. 

Gezien het verzoekschrift van 26 augustus 1989 waarbij Hubert Vliegen de vernietiging vordert van de 
beslissing van 18 mei 1989 van de beroepskamer van de openbare centra. voor maatschappelijk welzijn van de 
provincie Limburg, die verzoeker ter kennis werd gebracht bij brief van 28 juni 1989, en wàarbij de beslissing 
van 25 januari 1989 van het Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Peer tot weigering van steun 
aan Hubert Vliegen bevestigd wordt; 

l. Over de geldigheid van de memorie van antwoord. 

1.1. Overwegende dat verzoeker in zijn memorie van wederantwoord aanvoert dat- de vroegere voorzitter van 
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, J. Driesen, de memorie van antwoord ondertekend heeft wat 
hij volgens hem niet meer mocht doen, omdat hij op 18 december 1989 vervangen was door een nieuwe voorzitter; 

1.2. Overwegende dat de memorie van antwoord, ondertekend door voorzitter J. Dries~en en secretaris 
R. Bomans, gedagtekend is op 28 november 1989 en aan de Raad vàn State toegezonden werd met een op 
29 november 1989 ter post aangetekend afgegeven schrijven; dat die memorie dan ook op rechtsgeldige wijze 
is ingediend; 

2. Over de ontvankeliJkheid van het beroep. 

2.1 .. Overwegende da.t de Raad van State met toepassing op artikel 14 van zijn gecoördineerde wetten enkel 
bevoegd is om de beslissingen van de provinciale beroepskamers die hem worden voorgelegd te vernietigen; dat 
dit wettigheidstoezicht van de Raad van State beperkt is tot het onderzoek van de door verzoeker aangevoerde 
annulatiegronden; dat luidens artikel 2, § 1, 2° van het procedurereglement het verzoekschrift een uiteenzetting 
van de middelen moet bevatten die een voldoende duidelijke omschrijving van de geschonden geachte rechtsregel 
en van de wijze waarop die regel naar het oordeel van verz~ker door de bestreden beslissing werd geschonden; 

Overwegende dat in het verzoekschrift ter ondersteuning van het beroep in een uiterst verward exposé allerlei 
kwesties worden opgerakeld die geen uitstaans hebben met de vraag om O.C.M.W.-hulp, waarover de beroepskamer 
zich heeft uitgesproken; dat het verzoekschrift geen enkel gegeven bevat dat van aard is.de onwettigheid van de 
beslissing van de beroepskamer aan te tonen; dat het beroep dan ook niet ontvankelijk is. 

(Verwerping - kosten ten laste van verzoeker). 

N• 39.224 

ARREST van 23 april 1992 (Xe Kamer) 
De HH. Baeteman, Voorzitter van de Raad van State, verslaggever, Verbiest en Beirlaen, staatsraden, en 
Lancksweerdt, adjunct-auditeur. ' 

PEETERS t/ O.C.M.W. Halle (de Hr Naert) 

RECHTSPLEGING - Verzoekschrift - Uiteenzetting van de feiten en de middelen--'- Verzoekschrift 
waarin onontvankelijke middelen worden aangevoerd - Algemeen 

Is niet ontvankelijk het verzoekschrift dat slechts één middel aanvoert, wa
1
nneer dit 

middel niet ontvankelijk is omdat het niet door nadere gegevens gestaafd is. 

Gezien het verzoekschrift dat Victor Peeters op 21 december 1989 heeft ingediend om de vernietiging te 
vorderen van de beslissing van 3 oktober 1989 van de Nederlandstalige beroepskamer voor de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn van Brabant, die hem medegedeeld werd op 27 oktober 1989 en waarbij verzoekers 
beroep tegen de op 27 juli 1989 door het Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Halle getroffen 
beslissing ontvankelijk maar ongegrond verklaard werd; 

Overwegende dat de bestreden beslissing steunt op de considerans: «dat uit de verklaringen ter terechtzitting 
en de gegevens vervat in het dossier gebleken is: dat beroeper, 40 jaar.feitelijk gescheiden van Ingrid Chrislocho
witz, een kind heeft dat bij de moeder in Nederland verblijft; dat Mr. Peeters en zijn echtgenote naar België kwamen 
wonen in 1987._Toen zij hun mutualiteit wilden in orde brengen-bleek daf ze eerst zes maanden in België moesten 
wonen en dan nog een wachttijd van zes maanden bij de mutualiteit vervul/en; dat teneinde deze lange wachttijd 
te verm.ijden, betrokkenen een partikuliere verzekering afgèsloten bij «DKV International»; dat de relatie tussen 
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Mr. en Mevr. Peeters verwaterde en zij uit elkaar gingen; dat in juni 1987 Mr. Peeters werd gehospitaliseerd «onder 
dwang en bedreiging», de hospitalisatiekosten werden door de verzekeringsmaatschappij niet ten laste genomen; 
dat via telefonisch kontakt met DKV Internationale het O.C.M.W. vernam dat het kontrakt van Mr. Peeters door de 
maatschappij zelf werd verbroken daar Mr. Peeters bij het opmaken van het kontrakt verkeerde medische gegevens 
had opgegeven; dat het O.C.M.W. betrokkene aanraadde zich zo vlug mogelijk aan te sluiten bij een mutualiteit naar 
zijn keuze. Dit weigert hij. Hij beweert namelijk dat hij het recht heeft om tijdens de periode van feitelijke scheiding 
mee te genieten van de ziekteverzekering van zijn echtgenote. In zijn geval is dat echter onmogelijk aangezien de 
verzekeringsmaatschappij het kontrakt opgezegd heeft. Dit wil Mr. Peeters echter niet inzien; dat de beroepskamer 
van oordeel is dat het O.C.M.W. de juiste beslissing heeft genomen,»> 

Overwegende dat verzoeker in zijn verzoekschrift slechts één middel aanvoert namelijk «dat de aangevochten 
beslissing op geen enkel reëel feit berust en diengevolge alle grondslag mist»; 

Overwegende dat verzoeker geen enkel gegeven tot staving van dit middel doet gelden, zodat het als 
onontvankelijk moet worden verworpen. 

(Verwerping - kosten ten laste van verzoeker). 

N• 39.225 

ARREST van 25 april 1992 (X• Kamer) 
De HH. Borrel, kamervoorzitter, Yerbiest, verslaggever, en Beirlaen, staatsraden, en de Aertgeerts, auditeur. 

BROODCOORENS t/ Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Fi
nanciën (de Hr Bal) 

I. RECHTSPLEGING - In het procedurereglement niet voorziene memories 

Een stuk dat de verwerende partij heeft gevoegd bij haar laatste memorie, en het 
schrijven dat verzoeker als gevolg op de laatste memorie van de verwerende partij aan 
de Raad van State heeft toegezonden, moeten uit de debatten worden geweerd aangezien ze 
niet zijn toegestaan door het procedurereglement. 

II. RIJKSPERSONEEL - Tuchtregeling - Rechtspleging en beslissing - Beslissing - Motivering 
(1 en 2) 

III. OPENBARE AMBTENAREN EN BEAMBTEN - Tuchtregeling - 1° Bestaan en juistheid van 
de feiten - Controle van de Raad van State (2); - 2° Uitspraak van de straf - Motivering van de 
tuchtmaatregelen - Motivering niet voorgeschreven bij wet - Vermelding van de bestrafte feiten (1) 

1. Wanneer in de bestreden tuchtstraf uitdrukkelijk wordt vermeld wat verzoeker ten 
laste wordt gelegd, kan niet worden uitgemaakt welke van de ten laste gelegde feiten als 
bewezen werden beschouwd en derhalve in aanmerking werden genomen als grondslag voor 
de opgelegde tuchtstraf Overeenkomstig artikel 94, tweede lid, van het koninklijk besluit 
van 2 oktober 1937 dient de Minister zijn beslissing slechts te motiveren wanneer zij niet 
overeenstemt met het advies van de raad van beroep. Nochtans moet met voldoende klaarheid 
en zekerheid blijken welke feiten in aanmerking werden genomen om te dienen als de rechtens 
vereiste feitelijke grondslag voor de bestreden beslissing. 

2. Wanneer de bestreden beslissing de Raad van State niet in staat stelt na te gaan welke 
van de ten laste gelegde feiten als bewezen worden beschouwd en of die feiten wel bewezen 
zijn, en dit evenmin met voldoende klaarheid en zekerheid blijkt uit het administratief dossier, 
is het middel waarin wordt aangevoerd dat de uitgesproken tuchtstraf steunt op feiten die 
niet of onvoldoende bewezen zijn, gegrond. 

IV. RECHTSPLEGING - Memorie van wederantwoord en toelichtende memorie - Middel -
Algemeen 

Een in de memorie van wederantwoord aangevoerd nieuw middel is slechts ontvankelijk 
wanneer niet is aangetoond dat verzoeker vóór de raadpleging van het administratief dossier 
kennis had van het feit waarop hij zich in dat middel beroept. 

V. RIJKSPERSONEEL - 1° Tuchtregeling - Rechtspleging en beslissing - Rechten van de ver
dediging (2); - 2° Raad van Beroep - a) Rechtspleging - Mededeling van het dossier - Aan het per
soneelslid (2); - b) Advies - Motivering (1) 
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VI. PROCEDURE IN NIET-BETWISTE ZAKEN - Rechten van de verdediging- Modaliteiten -
Kennisgeving van het dossier - Verplichting inzage te geven (2) 

1. Artikel 91, tweede lid, van het statuut van het rijkspersoneel bepaalt onder meer 
dat het advies van de raad van beroep gemotiveerd moet zijn. Voor het motiveren van het 
advies is geen bepaalde vorm opgelegd en met betrekking tot de motiveringsplicht volstaat 
het dat in het advies op duidelijke en voldoende wijze de redenen worden aangegeven die de 
tuchtstraf verantwoorden. Wanneer uit het advies van de raad van beroep niet met voldoende 
klaarheid en zekerheid blijkt welke feiten als bewezen werden beschouwd en wanneer de 
ve1wijzing naar het voorstel van het college van dienstchefs en de woorden «gelet op de 
elementen van het dossier» niet kunnen volstaan, is het advies van de raad van beroep niet 
behoorlzjk gemotiveerd. 

2. Wanneer uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker het tuchtdossier heeft 
ingezien, dat hij het na ongeveer twee weken nogmaals samen met zijn verdediger heeft 
ingezien, en dat tenslotte zijn verdediger na ongeveer acht maanden nogmaals het dossier 
heeft ingezien, heeft verzoeker over een ruimschoots voldoende termijn beschikt om zijn 
verdediging voor te bereiden en zijn verweermiddelen te laten gelden, zodat het middel 
waarin de schending van artikel 90 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 wordt 
aangevoerd niet gegrond is. 

VII. RECHTSPLEGING - Verzoekschrift - Uiteenzetting van de feiten en de middelen - Aandui
ding van de bepalingen waarvan de schending wordt aangevoerd 

VIII. PROCEDURE IN NIET-BETWISTE ZAKEN - Procedure voor de administratieve colleges 
- 1° Openbare vergadering of vergadering met gesloten deuren - Algemeen; - 2° Uitspraak in openbare 
vergadering 

Wanneer verzoeker niet aanwijst welke rechtsregel de openbaarheid van de zitting van 
de raad van beroep of de openbaarheid van de uitspraak van het advies voorschrijft, is het 
middel niet ontvankelijk. 

IX. RIJKSPERSONEEL - Raad van beroep - Samenstelling 

X. PROCEDURE IN NIET-BETWISTE ZAKEN - Samenstelling van de administratieve colleges -
Samenstelling der colleges - Algemene beginselen 

Uit het statuut van het rijkspersoneel blijkt niet dat de identiteit en de hoedanigheid 
van de aanwezige leden van de raad van beroep aan verzoeker tijdens de zitting dienen te 
worden kenbaar gemaakt. Wanneer verzoeker kennis heeft kunnen nemen van het advies 
van de raad van beroep zodat de samenstelling ervan hem kon bekend zijn en waarvan hij 
overigens de onregelmatigheid niet betwist, is het middel waarin de schending van artikel 84 
van het statuut van het rijkspersoneel werd aangevoerd niet gegrond. 

XI. RECHTSPLEGING - Verzoekschrift - Uiteenzetting van de feiten en de middelen - Aandui
ding van de bepalingen waarvan de schending wordt aangevoerd 

Wanneer verzoeker in zijn middel niet aanwijst welke rechtsregel zou geschonden zijn 
is het onontvankelijk. 

Gezien het verzoekschrift dat Denis Broodcoorens op 22 december 1986 heeft ingediend om de nietigver
klaring te vorderen van het ministerieel besluit van de Minister van Financiën van 22 oktober 1986 waarbij hij 
wordt «teruggezet in rang tot de graad van opsteller (artikel 77, 8°, oud, van het statuut van het Rijkspersoneel)»; 

1. Over de gegevens van de zaak. 

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

1. In een naamloos schrijven, op 11 augustus 1981 op het Hoog Comité van Toezicht ontvangen, wordt 
verzoeker, op dat ogenblik adjunct-verificateur der directe belastingen, aangeklaagd wegens «oneerlijke praktijken»; 

2. Dit naamloos schrijven wordt bij brief van 23 oktober 1981 door de Voorzitter van het Hoog Comité van 
Toezicht aan de Minister van Financiën gezonden, samen met een inlichtingennota die resulteert uit een ondenoek 
door de diensten van het Comité. 

3. Met een schrijven van 18 juni 1982 geeft het Hoofdbestuur der directe belastingen namens de Minister van 
Financiën de gewestelijke directeur te Leuven de opdracht uit te maken in hoever verzoeker zich heeft schuldig 
gemaakt aan de hem verweten feiten. 
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In het kader van dit onderzoek worden in een «vraag tot veranMoording», op 10 januari 1983 aan verzoeker 
overhandigd, de «aan het personeelslid verweten feiten» omschreven. 

Verzoeker verstrekt op 13 januari 1983 uitleg. 

Na aanvullend onderzoek wordt op 14 december 1983 een nieuwe «vraag tot 1•erantwoording» aan verzoeker 
overhandigd waarin «de aan het personeelslid ve1weten feiten» ditmaal in tien rubrieken worden ·omschreven. 

Verzoeker verstrekt op 22 december 1983 uitleg bij elk van deze rubrieken. 

4. De gewestelijke directeur te Leuven beschrijft na dit onderzoek in een samenvattende nota van 
28 december 1983 aan de directeur-generaal der directe belastingen acht feiten die volgens hem «als bewezen 
weerhouden kunnen worden». 

5. Met een brief van 22 augustus 1985, waarvan een niet getekende doorslag als stuk 103 in het administratief 
dossier is neergelegd en die in de inventaris «definitief strafvoorstel» wordt genoemd, bericht het Hoofdbestuur 
der directe belastingen bij monde van een adviseur aan de gewestelijke directeur te Leuven: 

« ... 

»Het College 1•an dienstchefv heeft kennis genomen van uw onder referte vermeld 1•ers/ag betreffende feiten 
ten laste van de hr. D.F. Broodcoorens adj. verif., en stelt voor betrokkene, als straf. een terugzetting in rang tot 
de graad van opsteller op te leggen (artikel 77, 8°, oud. van het statuut van het Rijkspersoneel). 

»Hierbij gaat een bulletin n" 533 tot kennisgeving van dat strafvoorstel. U gelieve dit bulletin samen met 
een afschrift van onderhavige dienstbrief aan de hr. Broodcoorens te betekenen. 

» ... » 

Op verzoek van de auditeur werd het in dit schrijven vermelde voorstel van het College der dienstchefs, 
dat niet opgenomen was in het oorspronkelijke neergelegde administratief dossier, aan de Raad toegezonden als 
bijlage 4 bij brief van de verwerende partij van 26 april 1990. 

In het document waarop het voorstel van dit college is neergeschreven staat ter hoogte van de rubrieken 
<ifeiten ten laste», «verstrekte uitleg», en «advies van de hiërarchische chefs» genoteerd «Zie a.u.b. toegevoegde 
nota». 

6. In het «bulletin tot kennisgeving» op 3 september 1985 aangetekend aan verzoeker gezonden wordt de 
voornoemde tuchtmaatregel voorgesteld «wegens de feiten waarvoor deze (verzoeker) zich heeft moeten verant
woorden op JO januari 1983 en 14 december 1983». 

Op het bulletin drukt verzoeker op 13 september 1985 de wens uit door de Raad van beroep gehoord te 
worden. Op 4 oktober 1985 ondertekent hij op het bulletin de hoofding «Inzage genomen van het dossier» en doet 
hij de verklaring: «De mij verweten feiten zijn zo oud dat ik mij niets meer kan herinneren. Jk schenk vertrouwen 
aan mijn verdediger die nog dient uitgenodigd het dossier in te zien ... » 

7. De zitting van de Departementale Raad van beroep vindt plaats op 19 juni 1986 en zijn advies luidt 
als volgt: 

«Gelet op het voorstel van het College van Diens/chefs van de Administratie der directe belastingen om de 
h. Denis Broodcoorens, adjunct-verificateur hij voornoemde administratie, bij tuchtmaatregel terug te zetten in 
rang tot de graad van opsteller wegens de feiten waarvoor deze zich heeft moeten veranMoorden op 10 januari 
1983 en 14 december 1983; 

»Gelet op het beroep door de h. Broodcoorens, voornoemd, tegen dit strafvoorstel ingesteld; 

»Gehoord het verslag van de griffier verslaggever; 

»Gehoord de appellant en zijn verdediger, de h. Ceulemans namens het V.S.O.A .. in hun middelen van 
verdediging; 

»Gehoord de h. Hendrickx, adjunct-adviseur hij de Administratie der directe belastingen, namens de Admi
nistratie belast met de verdediging van de voorgestelde tuchtstraf; deze ambtenaar heeft de beraadslaging door de 
Raad niet bijgewoond; 

»DE RAAD VAN BEROEP, 

»Na beraadslaagd te hebben en uitspraak doende hij geheime stemming; 

»Gelet op de elementen van het dossier; 

»ls bij 7 stemmen tegen 4 van advies dat het beroep ongegrond is.». 

8. Het bestreden besluit van de minister van Financiën van 22 oktober 1986 stelt: 

« ... 
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»01•erwegende dat de hr. Denis, Frans Broodcoorens, geboren op 3 december 1929, adjunct-verificateur 
der directe belastingen re Leuven, ten laste gelegd wordt: 

>>---her op/reden als fiscaal raadgever 1•oor zijn broer, Maurice, wasserijuirharer en voor de hr. Michel 
Drue:. resrauralllhouder; 

>>---her beheren gedurende 1•erscheidene jaren van een verzekeringsportefeuille zonder aanvraag om toelating 
tot rnmulatie; 

>>---niet vermelden van de inkomsten uit het beheer van die portefeuille in zijn persoonlijke aangiflen in de 
personenbelasting; bedoelde inkomslen werden weliswaar grotendeels aangegeven, maar dan op naam van zijn 
oom. van :ijn broer of van zijn zoon; voor het jaar 1972 blijken die inkomsten nergens aangegeven te zijn; 

«Gelet op de schriftelijke uitleg van de hr. Broodcoorens:» 

»Gelet op her voorstel van het College van die dienstcheff van de Administrarie der directe helasringen, de 
betrokkene als straf een terugzetting in rang tot de graad van opsteller op te leggen (artikel 77, 8°, oud, van het 
statuut van het Rijkspersoneel); 

»Overwegende dat de hr. Broodcoorens, van dir voorstel behoorlijk in kennis gesteld hij bulletin n" 533 van 
22 augustus 1985, het rerlangen heeft uitgedrukt door de Departementale raad van beroep in verhoor te worden 
genomen; 

»Gelet op het advies van de Departementale raad van beroep uitgebracht in zitting van 19 juni 1986, 
luidens hetwelk het door de hr. Broodcoorens ingesrelde beroep ongegrond is, zodat de voorgesrelde ruchtstraf 
gerechtvaardigd is, 

»BESLUIT: 

»Artikel !. - de hr. Denis, Frans Broodcoorens, voomoemd, wordt met ingang van de eerste van de maand 
volgend op de datum van onderhavig besluit teruggezet in rang tot de graad van opsteller (artikel 77, 8°, oud, van 
het statuut van her Rijkspersoneel). 

»Artikel 2. - (".)». 

2. Over de procedure. 

Overwegende dat verzoeker geen laatste memorie aan de Raad van State heeft doen toekomen binnen de 
door het procedurereglement voorgeschreven termijn; 

Overwegende dat de verwerende partij bij haar laatste memorie nog een stuk heeft gevoegd: de «toegevoegde 
nota» waarvan sprake is in het bovengenoemd voorstel van de dienstchefs; 

Overwegende dat verzoeker op 4 maart 199 l een aangetekend schrijven aan de Raad van State toezond 
door hem «gevolg op de laatste memorie van antwoord van het ministerie van Financiën» genoemd; 

Overwegende dat beide stukken uit de debatten moeten worden geweerd aangezien ze niet zijn toegestaan 
door het procedurereglement; 

3. Over de gegrondheid van het beroep. 

3.1. Overwegende dat verzoeker in zijn verzoekschrift onder meer aanvoert dat de uitgesproken straf steunt 
op feiten die niet of onvoldoende bewezen zijn; 

Overwegende dat de verwerende partij er in haar memorie van antwoord op wijst dat «de Raad van State, in 
vroegere arresten, zich niet bevoegd verklaard heeft om zich, bij de beoordeling der feiten en der omstandigheden 
in dewelke deze feiten gepleegd werden of bij de toemeting der tuchtstraf, in de plaats te stellen van het orgaan 
dat wettelijk aangewezen is om deze op te leggen, doch niettemin geoordeeld dat hij het materieel bestaan der 
feiten aangevoerd door de disciplinaire overheid mag controleren»; dat de verwerende partij van oordeel is dat 
de materialiteit van de feiten waarop de door verzoeker bestreden tuchtmaatregel berust «ten genoege van recht 
werd bewezen door het uitvoerig en diepgaand onderzoek dat ter zake werd ingesteld en waarvan de resultaten zijn 
vervat in de verslagen van inspecteur Wauters d.d. 26januari 1983 en 6juli 1983 (map C. bijlagen 31 en 40), 
van adjunct-directeur De Maeyer, d.d; 8 juli 1983 (ibid., bijlage 46) en van diens ambtgenoot Van Hamme, d.d. 
23 december 1983 (ibid., bijlage 91 )». 

Overwegende dat het bestreden besluit uitdrukkelijk vermeldt wat verzoeker «ten laste gelegd wordt» en 
dit omschrijft als: 

«-het optreden als fiscaal raadgever voor zijn broer, Maurice, wasserijuitbater en voor de hr. Michel 
Druez, restauranthouder; 

>>--het beheren gedurende verscheidene jaren van een verzekeringportefeuille zonder aanvraag om toelating 
tot cumulatie; 

>>--het niet vermelden van de inkomsten uit het beheer van die portefeuille in zijn persoonlijke aangiften 
in de personenbelasting;» 

Overwegende dat met dit besluit aldus niet kan worden uitgemaakt welke van deze feiten als bewezen 
werd(en) beschouwd en derhalve in aanmerking werd(en) genomen als grondslag voor de opgelegde tuchtstraf; 
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dat de Minister, overeenkomstig artikel 94, tweede lid, van het Koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende 
het statuut van het Rijkspersoneel zijn beslissing slechts diende te motiveren wanneer zij niet overeenstemt met 
het advies van de Raad van beroep, hetgeen in casu niet het geval was; dat nochtans met voldoende klaarheid 
en zekerheid moet blijken welke feiten in aanmerking werden genomen om te dienen als de rechtens vereiste 
feitelijke grondslag voor de bestreden beslissing; 

Overwegende dat de bestreden beslissing weliswaar verwijst naar het voorstel van het college van dienstchefs 
van de Administratie der directe belastingen om de betrokkene de genoemde tuchtstraf op te leggen en naar het 
advies van de Departementale Raad van beroep luidens hetwelk het beroep van verzoeker tegen de voorgestelde 
tuchtstraf ongegrond was; 

Overwegende dat in het advies van de Departementale Raad van beroep verwezen wordt naar het voorstel 
van het College van dienstchefs om verzoeker bij tuchtmaatregel terug te zetten in rang tot de graad van opsteller 
«wegens de feiten waarvoor deze zich heeft moeten verantwoorden op 10 januari 1983 en 14 december 1983»; dat 
voor het overige het advies naar «het beroep» verwijst dat verzoeker tegen dit strafvoorstel heeft ingesteld, en naar 
het horen van de verslaggever-griffier, van verzoeker en zijn verdediger in hun middelen van verdediging en van 
de ambtenaar die namens de administratie belast werd met de verdediging van de voorgestelde tuchtstraf; 

Overwegende dat het beroep door de Departementale Raad van beroep het beroep als ongegrond wordt 
verworpen met als enige verdere verantwoording «Na beraadslaagd te hebben en uitspraak doende bij geheime 
stemming; Gelet op de elementen van het dossier»; 

Overwegende dat artikel 91, tweede lid, van het voornoemde Koninklijk besluit van 2 oktober 1937 bepaalt 
dat de Raad van beroep aan de Minister een advies ter kennis brengt dat gemotiveerd is; dat echter uit het advies 
van de Raad van beroep niet onmiddellijk met voldoende klaarheid en zekerheid blijkt welke feiten als bewezen 
werden beschouwd en in aanmerking werden genomen als rechtens vereiste feitelijke grondslag voor de tuchtstraf; 
dat het advies zich ertoe beperkt naar het voorstel van het College van dienstchefs te verwijzen; 

Overwegende dat met betrekking tot de <efeiten ten laste», de «verstrekte uitleg» en het «advies van de 
hiërarchische chefs» bedoeld voorstel verwijst naar «zie a.u.b. toegevoegde nota», waardoor met betrekking tot 
de feiten die het College van dienstchefs als bewezen heeft beschouwd uit dit voorstel niets met klaarheid en 
zekerheid kan worden afgeleid. 

Overwegende dat de onderzochte feiten nochtans inzake aantal en aard wisselden tijdens het onderzoek, daar 
de voornoemde nota van de gewestelijke directeur van de directie Leuven van 28 december 1983 in een opsomming 
van acht punten aanwijst welke <efeiten als bewezen kunnen weerhouden worden» en dat de adjunct-directeur van 
het distrikt B in zijn verslag van 23 december 1983, onder «Titel IV-Bes/uitvoering», in een opsomming van tien 
punten aangeeft welke «bezwarende feiten kunnen voortgebracht worden» (administratief dossier, stuk 97); 

Overwegende dat aan deze vaststelling geen afbreuk wordt gedaan nu de «toegevoegde nota» bij de laatste 
memorie van de verwerende partij wordt gevoegd; stuk dat overigens uit de debatten is geweerd; 

Overwegende dat de bestreden beslissing de Raad van State aldus niet in staat stelt na te gaan welke van 
de ten laste gelegde feiten door de Minister van Financiën als bewezen worden beschouwd en of die feiten wel 
bewezen zijn, aangezien ook in samenhang met het advies van de Departementale Raad van beroep en het voorstel 
van het College van dienstchefs niet met voldoende klaarheid en zekerheid kan worden bepaald welke feiten als 
bewezen werden beschouwd en of die feiten wel bewezen zijn. 

Overwegende dat het zelfs niet vaststaat dat de Minister van Financiën met zijn bestreden beslissing al 
de feiten die, volgens de voornoemde nota van 28 december 1983, als «bewezen kunnen weerhouden worden», 
ook werkelijk als bewezen heeft beschouwd; dat de omschrijving in het bestreden besluit van wat verzoeker «ten 
laste wordt gelegd» en de omschrijving van de <efeiten» in de nota van 28 december 1983 overigens niet geheel 
identiek zijn; 

Overwegende dat het bestreden besluit het niet mogelijk maakt na te gaan welke van de ten laste gelegde 
feiten als bewezen worden beschouwd en dit evenmin met voldoende klaarheid en zekerheid blijkt uit het 
administratief dossier, met name uit het advies van de Raad van beroep en het voorstel van het College van 
dienstchefs; dat het middel bijgevolg als gegrond dient te worden beschouwd; 

3.2. Overwegende dat verzoeker in zijn memorie van wederantwoord een nieuw middel aanvoert waar hij 
stelt: 

«Artikel 12 van het Reglement van Orde van de Departementale Raad van beroep (bijlage 122 p. 8 FIN 
(en eveneens artikel 91, 2e al. van het Statuut van het Rijkspersoneel) bepaalt duidelijk dat het resultaat van de 
beraadslaging en de gronden die hetzelfde staven in het ter zitting opgesteld advies worden vermeld. Hiervan is 
in het dossier geen spoor te vinden;» 

Overwegende dat een nieuw middel slechts ontvankelijk is wanneer niet is aangetoond dat een verzoeker 
vóór de raadpleging van het administratief dossier kennis had van het feit waarop hij zich in dat middel beroept; 

Overwegende dat ten dezen niet blijkt dat de volledige tekst van het advies van de Departementale Raad 
van beroep van 19 juni 1986 aan verzoeker bekend was vóór hij het administratief dossier op 3 juni 1987 ter griffie 
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van de Raad van State heeft ingezien zodat het middel op ontvankelijke wijze in de memorie van wederantwoord 
kan worden aangevoerd; 

Overwegende dat artikel 91, tweede lid, van het statuut van het rijkspersoneel onder meer bepaalt dat 
het advies van de Raad van beroep gemotiveerd moet zijn; dat artikel 12 van het reglement van orde van de 
Departementale Raad van beroep stelt dat «het resultaat van de beraadslagingen en de gronden die hetzelve staven 
in het ter zitting opgesteld advies worden 1•ermeld»; 

Overwegende dat voor het motiveren van het advies geen bepaalde vorm is opgelegd en dat het met 
betrekking tot de motiveringsplicht volstaat dat in het advies op duidelijke en voldoende wijze de redenen worden 
aangegeven die de tuchtstraf verantwoorden; 

Overwegende dat hierboven (zie 3.1.) reeds werd vastgesteld dat uit het advies van de Raad van beroep niet 
met voldoende klaarheid en zekerheid blijkt welke feiten als bewezen werden beschouwd en dat de verwijzing naar 
het voorstel van het College van dienstchefs en de woorden «Gelet op de elementen van het dossier» niet kunnen 
volstaan, waardoor het advies van de Raad van beroep niet behoorlijk werd gemotiveerd en het middel gegrond is; 

3.3. Overwegende dat verzoeker de schending aanvoert van artikel 90 van het koninklijk besluit van 
2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel «omdat zijn verdedigen niet in de gelegenheid werd 
gesteld om het dossier in te zien zodat hij zijn ve1weermiddelen niet kon doen gelden» en hieruit voortvloeit «dat 
de Raad van beroep in zijn zitting van 19 juni 1986 als advies uitbracht dat het ingestelde beroep ongegrond was, 
hetgeen logisch volgt uit het ontbreken van een verweerschrift;» 

Overwegende dat artikel 90 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het 
rijkspersoneel, luidt als volgt: 

«De raad van beroep mag over geen aanvraag beraadslagen of beslissen, indien het onderzoek niet geheel 
geëindigd is, indien de verzoeker niet in de gelegenheid werd gesteld zijn verweermiddelen te doen gelden, en indien 
het dossier niet alle dienende gegevens bevat opdat de raad met volle kennis van zaken advies kan geven.» 

Overwegende dat het niet vaststaat dat verzoeker niet in de gelegenheid werd gesteld zijn verweermiddelen 
te doen gelden; dat uit het administratief dossier immers blijkt dat verzoeker op 20 september 1985 het dossier 
heeft ingezien (administratief dossier, stuk 109), en dat hij daarna op 3 oktober 1985, het dossier samen met zijn 
verdediger heeft ingezien (stukken 111 en 112, nadien bevestigd in stuk 116); dat deze stukken niet zijn beticht van 
valsheid; dat de verklaring van 3 juni 1987 van Ceulemans, gevoegd bij de memorie van wederantwoord, dat hij op 
3 oktober 1985 geen kennis van het dossier heeft genomen, niet de stukken ontkracht van het administratief dossier 
waaruit blijkt dat hij op 3 oktober 1985 wel inzage had van het tuchtdossier; dat verzoeker en zijn verdediger dan 
ook wel degelijk in de mogelijkheid waren om een verweerschrift in te dienen; 

Overwegende dat uit de brief van 11 juni 1986 (administratief dossier, stuk 118) blijkt dat de Heer 
Ceulemans «opnieuw» inzage mocht nemen van het tuchtdossier, hetgeen hij dan ook op 17 juni 1986 heeft gedaan; 
dat ten aanzien van het argument van verzoeker dat de tijdspanne van tien werkdagen om een verweerschrift neer 
te leggen niet meer beschikbaar was daar de zitting reeds was vastgelegd op 19 juni 1986, opgemerkt dient te 
worden dat niet blijkt dat verzoeker ter zake enig voorbehoud heeft gemaakt op de zitting van de Raad van beroep 
of dat hij om uitstel heeft verzocht; 

Overwegende dat verzoeker vanaf 3 oktober 1985 over een ruimschoots voldoende termijn heeft beschikt 
om zijn verdediging voor te bereiden en zijn verweermiddelen te laten gelden en het middel dus niet gegrond is; 

3.4. Overwegende dat verzoeker aanvoert dat «tegen alle regelen in» het advies van de Raad van beroep 
niet in openbare zitting werd uitgebracht. 

Overwegende dat verzoeker niet aanwijst welke rechtsregel, die in onderhavige zaak van toepassing is, de 
openbaarheid van de zitting of de openbaarheid van de uitspraak van het advies zou voorschrijven; 

Overwegende dat het middel bijgevolg onontvankelijk is; 

3.5. Overwegende dat verzoeker aanvoert «dat de identiteit en de hoedanigheid van de aanwezige leden 
evenmin kenbaar werden gemaakt zodat niet kon worden nagegaan of de samenstelling van de zetelende raad 
voldeed aan de eisen van artikel 84 van reeds voornoemd statuut»; 

Overwegende dat uit het statuut van het rijkspersoneel niet blijkt dat de identiteit en de hoedanigheid van 
de aanwezige leden van de Raad van beroep aan verzoeker tijdens de zitting dienen te worden kenbaar gemaakt; 
dat verzoeker kennis heeft kunnen nemen van het advies van de Raad van beroep zodat de samenstelling ervan 
hem kon bekend zijn en waarvan hij overigens de regelmatigheid niet betwist; 

Overwegende dat het middel bijgevolg niet gegrond is; 

3.6. Overwegende dat verzoeker aanvoert dat «de heer Maurice Broodcoorens nooit werd ondervraagd door 
de heer inspecteur Paul Wauters» en hij een schriftelijke verklaring terzake bij zijn verzoekschrift voegt; 

Overwegende dat verzoeker aldus geen rechtsregel aanwijst die daardoor zou geschonden zijn waardoor 
het middel onontvankelijk is; 

VERZAMELING VAN ARRESTEN VAN DE RAAD VAN STATE - 1992 



Arresten 
Nrs 39.222 tot 39.225 
Blz. 9 N• 39.225 

3.7. Overwegende dat het niet dienstig is de andere door verzoeker aangevoerde middelen te onderzoeken 
aangezien zij niet tot een ruimer rechtsherstel aanleiding kunnen geven, 

BESLUIT: 

Artikel 1. - Vernietigd wordt de beslissing van de Minister van Financiën van 22 oktober 1986 waarbij 
Denis Broodcoorens wordt «teru1u:ezet in rang tot de graad van opsteller (artikel 77, 8", oud, van het statuut van 
het Rijkspersoneel)». 

Artikel 2. - De kosten, bepaald op vierduizend frank, komen ten laste van de verwerende partij. 
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ARRESTEN van 28 april 1992 (Xe Kamer) 

GROOTJANS: afstand van het geding. 

Nr 39.243 

ARREST van 28 april 1992 (IVe Kamer) 

Nr 39.237 

De HH. Borrel, kamervoorzitter, De Brabandere, verslaggever, en Mevr. Bracke, staatsraden, en de 
H' Vandendriessche, auditeur. 

PLASMANS (Mr Vandenberghe) t/ Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Mi
nister van Binnenlandse Zaken (Mr Debeuckelaere) 

1. RECHTSPLEGING - In het procedurereglement niet voorziene memories 

Een aanvullende memorie van antwoord, ingediend door de verwerende partij, moet in 
het belang van de gelijkheid van de partijen uit de debatten geweerd worden. 

II. GEMEENTEN - Burgemeester - Benoeming - Geschillen 
III. BEGRIP HANDELING (VATBAAR VOOR BEROEP) - Algemeen - Benoeming tot burge

meester 
IV. BEGRIP ADMINISTRATIEVE OVERHEID - Regeringsdaden 

De beslissing om een kandidaat-burgemeester te weren behoort niet tot de bevoegdheid 
van de Minister van Binnenlandse Zaken, maar tot die van de Koning. De beslissing van 
de Koning om iemand tot burgemeester te benoemen strekt ertoe de persoon aan te wijzen 
die de vertegenwoordiger is van het hoger gezag in de gemeente en die tevens de hoogste 
lokale gezagdrager is onder meer doordat hij belast is met de leiding van de politie en van de 
gemeentelijke administratie en doordat hij de voorzitter is van de gemeenteraad en van het 
college van burgemeester en schepenen. Dergelijke beslissing is geen bestuurlijke beslissing 
die wegens haar specifiek politiek beleidsmatig karakter uitsluitend aan het toezicht van het 
door het kiezerskorps aangewezen vertegenwoordigend orgaan is onderworpen. Het is geen 
regeringsdaad*. 

V. GEMEENTEN - Burgemeester - Benoeming - Benoeming van een lid van de gemeenteraad 
VI. BEVOEGDHEID VAN DE ADMINISTRATIEVE OVERHEDEN - Uitsluitende toekenning van 

bevoegdheid - 1° Koning - Algemeen; - 2° Ministers - Algemeen 
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 - Onbevoegdheid van de steller van de bestreden handeling - Algemeen 

Artikel 13 van de nieuwe gemeentewet heeft de bestaande gewoonte van de voordracht 
van een kandidaat-burgemeester geïnstitutionaliseerd. Toch heeft de wetgever de beslissing 
waarbij een bepaalde voordracht van de gemeenteraad wordt geweerd en om een andere 
voordracht 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 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. De Raad 
van State werpt ambtshalve dit middel op. 

VIII. GEMEENTEN - Burgemeester - Benoeming - 1° Geschillen (1 en 2); - 2° Benoeming van 
een lid van de gemeenteraad (3) 

IX. RECHTSPLEGING - Verzoekschrift - Uiteenzetting van de feiten en de middelen - Exceptie 
van onwettigheid - Individuele handelingen - Handelingen die voorafgaan aan benoemingen (1) 

X. HANDELINGEN VAN ADMINISTRATIEVE OVERHEDEN - Gevolgen van hun vernietiging (2) 

'Zie ook arrest Roelens, n' 36.817, van 16 april 1991. 
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XI. BEVOEGDHEID VAN DE ADMINISTRATIEVE OVERHEDEN - Uitoefening van de appre· 
ciatiebevoegdheid - Verplichting bij de beoordeling objectieve criteria te hanteren (3) 

XII. PROCEDURE IN NIET-BETWISTE ZAKEN - Adviezen en voorstellen - Substantieel ka
rakter - Algemeen (1) 

1. De voordracht van één of meer kandidaat-burgemeesters 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 zijn rechtshandelingen 
die deel uitmaken van een complexe administratieve verrichting waarbij de laatstgenoemde 
rechtshandeling beslissend is en de andere, al dan niet voorbeslissend, ten opzichte van die 
laatste handeling een voorbereidend karakter hebben. 

In casu blijkt dat de weigering om verzoekers voordracht in ove1weging te nemen en 
het verzoek een andere kandidaat voor te dragen bepalend is geweest voor de uiteindelijke 
benoeming van deze laatste. Vermits het middel, afgeleid uit de onbevoegdheid van de steller 
van de betwiste voorbereidende rechtshandeling, de schending betreft van een voorschrift dat 
bij bepaling een substantieel karakter heeft, brengt die schending de nietigheid met zich van 
de benoeming tot burgemeester die erop gevolgd is. 

2. De vernietiging van de weigering om verzoekers voordracht tot het burgemeester
schap in aanmerking te nemen en van de benoeming van een ander kandidaat tot burge
meester laat aan de Minister van Binnenlandse Zaken de keuze om aan de Koning ofwel 
een ontwerp van koninklijk besluit ter ondertekening voor te leggen waardoor de gemeen
teraadsleden om een nieuwe voordracht worden verzocht ofwel een ontwerp van koninklijk 
besluit waardoor, zonder nieuwe voordracht hetzij verzoeker hetzij één der andere voorge
dragen kandidaten tot burgemeester wordt benoemd. De vernietiging op die grond geeft geen 
antwoord op de vraag of de minister vermocht de kandidatuur van verzoeker af te wijzen en 
hem van het burgemeestersambt uit te sluiten om de redenen waarom hij dit gedaan heeft. 
Het is noodzakelijk de door verzoeker aangevoerde middelen daaromtrent te onderzoeken. 

3. Zelfs in geval moet aangenomen worden dat artikel 13 van de nieuwe gemeentewet 
niet verbiedt dat iemand die meer dan één voordrachtakte ondertekende zelf nog voor be
noeming tot burgemeester in aanmerking komt, kan de minister toch nog om andere redenen, 
verband houdende onder meer met vereisten van een goed en efficiënt bestuur, weigeren een 
formeel regelmatig voorgedragen kandidaat voor benoeming aan de Koning voor te stellen, 
hetgeen veronderstelt dat de minister daarbij acht kan slaan op de bekwaamheid, de eer
baarheid, de vorming en het persoonlijk gezag van de voorgedragen kandidaat. Dit klemt 
des te meer vermits de burgemeester niet alleen de voorzitter is van de gemeenteraad en 
het hoofd van het gemeentebestuur, maar ook de vertegenwoordiger van de regering in de 
gemeente. De minister zou daarbij zelfs bepaalde beleidsregels kunnen vaststellen waarbij 
hij zich voorneemt uit bepaalde gedragingen van kandidaten af te leiden dat die kandidaten 
niet de nodige waarborgen bieden welke voor een burgemeester vereist zijn, voor zover de 
toepassing van dergelijke beleidsregels gesteund zijn op voldoende concrete gegevens waar
uit kan worden afgeleid dat de handelwijze van de betrokken kandidaat redelijkerwijze tot 
dat besluit moet leiden, en voor zover de minister gelijke toestanden gelijk beoordeelt. 

Vermits, in casu, en in tegenstrijd met de andere kandidaten die de minister heeft ge
weerd, verzoeker slechts eenmaal, ten gevolge van een afgesloten bestuurakkoord, voor het 
burgemeestersambt werd voorgedragen, werd geen inbreuk gepleegd op de beleidslijn die de 
minister blijkt aangenomen te hebben en die erin bestaat dat iemand die zich achtereenvol
gens door verscheidene coalities laat voordragen niet voor benoeming in aanmerking komt. 
Vermits verzoeker, nadat hijzelf was voorgedragen, de voordracht van een ander kandidaat 
heeft ondertekend en dus eigenlijk, gelet op de gewijzigde omstandigheden en zonder dat hem 
enige verantwoordelijkheid kan toegewezen worden bij het tenietgaan van de eerste coalitie, 
stilzwijgend afstand heeft gedaan van zijn kandidatuur, komt hij niet in strijd met de beleids
lijn die de minister zich mogelijks heeft gesteld om niemand aan de Koning voor te stellen 
die, na een voordracht ten bate van iemand anders te hebben ondertekend, een tweede voor
dracht ondertekent teneinde zelf voorgedragen te worden tot het burgemeestersambt. Vermits 
tenslotte de tegenpartij niet aantoont dat de minister zich tot beleidslijn zou gesteld hebben 
niemand voor te dragen die gewoon meer dan één voordrachtakte heeft ondertekend, is de 
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minister, bij het nemen van de beslissing om verzoeker niet aan de Koning voor te dragen 
om reden dat hij in eigen voordeel de regel zou overtreden hebben dat niemand meer dan 
één akte kan ondertekenen, zijn discretionaire bevoegdheid te buiten gegaan. 

Gezien het verzoekschrift dat Jozef Plasmans, lid van de gemeenteraad van Kontich, op 12 april 1989 heeft 
ingediend om de vernietiging te vorderen van de hem met een brief van de provinciegouverneur van Antwerpen van 
9 maart 1989 ter kennis gebrachte beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken, «waarbij deze verklaart dat 
verzoeker niet beantwoordt aan de vereiste voorwaarden om te worden benoemd tot burgemeester van de gemeente 
Kontich, en waarbij deze weigert verzoeker voor een benoeming als burgemeester in aanmerking te laren komen»; 

Gezien het verzoekschrift dat Jozef Plasmans, voornoemd, op 10 juli 1989 heeft ingediend om de vernie
tiging te vorderen van het koninklijk besluit van 28 april 1989 waarbij Joseph Van Linden benoemd wordt tot 
burgemeester van de gemeente Kontich; 

1. Over de gegevens van de zaken. 

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

1.1. De op 9 oktober 1988 te Kontich gehouden gemeenteraadsverkiezingen leverde volgende uitslag op 
(25 mandaten te begeven): 

- C.V.P. 10 verkozenen 
- P.V.V. 8 verkozenen 
- S.P. 3 verkozenen 
- AGALEV 2 verkozenen 
- V.U. 2 verkozenen. 

1.2. Op 11 oktober 1988 wordt bij het provinciebestuur van Antwerpen een akte van voordracht ingediend 
strekkende tot de benoeming van verzoeker, Jozef Plasmans, lijsttrekker van de C.V.P.-lijst, als burgemeester van 
Kontich. 

Die voordrachtakte is ondertekend door de tien C.V.P.-verkozenen en door de acht P.V.V.-verkozenen. 

1.3. Op 25 november 1988 wordt bij het provinciebestuur een tweede voordrachtakte ingediend. Die akte 
strekt tot de benoeming als burgemeester van Gummarus Kempenaers, lijsttrekker van de P.V.V.-lijst. 

De akte is ondertekend door de acht P.V.V.-verkozenen, door de drie verkozenen van de S.P.-lijst en de 
twee verkozenen van de V.U.-lijst. 

1.4. Op 15 december 1988 zendt de gouverneur die twee in zijn bezit zijnde voordrachten door aan de 
Minister van Binnenlandse Zaken. 

1.5. Op basis van het verslag van de gouverneur adviseert het bestuur aan de Minister de schepenverkiezing 
af te wachten alvorens een kandidaat ter benoeming aan de Koning voor te stellen. 

1.6. Op 27 december 1988 wordt dan een derde voordrachtakte van een kandidaat-burgemeester op het 
provinciebestuur ingediend, nl. die van V.U.-lijsttrekker Edmond Van Den Hauwe, ondertekend door de tien 
verkozenen van de C.V.P" de twee verkozenen van de V.U. en de twee verkozenen van AGALEV. 

De gouverneur zendt die voordracht door naar de Minister op 28 december 1988. 

1.7. De nieuwe gemeenteraad van Kontich wordt geïnstalleerd op 9 januari 1989. De verkiezing van de 
schepenen heeft plaats op 23 januari 1989 en levert volgende uitslag op: 

- Ie schepen: Van Den Hauwe (V.U.) 
- 2e schepen: Plasmans (C.V.P.) 
- 3e schepen: Bossaerts (AGALEV) 
- 4e schepen: Van Linden (C.V.P.) 
- 5e schepen: Jacobs (C. V.P.) 

De gouverneur stelt de Minister van die verkiezing in kennis. 

1.8. Bij brief van 6 maart 1989 geeft de Minister aan de gouverneur kennis van zijn beslissing «dat de 
situatie (te Kontich) dermate is dat een nieuwe voordracht moet worden gevraagd», en vraagt hij de gouverneur 
«her nodige te doen om in een nieuwe voordracht te voorzien». 

In die brief motiveert de Minister zijn standpunt als volgt: 

«Artikel 2 van de gemeentewet bepaalt duidelijk dat niemand meer dan één akte van voordracht voor dezelfde 
benoeming kan ondertekenen. 

»De letter en de geest van deze bepaling hebben tor doel een minimale politieke kiesheid re garanderen. Het 
komt mij noodzakelijk voor om bij het beoordelen van de burgemeestersvoordrachten mij door een gelijkaardige 
bekommernis te laten leiden. 
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»Door de voorgestelde kandidaten J. Plasmans, G. Kempenaers en E. Van Den Hauwe werd deze regel in 
eigen mordeel o\'ertreden. Er werd voor deze handelwijze niet aangetoond dat er sprake kan zijn van misleiding of 
m•ermacht. Ik meen dan ook dat de genoemde kandidaten voor een benoeming als burgemeester niet in aanmerking 
komen». 

De in die brief van 6 maart 1989 vervatte weigering om verzoekers kandidatuur voor het burgemeesterschap 
in aanmerking te nemen maakt het voorwerp uit van het eerste beroep. 

1.9. Op 10 april 1989 wordt dan een nieuwe voordracht bij het provinciebestuur ingediend. Daarin stellen 
negen C.V.P.-mandatarissen - verzoeker ondertekent niet mee - samen met de twee V.U. - en de twee 
AGALEV-mandatarissen voor om Joseph Van Linden, tweede kandidaat op de C.V.P.-lijst, tot burgemeester te 
benoemen. 

Die voordracht wordt op 19 april 1989 aan de Minister toegezonden. 

1.10. Op 28 april 1989 benoemt de Koning, op voorstel van de Minister van Binnenlandse Zaken, Joseph 
Van Linden tot burgemeester van Kontich. Dit besluit wordt met het tweede beroep bestreden. 

2. Over de rechtspleging. 

2.1. Overwegende dat verzoeker stelt dat de namens de verwerende partij ingediende «aanvullende memorie 
van antwoord» buiten het debat moet blijven; 

2.2. Overwegende dat, in het belang van de gelijkheid van de partijen, op die vraag moet worden ingegaan; 
dat de voormelde aanvullende memorie uit de debatten wordt geweerd; 

3. Over de ontvankelijkheid van de beroepen. 

3.1. Overwegende dat de verwerende partij in een exceptie van onontvankelijkheid opwerpt dat de beslissing 
van de Minister van Binnenlandse Zaken om iemand al dan niet voor benoeming aan de Koning voor te dragen 
geen door de Raad van State voor vernietiging vatbare handeling is omdat zij een «regeringsdaad» is; dat de 
verwerende partij in dat verband onder meer doet gelden: 

«Deze beslissingsbevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken moet uitgesloten worden van de 
jurisdictionele controle van de Raad van State omdat het gaat om een rechtshandeling die niet het bestuur van het 
land tot doel heeft, maar wel het verzekeren van de werking van een politieke instelling als het gemeentebestuur. 
De beslissing (waarbij de Minister voordraagt of niet voordraagt aan de Koning) heeft tot doel de goede werking 
van een autonome politieke instelling als de gemeente, die in onze staatsstructuur een belangrijke rol te vervullen 
heeft en daarin ingepast moet worden, te waarborgen. Dit is een politieke beleidsmatige beslissing met als doel de 
autonomie en integriteit van een politiek orgaan te verzekeren.»; 

3.2. Overwegende dat, zoals de Raad van State reeds heeft uiteengezet in zijn arrest n' 36.817, Roelens, 
van 16 april 1991, de beslissing om een kandidaat-burgemeester te weren, 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 kiezerskorps aangewezen 
vertegenwoordigend orgaan is onderworpen; dat de exceptie niet gegrond is; 

4. Over de gegrondheid van de beroepen. 

4.1.1. Overwegende dat vooraf moet worden opgemerkt dat artikel 13, eerste lid, van de nieuwe gemeentewet 
- het vroegere artikel 2 van de oude 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; 

4. 1.2. Overwegende dat, nadat de diverse fracties van de gemeenteraad van Kontich drie verschillende 
personen voor het burgemeestersambt hadden voorgedragen, niet de Koning maar wel de Minister van Binnenlandse 
Zaken om een nieuwe voordracht heeft verzocht, in strijd met wat is bepaald in artikel 13, eerste lid, van de 
nieuwe gemeentewet; 

4.1.3. Overwegende dat, zoals de Raad van State reeds heeft geoordeeld in zijn voormeld arrest n' 36.817, 
Roelens, de wetgever de bestaande gewoonte van de voordracht van de kandidaat-burgemeester weliswaar heeft 
geïnstitutionaliseerd, doch 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 ter zake is gebeurd, in een brief aan de gouverneur van de provincie, in 
plaats van bij een koninklijk besluit; dat dit middel ambtshalve moet worden opgeworpen; 
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4.1.4. Overwegende dat de voordracht van een of meer kandidaten-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 uit het relaas der 
feiten blijkt dat de weigering om - onder meer - 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; dat die schending dan ook de nietigheid 
meebrengt van de benoeming tot burgemeester die erop is gevolgd; 

4.2. Overwegende dat de vernietiging, op grond van het hiervoren ambtshalve opgeworpen middel, van de 
weigering verzoekers voordracht tot het burgemeesterschap in aanmerking te nemen en van de benoeming van 
Joseph Van Linden tot burgemeester van Kontich, aan de Minister van Binnenlandse Zaken de keuze laat om aan de 
Koning ofwel een ontwerp van koninklijk besluit ter ondertekening voor te leggen waardoor de gemeenteraadsleden 
om een nieuwe voordracht worden verzocht, ofwel een ontwerp van koninklijk besluit waardoor, zonder nieuwe 
voordracht, hetzij verzoeker hetzij een der andere voorgedragen kandidaten tot burgemeester worden benoemd; 
dat de vernietiging op die grond geen antwoord geeft op de vraag of de Minister vermocht de kandidatuur van 
verzoeker af te wijzen en hem van het burgemeestersambt uit te sluiten om de redenen waarom hij dit heeft 
gedaan; dat het derhalve noodzakelijk is ook de door verzoeker aangevoerde middelen waarin deze vraag aan de 
orde is te onderzoeken; 

4.3.1.1. Overwegende dat verzoeker in een eerste annulatiemiddel betoogt dat de Minister zich ten onrechte 
beriep op artikel 2 van de (oude) gemeentewet - thans artikel 13 van de nieuwe gemeentewet - om zijn 
kandidatuur te weren, aangezien die bepaling bedoeld is om individuele lijstverlating te vermijden, feit waaraan 
verzoeker zich niet schuldig heeft gemaakt, doch zij aan het feit dat iemand twee verschillende voordrachtakten 
ondertekent niet de sanctie verbindt dat de betrokkene zelf niet voor benoeming in aanmerking komt; 

4.3.1.2. Overwegende dat verzoeker in een tweede middel betoogt dat de Koning weliswaar een discretio
naire bevoegdheid heeft om burgemeesters te benoemen en dat de Minister van Binnenlandse Zaken een discre
tionaire bevoegdheid heeft om kandidaten voor te dragen, maar dat die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend 
met inachtneming van objectieve gegevens aangaande, inzonderheid, bekwaamheid of politieke deontologie, en 
dat daarbij alle kandidaten gelijk moeten worden behandeld; dat verzoeker desaangaande stelt dat uit het enkele 
feit dat hij tweemaal een handtekening heeft geplaatst onder een voordracht niet kan worden afgeleid dat hij niet 
in aanmerking komt voor benoeming, aangezien: 1° verzoeker niet, zoals de andere kandidaat-burgemeesters, een 
door hemzelf gesloten bestuursakkoord heeft verbroken om zelf als kandidaat voorgedragen te kunnen worden 
en hij desalniettemin op dezelfde wijze wordt behandeld, 2° de Minister in ten minste één ander geval, namelijk 
te Hoeselt, iemand voor benoeming heeft voorgesteld te wiens opzichte minstens twee handtekeningen werden 
geplaatst, 3° verzoeker met zijn tweede handtekening niet zijn eigen kandidatuur heeft gesteund, maar die van een 
andere, en dus afstand deed van zijn kandidatuur in het belang van zijn partij, wat niet de handelwijze is die de 
Minister in een interview met de pers laakte, te weten die waarbij iemand zijn handtekening intrekt om bij een 
tweede voordracht zelf kandidaat te zijn; 

4.3.1.3. Overwegende dat verzoeker in een derde middel doet gelden dat het de Minister niet toekwam hem 
zonder tijdslimiet van het burgemeestersambt uit te sluiten, daar de Minister aldus de gemeentelijke democratie 
kortwiekt, zeker nu de meerderheid in de gemeenteraad bereid was verzoeker opnieuw voor te dragen binnen het 
raam van een nieuwe benoemingsronde; 

4.3.2. Overwegende dat de met betrekking tot het eerste middel rijzende vraag of de Minister van Binnen
landse Zaken gesteund heeft op een bepaling die besloten zou zijn in artikel 2 van de oude gemeentewet, krachtens 
welke bepaling iemand die meer dan één voordracht ondertekent zelf niet voor benoeming tot burgemeester in 
aanmerking komt - wat de verwerende partij voor de Raad van State ontkent - om verzoekers kandidatuur af te 
wijzen en, zo ja, of de Minister zich terecht op zulke uitsluitingsbepaling kon beroepen, niet moet worden beant
woord; dat immers, ook indien voormelde wetsbepaling dat verbod niet zou insluiten, moet worden aangenomen 
dat de Minister om andere redenen verband houdende onder meer met vereisten van een goed en efficiënt bestuur, 
kan weigeren een formeel regelmatig voorgedragen kandidaat voor benoeming aan de Koning voor te stellen; dat 
zulks ook veronderstelt dat de Minister daarbij acht kan slaan op de bekwaamheid, de eerbaarheid, de vorming 
en het persoonlijk gezag van de voorgedragen kandidaat; dat dit des te meer klemt, wijl de burgemeester niet 
alleen de voorzitter is van de gemeenteraad en het hoofd van het gemeentebestuur, maar ook de vertegenwoordi
ger van de regering in de gemeente; dat de Minister daarbij zelfs bepaalde beleidsregels zou kunnen vaststellen 
waarbij hij zich voorneemt uit bepaalde gedragingen van kandidaten af te leiden dat die kandidaten niet de nodige 
waarborgen bieden welke voor een burgemeester vereist zijn; dat de toepassing van dergelijke beleidsregel dan 
echter gesteund moet zijn op voldoende concrete gegevens waaruit kan worden afgeleid dat de handelwijze van 
de betrokken kandidaat redelijkerwijze tot dat besluit moet leiden; dat de Minister gelijke toestanden daarbij ook 
gelijk moet beoordelen; 

4.3.3. Overwegende dat de Minister van Binnenlandse Zaken inzake benoemingen van burgemeesters als 
beleidslijn blijkt te hebben aangenomen dat iemand die zich achtereenvolgens door verscheidene coalities laat 
voordragen niet voor een benoeming tot burgemeester in aanmerking komt; dat verzoeker niet in dat geval 
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verkeert daar hij slechts eenmaal, en namelijk ten gevolge van het oorspronkelijke bestuursakkoord tussen C.V.P. 
en P.V.V" voor het burgemeestersambt werd voorgedragen; dat in zoverre de Minister zich tot gedragsregel 
zou hebben gesteld niemand voor benoeming aan de Koning voor te stellen die, na een voordracht ten bate 
van iemand anders te hebben ondertekend, een tweede voordracht ondertekent teneinde zelf voorgedragen te 
worden tot het burgemeestersambt, ook deze hypothese ter zake niet is vervuld; dat immers verzoeker, nadat 
hij zelf was voorgedragen, de voordracht van een andere kandidaat heeft ondertekend en dus eigenlijk, gelet 
op de gewijzigde omstandigheden, stilzwijgend afstand heeft gedaan van zijn kandidatuur; dat verzoeker daarin 
duidelijk in een andere situatie verkeert dan de twee andere kandidaten wier voordracht de Minister terzelfder tijd 
heeft geweigerd, aangezien de eerste, Gummarus Kempenaers, voordien reeds de voordracht van verzoeker had 
ondertekend en.. dan een tweede voordracht ondertekende waarop hijzelf als kandidaat-burgemeester figureerde, 
terwijl de derde \'oqrgedragen kandidaat, Edmond Van Den Hauwe, insgelijks voordien reeds de voordracht van 
Gummarus Kempenaers had ondertekend; dat de verwerende partij niet aantoont dat de Minister - voor zover hij 
dit vermocht - zichzelf tot gedragsregel zou hebben gesteld niemand voor het burgemeesterschap voor te stellen 
die gewoon meer dan één voordrachtakte had ondertekend, aangezien de door de verwerende partij aangehaalde 
ministeriële uitspraken in die zin alle dateren van na de bij het eerste beroep bestreden rechtshandeling; dat de 
verwerende partij voor de Raad van State in haar laatste memorie weliswaar beweert dat verzoeker een hoofdrol 
heeft gespeeld bij het «politieke gesjoemel» dat zich na de verkiezingen te Kontich heeft afgespeeld; dat de 
verwerende partij echter weinig vaststaande concrete gegevens aangaande de rol die verzoeker daarbij zou hebben 
gespeeld aanbrengt en zij geenszins aantoont dat verzoeker enige verantwoordelijkheid kan worden aangerekend 
bij het tenietgaan van de eerste coalitie tussen C.V.P. en P.V.V.; dat, vooral, de ministeriële brief van 6 maart 1989 
niet op die rol van verzoeker alludeert, maar alleen vermeldt dat verzoeker, zoals overigens Gummarus Kempenaers 
en Edmond Van Den Hauwe, «in eigen voordeel» de regel heeft overtreden krachtens welke niemand meer dan 
één akte van voordracht kan ondertekenen; dat, integendeel, zoals verzoeker terecht stelt, niet is gebleken dat 
hij, zoals de andere twee voorgedragenen, een persoonlijk voordeel heeft nagestreefd door een tweede voordracht 
te ondertekenen; dat het tweede middel gegrond is; dat hieruit volgt dat het derde middel, dat aan de vorige 
ondergeschikt is, niet moet worden onderzocht, 

BESLUIT: 

Artikel 1. - Vernietigd worden: 
1. de beslissil)g van de Minister van Binnenlandse Zaken, waarbij deze stelt dat Jozef Plasmans niet in 

aanmerking komt voor een benoeming tot burgemeester van de gemeente Kontich en waarbij hij de provinciegou
verneur vraagt het nodige te doen om in een nieuwe voordracht te voorzien; 

2. het koninklijk besluit van 28 april 1989 waarbij Joseph Van Linden benoemd wordt tot burgemeester 
van de gemeente Kontich. 

Artikel 2. - Dit arrest zal bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt op dezelfde 
wijze als het onder artikel 1, 2., vernietigde besluit. 

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

Nr 39.244 

ARREST van 28 april 1992 (IVe Kamer) 
De HH. Borrel, kamervoorzitter, De Brabandere en Mevr. Bracke, verslaggeefster, staatsraden, en de H' Van 
Assche, auditeur-generaal. 

N.V. DENKAVIT BELGIE (Mr Gheysen) t/ Belgische Staat, vertegenwoordigd door 
de Minister van Economische Zaken (Mrs Houtekier en Houtekier) 

I. RECHTSPLEGING - Verzoekschrift - Onderwerp - Interpretatie van het onderwerp van het 
beroep - Onderwerp bepaald aan de hand van de procedurestukken volgend op het verzoekschrift 

Er kan reden toe zijn het juiste voorwerp van het beroep nader te omschrijven (i.c. te 
beperken) aan de hand van de door de verzoekende partij in haar memorie van wederant
woord aangebrachte preciseringen. 

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

Het gegeven dat de verzoekende partij een programmaovereenkomst onderschreef die 
voor haar minder nadelig is dan het bestreden ministerieel besluit op de prijsverhogingsaan-
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gifte, dat van toepassing wordt zodra de programmaovereenkomst wordt beëindigd, ontneemt 
haar niet het belang om de vernietiging te vorderen van dat reglementair besluit. Wil ver
zoekende partij immers het recht bereiken de prijzen van haar produkten zonder beperking 
door enige nationale prijsreglementering te mogen vaststellen, dan is zij verplicht eerst de 
vernietiging te vorderen van het ministerieel besluit, waarna zij de programmaovereenkomst 
kan opzeggen. 

111. EUROPEES RECHT - 1° Algemeen (2); - 2° Vrij verkeer van goederen (1 en 3 tot 6) 
IV. ECONOMISCHE REGLEMENTERING - Prijsreglementering (1, 4 en 5) 
V. RECHTSPLEGING - Prejudiciële vragen - Hof van Justitie (3 tot 6) 
VI. BEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN STATE - Bevoegdheid inzake geschillen nietigverklaring 

- Prejudiciële geschillen - Artikel 177 van het E.E.G.-Verdrag (3 tot 6) 

1. De gemeenschappelijke marktordening, waarbij het prijselement een belangrijke 
plaats inneemt, is gericht op de totstandkoming van één markt voor de gehele gemeenschap 
onder gemeenschappelijk beheer. In de sector melk- en zuivelprodukten is de gemeenschap
pelijke ordening der markten geregeld door de verordening nr . .804168 van de Raad van 
27 juni 1968. In de sector granen is de gemeenschappelijke ordening der markten geregeld 
door de verordening nr. 2727175 van de Raad van 29 oktober 1975. 

2. Luidens artikel 189, tweede lid, van het E.E.G.-Verdrag heeft een verordening een 
algemene strekking, is zij in al haar onderdelen verbindend en is zij rechtstreeks toepasselijk 
in elke Lid-staat. De nationale wetgeving moet dan ook aan die verordeningen worden 
getoetst. 

3. Terecht wordt gesteld dat volgens de jurisprudentie van het Hof van Justitie de 
verplichting van artikel 177, derde alinea, van het E.E.G.-Verdrag zijn absoluut karakter 
kan verliezen, wanneer er al een vaste rechtspraak van het Hof bestaat over het punt waarop 
het geding betrekking heeft. Naar het oordeel van het Hof is het daarbij niet van belang 
welke de aard was van de procedures die aanleiding tot die rechtspraak hebben gegeven en 
evenmin dat de vraagpunten in geschil niet volstrekt identiek zijn. 

4. Uit de arresten van het Hof van Justitie van 23 januari 1975 in de zaak Gal/i, van 
6 november 1979 in de zaak Danis en van 1 juli 1987 in de zaak Antonini, blijkt duidelijk 
dat in de produktie- en distributiestadia waar de gemeenschappelijke prijsregeling geldt 
geen nationale maatregel die in de prijzen ingrijpt is toegestaan, dat wil zeggen noch een 
maximumprijsregeling, noch een prijsverhogingsaangifte. 

5. De in de verordeningen 804168 en 2727175 vervatte prijsregeling maakt geen onder
scheid tussen het aan de grondstoffen toe te rekenen bestanddeel van de prijs en de overige 
bestanddelen ervan. Ook het Hof van Justitie maakt geen onderscheid tussen het aan de 
grondstoffen toe te rekenen bestanddeel van de prijs en de overige bestanddelen ervan. Vol
gens de rechtspraak van het Hof kunnen de produkten die onder een gemeenschappelijke 
marktordening vallen uit dien hoofde niet aan een nationale prijsreglementering worden 
onderworpen. 

6. Vermits de rechtspraak van het Hof van Justitie inzake de niet-bevoegdheid van de 
nationale wetgevers om op te treden betreffende prijsregeling in het produktie- en groot
handelsstadium van produkten die vallen onder de toepassing van de verordeningen op het 
gebied van de gemeenschappelijke ordening der markten zeer duidelijk is, bestaat er der
halve geen aanleiding om aan het Hof een prejudiciële vraag te stellen. 

Gezien het verzoekschrift dat de n.v. Denkavit België op 25 augustus 1988 heeft ingediend om de 
vernietiging te vragen van het «ministerieel besluit van 24 juni 1988 houdende verplichting tot aangifte der 
prijsverhogingen, in ieder geval voor zover dit MB betrekking heeft op de prijzen van samengestelde diervoeders 
op de Belgische markt in het produktiestadium en in het groothandelsstadium»; 

1. Over het juiste voorwerp van het beroep. 

Overwegende dat, aan de hand van de door de verzoekende partij in haar memorie van wederantwoord 
aangebrachte preciseringen, het juiste voorwerp van het beroep als volgt wordt omschreven: 

«het ministerieel besluit van 24 juni 1988 houdende verplichting tot aangifte der prijsverhogingen, in ieder 
geval voor zover dit MB betrekking heeft op de prijzen van onder de gemeenschappelijke ordening der markten in 
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de sector melk-en :uivelprodukten respectievelijk onder die in de sector granen vallende samengestelde diervoeders 
(mengvoeders) op de Belgische markt in het produktiestadium en in het groothandelsstadium»; 

2. 01•er de o/1/vankelijkheid van het beroep. 

2.1. Overwegende dat de verwerende partij opwerpt dat het annulatieberoep niet ontvankelijk is bij gebrek 
aan belang, omdat de verzoekende partij gebonden is door een programmaovereenkomst met betrekking tot de 
prijs van mengvoeders, zodat zij niet onder de toepassing van het bestreden ministerieel besluit van 24 juni 1988 
valt en onttrokken is aan het stelsel van de normale prijs en aan de verplichting van de prijsverhogingsaangifte; 

2.2. Overwegende dat de verzoekende partij in haar memorie van wederantwoord repliceert als volgt: 

«De wezenlijke inhoud van verzoeksters vordering is haar aanspraak op het recht, de prijzen van haar hier 
van belang zijnde produkten zonder beperking door enige nationale prijsreglementering te mogen vaststellen. Dit 
recht wordt haar door de Programmaovereenkomst ten duidelijkste niet toegekend. Veeleer worden de wezenlijke 
bestanddelen van de algemene reglementering volgens het litigieuze M.B. in het kader van de Programmaovereen
komst gehandhaafd. waarbij slechts enkele versoepelingen van voornamelijk administratieve aard worden geboden. 
Het door verzoekster begeerde doel - vrije prijsvaststelling-kan dus slechts worden bereikt door nietigverklaring 
van het M.B. in de mate waarin gevorderd, gevolgd door schriftelijke opzegging van de Programmaovereenkomst 
krachtens art. 15 aldaar jo. art. 1 § 3 alinea 2 van de Wet (22 januari 1945)»; 

2.3.1. Overwegende dat artikel 1 van het ministerieel besluit van 24 juni 1988 bepaalt dat de producenten 
en invoerders ertoe gehouden zijn bij het Ministerie van Economische Zaken uiterlijk twee maand vóór toepassing 
iedere prijsverhoging aan te geven die zij voornemens zijn toe te passen op de Belgische markt voor alle produkten, 
grondstoffen, eet- of koopwaren; dat overeenkomstig artikel 1, § 3, de Minister de verhogingsaangifte stilzwijgend 
kan toestaan, de vervroegde toepassing ervan kan toestaan, een aanbeveling kan toesturen die een weigering of 
een beperking inhoudt van de aangegeven verhoging of de aangegeven verhoging geheel of gedeeltelijk gedurende 
zes maanden onder de voorwaarden bepaald in artikel 2 kan weigeren; 

2.3.2. Overwegende dat luidens artikel 3 van haar statuten de n.v. Denkavit België tot voorwerp heeft: 

«De nijverheid voor het bereiden van veevoeder, het uitbaten van een groot- en kleinhandel in veevoeder, 
alsook de in- en uitvoer van veevoeder»; dat uit de overgelegde stukken blijkt dat haar totale jaaromzet ruimschoots 
250 miljoen frank overschrijdt; dat zij derhalve niet valt onder de uitzonderingsbepalingen van artikel 3 van het 
bestreden ministerieel besluit van 24 juni 1988; dat zij evenmin valt onder artikel 6 dat bepaalt dat, in afwijking 
van artikel 1, producenten en invoerders waarvan de jaaromzet op de Belgische markt tijdens het laatste boekjaar 
250 miljoen frank, exclusief B.T.W" niet overschrijdt, de verhoging van de produktie- of invoerprijs mogen 
doorrekenen in absolute waarde op de verkoopprijzen; 

2.3.3. Overwegende dat op het tijdstip waarop het onderhavige annulatieberoep werd ingediend de verzoe
kende partij was toegetreden tot de programmaovereenkomst met betrekking tot de prijs van de mengvoeders van 
4 maart 1987, gesloten tussen de Minister van Economische Zaken, de beroepsvereniging der mengvoederfabri
kanten en de aan- en verkoopvennootschap van de Belgische Boerenbond, en die eindigde op 31 december 1988; 
dat op 14 februari 1989 en op 17 april 1991 tussen voornoemde partijen een nieuwe programmaovereenkomst 
werd gesloten telkens voor een periode van twee jaar, ingaande respectievelijk op 1 januari 1989 en 1 januari 
1991, waartoe de verzoekende partij is toegetreden; dat voornoemde programmaovereenkomsten bepalen dat par
tijen deze kunnen beëindigen door een vooropzeg van zestig dagen en dat de opzeg gegeven door de firma haar 
bet voordeel van het stelsel van de programmaovereenkomst ontneemt; dat zij alsdan van rechtswege onder de 
toepassing van het bestreden ministerieel besluit op de prijsverhogingsaangifte valt; 

2.3.4. Overwegende dat de programmaovereenkomst die de verzoekende partij onderschreef, haar gedeelte
lijk aan het algemeen geldende stelsel van de prijsverhogingsaangifte onttrekt en voor haar minder nadelig is dan 
het bestreden ministerieel besluit, dat van toepassing wordt zodra de programmaovereenkomst wordt beëindigd; 
dat, wil zij het gestelde doel bereiken, te weten het recht de prijzen van de haar in de onderhavige zaak van belang 
zijnde produkten zonder beperking door enige nationale prijsreglementering te mogen vaststellen, zij verplicht 
is eerst de vernietiging te vorderen van het ministerieel besluit van 24 juni 1988 in de mate dat het voor haar 
nadelig is; dat na de gevraagde vernietiging ervan te hebben verkregen, zij alsdan de programmaovereenkomst 
kan opzeggen; dat echter ingeval zij de nietigverklaring niet mocht verkrijgen, zij verplicht zal zijn de program
maovereenkomst voort te zetten, omdat die voor haar minder nadelig is dan het bestreden besluit; dat hieruit volgt 
dat het gegeven dat de verzoekende partij vooralsnog gebonden is door de programmaovereenkomst, haar niet 
het belang ontneemt om de vernietiging te vorderen van het reglementair besluit op de prijsverhogingsaangifte; 
dat de exceptie niet gegrond is; 

3. Over de gegrondheid van het beroep. 

3.1. Overwegende dat de verzoekende partij aanvoert dat het bestreden besluit, voor zover het toepassing kan 
vinden op diervoeders in het produktie- en groothandelsstadium, strijdig is met de verordening door de Raad van de 
Europese Economische Gemeenschap genomen voor een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten, 
meer bepaald van de zuivel en van het graan, omdat de samengestelde diervoeders produkten zijn die onder de 
gemeenschappelijke landbouwmarktordening van de Europese Economische Gemeenschap in de zin van artikel 40 
van het E.E.G.-Verdrag ressorteren en dat al naargelang hun samenstelling zij hetzij onder de bepalingen van de 
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gemeenschappelijke zuivelmarktordening krachtens verordening nr. 804/68 van de Raad van 27 juni 1968, hetzij 
onder die van de gemeenschappelijke graanmarktordening krachtens verordening nr. 2727/75 van de Raad van 
29 oktober 1975 vallen; dat zij stelt dat volgens een vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie de Lid-Staten op 
de gebieden waarvoor een gemeenschappelijke marktordening geldt, niet meer door eenzijdig vastgestelde nationale 
bepalingen kunnen ingrijpen in het prijsvormingsmechanisme, zoals dit uit de gemeenschappelijke marktordening 
voortvloeit; dat zij verwijst naar het arrest van het Hof van Justitie van 6 november 1979, in de zaak Danis e.a" 
dat gewezen werd ingevolge een prejudiciële vraag van het Belgische Hof van Cassatie aangaande de toepassing 
van de toenmalige Belgische prijsreglementering, die inhoudelijk nauwkeurig overeenkwam met die welke in 
de onderhavige zaak wordt bestreden, en naar het arrest van l juli 1987 in de zaak Antonini; dat volgens de 
verzoekende partij de voorrang van het gemeenschapsrecht op het nationaal recht de Minister ervan diende te 
weerhouden de bestreden prijsreglementering toepasselijk te maken op marktordeningsprodukten in het produktie
en groothandelsstadium; 

3.2. Overwegende dat de verwerende partij betwist dat het arrest Danis op de onderhavige zaak kan worden 
toegepast, omdat uit dit arrest volgt dat het ministerieel besluit van 22 juni 1988 slechts in strijd komt met artikel 
30 van het E.E.G.-Verdrag wanneer het de communautaire marktordening in gevaar zou brengen; dat dit volgens 
de verwerende partij niet het geval is, omdat de Minister van Economische Zaken de vervroegde toepassing van 
de aangegeven prijsverhoging kan toestaan, hetgeen binnen een zeer korte termijn kan, wanneer de aangegeven 
prijsverhoging zou steunen op een E.E.G.-maatregel; dat zij betoogt dat de korte termijn nodig voor de verstrekking 
van de toelating, moeilijk als een nadeel kan worden beschouwd, omdat de verzoekende partij kan beschikken 
over een voorraad afgewerkte produkten, waarvan de kostprijs nog niet beïnvloed was door de E.E.G.-maatregel 
en zij eveneens een zekere termijn nodig heeft om de prijsverhoging commercieel door te voeren; dat volgens de 
verwerende partij dit eveneens de opvatting is van het Hof van Cassatie in zijn arrest van 22 april 1980, waar het 
geoordeeld heeft dat artikel 30 van het E.E.G.-Verdrag niet werd geschonden; dat zij stelt dat niet alle veevoeders 
met granen onder de toepassing van de verordening nr. 2727/75 van 29 oktober 1975 vallen en dat de tekst van de 
bijlage niet meer dezelfde is als die van de verordening nr. 120/67, vermeld in het arrest Danis; dat tenslotte zij laat 
gelden dat de prijs van veevoeders niet uitsluitend uit grondstoffenkosten bestaat, maar ook de toegevoegde waarde 
en een winstmarge bevat, en dat de nationale overheid in elk geval bevoegd is voor het nemen van maatregelen 
met betrekking tot het gedeelte van de verkoopprijs dat niet beïnvloed wordt door de marktordening, te weten de 
produktie-, verkoop- en administratiekosten, alsmede de winstmarge; 

3.3. Overwegende dat de verzoekende partij repliceert dat de verwerende partij in de waan verkeert dat zij 
zich beroept op de onverenigbaarheid van de litigieuze prijsreglementering met artikel 30 van het E.E.G.-Verdrag, 
dat kwantitatieve invoerbeperkingen en maatregelen van gelijke werking tussen de Lid-Staten verbiedt; dat een 
dergelijk onderzoek in casu niet relevant is, daar het gaat om produkten in het produktie- en groothandelsstadium 
die onder toepassing van een gemeenschappelijke marktordening vallen; dat, onder verwijzing naar het arrest van 
het Hof van Justitie van 29 mei 1974, in de zaak Konig, alsmede naar het arrest in de zaak Danis voornoemd, zij 
verder stelt dat het Hof van Justitie de nationale prijsreglementering op samengestelde diervoeders in het produktie
en in het groothandelsstadium met de gemeenschappelijke marktordening in strijd heeft geacht, zonder dat daarbij 
een onderscheid werd gemaakt tussen het aan de grondstoffen toe te rekenen bestanddeel van de prijs enerzijds 
en de overige bestanddelen ervan anderzijds; 

3.4.1. Overwegende dat artikel 40 van het E.E.G.-Verdrag bepaalt dat, om de in artikel 39 gestelde 
doeleinden inzake het gemeenschappelijk landbouwbeleid te bereiken, een gemeenschappelijke ordening van de 
landbouwmarkten tot stand zal worden gebracht, en dat deze ordening alle maatrègelen kan medebrengen, welke 
noodzakelijk zijn om de in voornoemd artikel 39 omschreven doelstellingen te bereiken, met name prijsregelingen, 
subsidies, voorraadvorming- en opslagsystemen en gemeenschappelijke organisatorische voorzieningen voor de 
stabilisatie van de in- of uitvoer en dat een eventueel gemeenschappelijk prijsbeleid op gemeenschappelijke criteria 
en op eenvormige berekeningswijzen moet berusten; 

3.4.2. Overwegende dat de gemeenschappelijke marktordening, waarbij het prijselement een belangrijke 
plaats inneemt, gericht is op de totstandkoming van één markt voor de gehele gemeenschap onder gemeenschap
pelijk beheer; dat in de sector melk- en zuivelprodukten de gemeenschappelijke ordening der markten geregeld is 
door de verordening nr. 804/68 van de Raad van 27 juni 1968, sindsdien herhaaldelijk gewijzigd; dat luidens artikel 
1, j) deze verordening geldt voor «Bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen van dieren: bereidingen 
en voedsel bevattende produkten waarop de onderhavige verordening rechtstreeks of uit hoofde van Verordening 
(E.E.G.) nr. 2730175 van toepassing is, met uitzondering van bereidingen en voedsel waarop Verordening (E.E.G.) 
nr. 2727175 van toepassing is»; dat in de sector granen de gemeenschappelijke ordening der markten geregeld is 
door de verordening nr. 2727/75 van de Raad van 29 oktober 1975, sindsdien herhaaldelijk gewijzigd; dat luidens 
artikel 1, d, deze verordening geldt voor «De produkten die zijn opgenomen in bijlage A»; dat de bijlage A ver
meldt: «Bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen van dieren ".»; dat de verzoekende partij verklaart dat 
de samenstelling van de diervoeders die zij verhandelt al naargelang hun samenstelling onder het toepassingsgebied 
van de verordeningen nrs. 804/68 en 2727/75 vallen; dat teneinde op dit punt iedere betwisting te vermijden, de 
verzoekende partij haar vordering preciseert, zoals sub 1. omschreven; dat aldus kan worden aangenomen dat de 
verzoekende partij voornoemde verordeningen mag inroepen; 

3.4.3. Overwegende dat luidens artikel 189, tweede lid, van het E.E.G.-Verdrag een verordening een 
algemene strekking heeft, in al haar onderdelen verbindend is en rechtstreeks toepasselijk is in elke Lid-Staat; dat 
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dan ook de nationale wetgeving, in casu het bestreden ministerieel besluit van 24 juni 1988, aan die verordeningen 
moet worden getoetst; dat dienaangaande door de verzoekende partij wordt voorgesteld dat de Raad overeenkomstig 
artikel 177 van het E.E.G.-Verdrag aan het Hof van Justitie een prejudiciële vraag om uitlegging van deze 
verordeningen zou stellen; dat zij evenwel tegelijk opmerkt en terecht dat volgens de jurisprudentie van het 
Hof van Justitie de hoogste nationale rechter in bepaalde gevallen mag afzien van de verwijzing; dat in het arrest 
van 6 oktober 1982 in de zaak Cilfit het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de verplichting van artikel 177, 
derde alinea, zijn absoluut karakter kan verliezen, wanneer er al een vaste rechtspraak van het Hof bestaat over het 
punt waarop het geding betrekking heeft en dat het daarbij niet van belang is welke de aard was van de procedures 
die aanleiding tot die rechtspraak hebben gegeven en evenmin dat de vraagpunten in geschil niet volstrekt identiek 
zijn; dat de verzoekende partij, zoals hierna zal blijken, terecht stelt dat in casu aan de voorwaarden waaronder 
de Raad mag afzien van een verwijzing naar het Hof van Justitie is voldaan; 

3.4.4.1. Overwegende dat in het arrest van 23 januari 1975 in de zaak Galli, waar de toenmalige marktor
dening voor granen werd ingeroepen ten aanzien van een prijsregeling van de Italiaanse regering, het Hof heeft 
overwogen dat «moet worden geconcludeerd dat op de gebieden waarvoor een gemeenschappelijke marktordening 
geldt - a fortiori wanneer deze ordening uitgaat van een gemeenschappelijke prijsregeling - de Lid-Staten niet 
meer door eenzijdig vastgestelde nationale bepalingen kunnen ingrijpen in het prijsvormingsmechanisme zoals dit 
uit de gemeenschappelijke ordening voortvloeit»; 

3.4.4.2. Overwegende dat in de zaak Danis het Belgisch Hof van Cassatie een prejudiciële vraag heeft 
gesteld betreffende de uitlegging van artikel 30 van het E.E.G.-Verdrag aangaande het verbod van kwantitatieve 
invoerbeperkingen en alle maatregelen van gelijke werking; dat hierbij ambtshalve het Hof van Justitie het probleem 
heeft aangesneden van de verenigbaarheid van het ministerieel besluit van 22 december 1971 houdende verplichting 
tot aangifte der prijsverhogingen met de verordening nr. 120/67 van 13 juni 1967 houdende een gemeenschappelijke 
ordening der markten in de sector granen; dat het ministerieel besluit van 22 december 1971 werd vervangen 
door het bestreden besluit, doch dat, alhoewel niet identiek, de principes van eerstgenoemd ministerieel besluit 
overeenkomen met die van laatstgenoemd besluit; dat de verordening nr. 2727/75 van 29 oktober 1975 houdende 
een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen de verordening nr. 120/67 van 13 juni 1967 
intrekt en vervangt en een soortgelijke prijsregeling en regeling van het handelsverkeer bevat voor de erin 
opgenomen produkten; dat het arrest van het Hof van 6 november 1979 in de zaak Danis luidt: 

«In voorgaande overwegingen worden de nationale rechter eigenlijk reeds de door hem gevraagde gegevens 
betreffende de uitlegging van artikel 30 van het Verdrag verstrekt. Teneinde de nationale rechter over alle voor zijn 
uitspraak nuttige uitleggingsgegevens te doen beschikken, meent het Hof er voorts op te moeten wijzen dat nationale 
prijsheheersingsmaatregelen, wanneer men te maken heeft met produkten vallende onder de gemeenschappelijke 
ordening der landbouwmarkten, met name aan die ordening dienen te worden getoetst. Naar het Hof in zijn 
jurisprudentie heeft uitgemaakt- arrest van 23 januari 1975 (zaak 31174, Galli, Jurispr. 1975, blz. 47), arresten 
van 26fehruari 1976 (zaken 65175, Tasca, en 88-90175, Sadam, Jurispr. 1976, blz. 291 en blz. 323), arrest van 
29 juni 1978 (zaak 154177, Dechmann, Jurispr. 1978, blz. 1573) en arrest van 12 juli 1979 (zaak 223178, Grosoli) 
- kunnen de Lid-Staten op de gebieden waarvoor een gemeenschappelijke marktordening geldt, in het bijzonder 
wanneer deze ordening uitgaat van een gemeenschappelijke prijsregeling, niet meer door eenzijdig vastgestelde 
bepalingen ingrijpen in het prijsvormingsmechanisme zoals dit uit de gemeenschappelijke ordening voortvloeit. In 
de genoemde uitspraken werd uitgemaakt dat de bepalingen van een communautaire landbouwverordening, waarin 
met betrekking tot de in de betrokken marktordening bedoelde produkten voor de stadia van produktie en groothandel 
een regeling ten aanzien van de prijzen is vervat, onverminderd andere verdragsbepalingen, de bevoegdheid 
der Lid-Staten om in het detailhandels- en consumptiestadium eenzijdige maatregelen inzake de prijsvorming te 
nemen onverlet laten, mits deze maatregelen de doe/stellingen of de werking van de betrokken gemeenschappelijke 
marktordeningen - en met name de daarin gegeven prijsregeling- niet in gevaar brengen. 

»Blijkens het dossier gaat het bij de produkten met betrekking tot welke er door de nationale rechter 
een vraag betreffende de uitlegging van het gemeenschapsrecht gesteld werd, om veevoeders waarin, blijkens de 
gegevens door beklaagden in het hoofdgeding ten processe verstrekt, een hoog gehalte aan granen zou voorkomen. 
Gezien hun samenstelling, zijn deze produkten te beschouwen als «veevoeder» in de zin van artikel 1, d), van 
's Raads verordening nr. 120167 van 13 juni 1967 (PB 117 van 1967, blz. 2269) houdende een gemeenschappelijke 
ordening der markten in de sector granen, en vallen derhalve onder diezelfde gemeenschappelijke ordening. Naar 
het Hof reeds meermalen overwoog (arrest van 23 januari 1975, Galli, nr. 31174, Jurispr. 1975, blz. 47) is de 
gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen, vastgesteld hij verordening nr. 120167, gericht op 
de totstandbrenging van «één markt» in de sector granen voor de gehele Gemeenschap onder gemeenschappelijk 
beheer en zijn er teneinde tot die markteenheid te geraken, een in verordeningen neergelegd stelsel en een 
ordeningskader voorzien, waarin een centrale plaats toekomt aan een «prijsregeling», van toepassing op het 
produktie- en groothandelsstadium. Een nationale prijsbeheersingsregeling- geldende voor de produkten waarop 
zulk een gemeenschappelijke ordening der markten van toepassing is en, eveneens in de stadia van produktie en 
groothandel, leidende tot een bevriezing der prijzen - grijpt in op een door die ordening bestreken terrein en is 
mitsdien met die ordening onverenigbaar voor zover zij, toegepast op latere distributiestadia, naar het oordeel van 
de nationale rechter de doe/stellingen of de werking dier ordening in gevaar brengt»; 

dat in het beschikkend gedeelte van het arrest het Hof van Justitie voor recht verklaart dat een nationale 
prijsbeheersingsregeling «onverenigbaar (is) met de gemeenschappelijke ordening der markten voor de sector 
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granen, ingevoerd bij 's Raads verordening nr. 120167 van 13 juni 1967, voor zover zij voor het produktie- en 
groothandelsstadium van toepassing is op de prijzen der produkten in die verordening bedoeld»; ' 

3.4.4.3. Overwegende dat in het arrest van 1 juli 1987 in de zaak Antonini het Hof van Justitie heeft 
gewezen dat een nationale wettelijke regeling die een prijsstop in het produktie- of groothandelsstadium beoogt te 
bewerkstelligen of te begunstigen door voor een bepaalde periode elke prijsverhoging te verbieden, naar haar aard 
buiten de aan de Lid-Staat voorbehouden bevoegdheden valt wanneer de produkten waarop zij van toepassing is, 
onder de gemeenschappelijke ordening der markten in de sectoren varkensvlees en rundsvlees vallen en dat dit niet 
anders is wanneer de nationale regeling slechts voor een bepaalde tijd geldt of wanneer zij een herzieningsclausule 
bevat ten einde de bevroren prijzen te kunnen aanpassen aan die welke ingevolge de gemeenschapsverordeningen 
zijn bepaald; 

3.4.4.4. Overwegende dat uit de geciteerde arresten duidelijk blijkt dat in de produktie- en distributiestadia 
waar de gemeenschappelijke prijsregeling geldt geen nationale maatregel die in de prijzen ingrijpt is toegestaan, 
dat wil zeggen noch een maximumprijsregeling, noch een prijsverhogingsaangifte zoals in het bestreden besluit 
voorgeschreven; dat, welke van de mogelijkheden bepaald bij artikel 1, § 3, van dat besluit de Minister ook 
benut, de toepassing ervan steeds een tijdelijke belemmering vormt op het prijsvormingsmechanisme, hetgeen in 
tegenstelling tot wat de verwerende partij voorhoudt, de facto neerkomt op een tijdelijke bevriezing van de prijzen; 

3.4.5. Overwegende dat de verwerende partij ten onrechte betoogt dat de nationale overheid in ieder geval 
bevoegd is voor het nemen van maatregelen met betrekking tot het gedeelte van de verkoopprijs dat niet beïnvloed 
wordt door de marktordening, zoals onder meer andere grondstoffen die niet onder de marktordening vallen, de 
produktie-, verkoop- en administratiekosten en de winstmarge; dat vooreerst moet worden in acht genomen het feit 
dat de verzoekende partij haar annulatieberoep beperkt tot diervoeders die onder de verordeningen van de Raad 
nr. 804/68 en nr. 2727/75 vallen; dat de in deze verordeningen vervatte «prijsregeling» geen onderscheid maakt 
tussen de verschillende bestanddelen die medebepalend zijn voor de vorming van de prijs; dat ook het Hof Van 
Justitie geen onderscheid maakt tussen het aan de grondstoffen toe te rekenen bestanddeel van de prijs en de overige 
bestanddelen ervan, en dat volgens de rechtspraak van het Hof, de produkten die onder een gemeenschappelijke 
marktordening vallen uit dien hoofde niet aan een nationale prijsreglementering kunnen worden onderworpen; 

3.4.6. Overwegende dat uit het vorenstaande blijkt dat de rechtspraak van het Hof van Justitie inzake de 
niet-bevoegdheid van de nationale wetgevers om op te treden betreffende de prijsregeling in het produktie- en 
groothandelsstadium van produkten die vallen onder de toepassing van de verordeningen op het gebied van de 
gemeenschappelijke ordening der markten, zeer duidelijk is en dat er derhalve geen aanleiding bestaat om aan het 
Hof een prejudiciële vraag te stellen, 

BESLUIT: 

Artikel 1. - Vernietigd wordt het ministerieel besluit van 24 juni 1988 houdende verplichting tot aangifte der 
prijsverhogingen in de mate dat het van toepassing is, in het produktie- en groothandelsstadium, op samengestelde 
diervoeders die vallen onder de toepassing der E.E.G.-verordeningen waarbij de gemeenschappelijke ordening der 
markten in de sector melk- en zuivelprodukten en in de sector granen wordt geregeld. 

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

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

N• 39.245 

ARREST van 28 april 1992 (IVe Kamer) 
De HH. Borret, kamervoorzitter, De Brabandere en Mevr. Bracke, verslaggeefster, staatsraden, en de 
H' Van Assche, auditeur-generaal. 

N.V. LEVI STRAUSS & C0 EUROPE (M' Herten) t/ Belgische Staat, vertegenwoor
digd door het Ministerieel Comité voor Economische en Sociale Coördinatie, de 
Minister van Economische Zaken en de Minister van Tewerkstelling en Arbeid 
(M'8 Houtekier en Houtekier) 

1. HANDELINGEN VAN ADMINISTRATIEVE OVERHEDEN - Geldigheid - Schending van de 
wet - Motieven (1 tot 4) 
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II. BEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN STATE - Bevoegdheid inzake geschillen nietigverklaring 
- Appreciatiebevoegdheid van de administratie - Diversen (1 tot 3) 

1. Het begrip «onderneming die in uitzonderlijk ongunstige economische omstandighe
den verkeert» is inhoudelijk niet bepaald en aan de appreciatie van het Ministerieel Comité 
voor Economische en Sociale Coördinatie overgelaten. Principieel is de Raad van State niet 
bevoegd om in de plaats van de bevoegde administratieve overheid te oordelen of een onder
neming in uitzonderlijk ongunstige economische omstandigheden verkeert. Evenwel komt het 
de Raad als legaliteitsrechter toe na te gaan of bij de uitoefening van haar appreciatierecht 
de overheid zich heeft gesteund op gegevens en maatstaven die de uitgebrachte beoordeling 
in redelijkheid kunnen dragen. 

2. Door zich met betrekking tot de aanvraag van de verzoekende partij, gesteund 
op artikel 11, 4°, van het koninklijk besluit nr. 181, van 30 december 1982, te beperken 
tot de vaststelling dat de verzoekende partij in 1981, 1982 en 1983 geen verlies heeft 
geleden, heeft het Ministerieel Comité voor Economische en Sociale Coördinatie ten onrechte 
niet onderzocht en geëvalueerd of de onderneming zich in het jaar 1984, waarvoor de 
aanvraag werd ingediend, op grond van de door haar ingeroepen omstandigheden niet in 
een uitzonderlijke ongunstige economische toestand bevond. 

3. Het door de verwerende partij aangevoerde argument dat vermits verzoekende partij 
bij haar aanvraag de jaarrekening voor de jaren 1981 tot 1983 had bijgevoegd zodat het 
ministerieel comité wel degelijk gerechtigd was zich op die boekhoudkundige stukken te 
baseren, houdt geen rechtvaardiging in voor het feit dat geen aandacht is geschonken 
aan de door de verzoekende partij voor het jaar 1984 in concreto ingeroepen ongunstige 
omstandigheden, te weten de gedwongen sluiting van een zetel, afdankingen en afvloeiingen 
van personeel. 

4. Wanneer van het besluit van een advies niets terug te vinden is in het voorstel 
waarvan de steller van de bestreden beslissing zich de inhoud als motief van die beslissing 
heeft toegeëigend, kan het niet gelden als een gegeven waarmee deze bij zijn beoordeling 
rekening heeft gehouden. 

Gezien het verzoekschrift dat de n.v. LEVI STRAUSS & C0 EUROPE op 24 december 1987 heeft 
ingediend om de vernietiging te vragen van de beslissing van het Ministerieel Comité voor Economische en Sociale 
Coördinatie van 13 oktober 1987 waarbij haar aanvraag tot erkenning als een onderneming die in buitengewoon 
ongunstige economische omstandigheden verkeert, met toepassing van artikel 11, 4°, van het koninklijk besluit 
nr. 181, van 30 december 1982, wordt geweigerd; 

1. Over de gegevens van de zaak. 

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

1.1. Op 24 februari 1986 dient de verzoekende partij bij de Minister van Tewerkstelling en Arbeid en bij 
de Minister van Economische Zaken een aanvraag in om met toepassing van artikel 11, 4°, van het koninklijk 
besluit nr. 181, van 30 december 1982, voor de jaren 1984 en 1985 erkend te worden als een onderneming die 
in buitengewoon ongunstige economische omstandigheden verkeert, teneinde vrijgesteld te worden van stortingen 
aan het Tewerkstellingsfonds. 

1.2. De aanvraag van 24 februari 1986 wordt door de Administratie van de Nijverheid, Directie Textiel, 
onderzocht, die op 30 mei 1986 een ongunstig advies uitbrengt. 

1.3. Bij brief van 26 november 1987 trekt de verzoekende partij haar aanvraag tot erkenning van het jaar 
1985 in. 

1.4. Bij nota van 2 oktober 1987 stellen de Minister van Economische Zaken en de Minister van Tewerk
stelling en Arbeid aan het Ministerieel Comité voor Economische en Sociale Coördinatie voor de aanvraag van 
de verzoekende partij te verwerpen. 

1.5. Dit voorstel wordt op 8 oktober 1987 aangenomen door het Ministerieel Comité voor Economische en 
Sociale Coördinatie. Bij brief van 28 oktober 1987 wordt de verzoekende partij van die beslissing in kennis gesteld. 

2. Over de gegrondheid van het beroep. 

2.1. Overwegende dat de verzoekende partij als enig middel aanvoert dat de bestreden beslissing op geen 
redelijke motieven steunt en het wettelijk begrip van «buitengewoon ongunstige economische omstandigheden» 
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vermeld in artikel 11, 4°, van het koninklijk besluit nr. 181 van 30 december 1982 miskent, doordat het Ministerieel 
Comité voor Economische en Sociale coördinatie (hierna M.C.E.S.C. genoemd) geen rekening heeft gehouden met 
de in de aanvraag aangevoerde feitelijke omstandigheden, te weten de ineenstorting van de jeansmarkt in 1984 
met 30 %, met als gevolg de sluiting in datzelfde jaar van haar zetel te Aarlen met een tewerkstelling van 400 
werknemers, de afdanking of spontane afvloeiing van 43 personeelsleden in andere locaties, de toename van 
tijdelijke werkloosheid in de exploitatiezetels van Gits, Wervik en Aarlen, alsmede gelijksoortige moeilijkheden in 
het buitenland; dat zij stelt dat de «wetgever inderdaad niet deze bedrijven heeft willen sanctioneren waarvan het 
toch onmogelijk was Ie verwachten dat zij hun tewerkstelling met 3 % zouden verhogen; dat de absolute economische 
onmogelijkheid van zulk een verhoging de ratio legis van de vrijstelling van Tewerkstellingsfondsbijdragen is en de 
interpretatie van het begrip «buitengewoon economische omstandigheden» dient te steunen»; 

2.2. Overwegende dat de eerste en de tweede vertegenwoordiger van de verwerende partij in hun memorie 
van antwoord betogen dat de bestreden beslissing redelijk is en gesteund is op de door de verzoekende partij 
voorgelegde boekhoudkundige stukken, waaruit blijkt dat de boekjaren 1981, 1982 en 1983 een winst opleverden 
van respectievelijk 206.256.000 fr., 243.201.000 fr. en 11.721.000 fr.; dat zij stellen dat het begrip «buitengewoon 
ongunstige economische toestand» door artikel 11, 4°, van het koninklijk besluit nr. 181 van 30 december 1982 
niet inhoudelijk is bepaald en is overgelaten aan de appreciatie van het M.C.E.S.C" met als gevolg dat de controle 
van de Raad van State op de appreciatie van deze omstandigheden beperkt is; dat zij tenslotte opmerken dat de 
«ratio legis» van het koninklijk besluit nr. 181 is dat de ingehouden bedragen moeten dienen voor de tewerkstelling 
en voor de vermindering van de werkduur en dat noch het feit dat de verzoekende partij een uitbatingszetel heeft 
moeten sluiten noch de moeilijkheden die de groep waartoe zij behoort heeft ondervonden, aan deze principes 
afbreuk doen; 

2.3. Overwegende dat de verzoekende partij repliceert dat de verwijzing naar de resultaten van de boekjaren 
1981, 1982 en 1983 geen redelijke grond vormt voor de weigering; dat zij verwijst naar de nota van 2 oktober 
1987 aan het M.C.E.S.C., waarin wordt gesteld dat een onderneming die niet beantwoordt aan de onder het eerste 
lid vermelde criteria door het Comité vastgelegd, toch erkend kan worden indien de onderneming op grond van een 
door haar te verstrekken aanvullende individuele rechtvaardiging, de gelijkstelling lijkt te verdienen met het begrip 
«onderneming die in uitzonderlijk ongunstige economische omstandigheden verkeert», dat volgens de verzoekende 
partij er echter geen rekening is gehouden met haar zorgwekkende economische situatie, niettegenstaande in deze 
mogelijkheid is voorzien; 

2.4.1. Overwegende dat niet wordt betwist dat de verzoekende partij onder de toepassing viel van artikel 5, 
eerste lid, 3°, van het koninklijk besluit nr. 181, van 30 december 1982, omdat zij gedurende het hele jaar 1984 de 
verplichtingen opgelegd door de collectieve arbeidsovereenkomsten bedoeld bij de artikelen 6 en 7 van hetzelfde 
besluit, niet heeft nageleefd en dat zij dienvolgens gehouden was tot stortingen aan het Tewerkstellingsfonds; 
dat evenwel, luidens artikel 5, tweede lid, van hetzelfde besluit, van genoemde storting zijn vrijgesteld de in 
2° en 3° bedoelde werkgevers wier onderneming in de zin van artikel 11, 1°, in moeilijkheden verkeert of wier 
onderneming in 1983 of 1984 in economische omstandigheden zal verkeren, die uitzonderlijk ongunstig zijn in de 
zin van artikel 11, 4°; dat overeenkomstig artikel 11, 1°, als ondernemingen in moeilijkheden worden beschouwd: 
a) voor 1983, diegene waarvan de nettoresultaten voor de belastingen, verhoogd met de afschrijvingen, negatief zijn 
voor het jaar 1982 en waarvan de resultaten van de dienstjaren 1981 en 1982 een verlies vertonen; b) voor 1984, 
diegene waarvan de nettoresultaten voor de belastingen, verhoogd met de afschrijvingen, negatief zijn voor het 
jaar 1983 en waarvan de resultaten van de dienstjaren 1982 en 1983 een verlies vertonen; dat deze ondernemingen 
van rechtswege de vrijstelling tot storting in het Tewerkstellingsfonds genieten; dat overeenkomstig artikel 11, 
4°, de ondernemingen die in buitengewoon ongunstige economische omstandigheden verkeren op hun verzoek 
als zodanig moeten zijn erkend door het Ministerieel Comité voor Begroting (thans Ministerieel Comité voor 
Economische en Sociale Coördinatie) op voorstel van de. Minister van Tewerkstelling en Arbeid en de Minister 
van Economische Zaken; 

2.4.2. Overwegende dat de eerste en de tweede vertegenwoordiger van de verwerende partij terecht stellen 
dat het begrip «onderneming die in uitzonderlijk ongunstige economische omstandigheden verkeert» inhoudelijk niet 
is bepaald en aan de appreciatie van het M.C.E.S.C. is overgelaten; dat principieel de Raad van State niet bevoegd 
is om in de plaats van de bevoegde administratieve overheid te oordelen of een onderneming in uitzonderlijk 
ongunstige economische omstandigheden verkeert; dat evenwel het de Raad als legaliteitsrechter toekomt na te 
gaan of bij de uitoefening van haar appreciatierecht de overheid zich heeft gesteund op gegevens en maatstaven 
die de uitgebrachte beoordeling in redelijkheid kunnen dragen; 

2.4.3. Overwegende dat bij brief van 24 februari 1986 de verzoekende partij overeenkomstig artikel 11, 4°, 
van voornoemd koninklijk besluit nr. 181 een aanvraag tot erkenning als onderneming verkerende in buitengewoon 
ongunstige economische omstandigheden voor de jaren 1984 en 1985, later beperkt tot 1984, heeft ingediend; dat 
zij als motieven ter ondersteuning van haar verzoek voor 1984 onder meer volgende omstandigheden liet gelden: 
de ineenstorting van de jeansmarkt met als gevolg in 1984 sluiting van de zetel van de n.v. LEVI STRAUSS & 
C0 EUROPE te Aarlen waar 400 werknemers waren tewerkgesteld, collectieve afdanking van 23 werknemers in 
het Europese hoofdkwartier te Brussel, spontane afvloeiing van 20 werknemers in de overige Belgische locaties, 
sluiting van één fabriek in Engeland; 

2.4.4. Overwegende dat de bestreden beslissing van het M.C.E.S.C. steunt op volgende motivering voor
gesteld in een nota van 2 oktober 1987 door de Minister van Economische Zaken en door de Minister van 
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Tewerkstelling en Arbeid en wier motivering het M.C.E.S.C. zich heeft toegeëigend: «Deze onderneming kan niel 
worden heschouwd als een onderneming die in huitengewoon ongunslige economische omstandigheden verkeert, 
daar de resultalen van de hoekjaren 1981, 1982 en 1983 positief waren»; dat, waar deze motivering aanvaardbaar 
zou zijn geweest wanneer de aanvraag van de verzoekende partij gesteund was geweest op artikel 11, 1°, voor 
de toepassing waarvan de resultaten van de dienstjaren een dwingend criterium uitmaken, zij dit niet is voor de 
aanvraag van de verzoekende partij gesteund op artikel 11, 4°; dat het M.C.E.S.C. tot taak had te onderzoeken of 
de onderneming zich in het jaar 1984 op grond van de door haar ingeroepen omstandigheden niet in een uitzonder
lijke ongunstige economische toestand bevond; dat door zich te beperken tot de vaststelling dat de onderneming in 
1981, 1982 en 1983 geen verlies heeft geleden, het M.C.E.S.C. de economische toestand van de onderneming in 
1984, jaar waarvoor de aanvraag tot erkenning werd ingediend, ten onrechte niet heeft onderzocht en geëvalueerd; 

2.4.5. Overwegende dat de eerste en de tweede vertegenwoordiger van de verwerende partij in hun laatste 
memorie stellen dat de verzoekende partij bij haar aanvraag de jaarrekeningen voor de jaren 1981, 1982 en 1983 had 
bijgevoegd zodat bij haar beoordeling het M.C.E.S.C. wel degelijk gerechtigd was zich op die boekhoudkundige 
stukken te baseren; dat de bijvoeging van deze stukken, die overigens ook de jaarrekening voor 1984 bevatte, 
geschiedde ter ondersteuning van de bewering van de verzoekende partij dat de jeansmarkt de laatste jaren met 
30 % was ingekrompen; dat evenwel de reden van de aanvraag van de verzoekende partij tot erkenning voor het 
jaar 1984 als een onderneming die dat jaar in uitzonderlijke ongunstige economisch omstandigheden verkeerde 
te vinden was in de gevolgen van de ineenstorting van de jeansmarkt, te weten de gedwongen sluiting van 
een zetel, afdankingen en afvloeiingen van personeel; dat derhalve het door de verwerende partij aangevoerde 
argument geen rechtvaardiging inhoudt voor het feit dat de eerste vertegenwoordiger van de verwerende partij 
geen aandacht heeft geschonken aan de door de verzoekende partij voor het jaar 1984 in concreto ingeroepen 
ongunstige omstandigheden; dat weliswaar de Administratie van de Nijverheid in een interne nota van 30 mei 
1986 in het besluit van haar advies heeft verwezen naar de sluiting van de zetel te Aarlen en de afdankingen in 
de andere zetels doch dat in het voorstel van 2 oktober 1987 van de tweede en de derde vertegenwoordiger van 
de verwerende partij, waarvan de eerste vertegenwoordiger van de verwerende partij als erkennende instantie zich 
de inhoud als motief van haar beslissing heeft toegeëigend, van dat besluit niets is terug te vinden en zodoende 
niet kan gelden als een gegeven waarmede zij bij haar beoordeling rekening heeft gehouden, 

BESLUIT: 

Artikel 1. - Vernietigd wordt de beslissing van het Ministerieel Comité voor Economische en Sociale 
Coördinatie van 13 oktober 1987 waarbij de aanvraag van de n.v. LEVI STRAUSS & C0 EUROPE tot erkenning 
als een onderneming die in buitengewoon ongunstige economische omstandigheden verkeert, met toepassing van 
artikel 11, 4°, van het koninklijk besluit nr. 181, van 30 december 1982, wordt geweigerd. 

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

~ N• 39.246 
l ARREST van 28 april 1992 (IVe Kamer) 

De HH. Borret, kamervoorzitter, verslaggever, De Brabandere, en Mevr. Bracke, staatsraden, en de H' Van 
Assche, auditeur-generaal. 

VAN LINT (M' Van Lint) t/ Instituut der Accountants (Mrs Lebbe en Van Omme
slaghe) 

1. RECHTSPLEGING - Verzoekschrift -Termijn - Aanvang van de termijn - 1° Algemeen (2 
en 4); - 2° Bekendmaking - Bekendmaking in het Belgisch Staatsblad (1) 

II. BELANG (VEREIST OM VOOR DE RAAD VAN STATE EEN GEDING TE VOEREN) -
Algemene beginselen - Actueel en zeker belang - Beroep tegen reglementen (3) 

1. Het beroep tot vernietiging van een artikel van een koninklijk besluit, ingesteld 
meer dan zestig dagen nadat het in het Belgisch Staatsblad werd bekendgemaakt, is niet 
ontvankelijk. Wel is het zo dat de Raad de onwettigheid van het koninklijk besluit als 
annulatiemiddel tegen een ontvankelijk medebestreden beslissing in aanmerking kan nemen. 

2. Artikel 4 van het procedurereglement doet de termijn voor een annulatieberoep 
ingaan na de betekening, de bekendmaking of de feitelijke kennis van de bestreden beslissing, 
niet met het ontstaan van het belang bij de vernietiging van die beslissing, laat staan met 
het zich rekenschap geven van dat belang. 
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'; 3. Het volstaat voor het belang voor het instellen van een annulatieheroep tegen een 
verordenende bepaling dat zij op de verzoeker toepasbaar is. 

4. De termijn voor het instellen van een annulatieheroep heeft de rechtszekerheid op 
het oog. Dit is een doeleinde van openbaar belang dat behartenswaardig blijft ook al zou de 
tegenpartij zich, zoals de verzoeker beweert, schuldig hebben gemaakt aan de nalatigheid 
die erin bestaat niet zèlf de vernietiging van het bestreden besluit te hebben gevorderd. 

111. ACCOUNTANTS - Aanvaarding als lid van het Instituut - 1° Voorwaarden (4 en 5); -
2° Geschillen - Beroep bij de Raad van State - a) Bevoegdheid van de Raad van State (3); -
b) Annulatieberoep - ba) Onderwerp (1); - bh) Belang (2) 

IV. RECHTSPLEGING - Verzoekschrift - Voorwerp - Bestaan van het voorwerp - Vernietigde 
handeling (1) 

V. BELANG - Rangschikking volgens de opgeworpen geschillen of volgens de aard van de bestreden 
rechtshandeling - Beroep tegen een voor de verzoeker gunstige beslissing (2) 

VI. BEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN STATE - Algemeen - Uitsluitende bevoegdheid van de 
administratieve overheden (3) 

1. Zonder voorwerp is het beroep tegen de beslissing van de Raad van het Instituut der 
Accountants, die door de Commissie van beroep is vernietigd geworden. 

2. Verzoeker heeft geen belang hij de vernietiging van de beslissing van de Commissie 
van beroep waarmee de voor hem ongunstige beslissing van de Raad van het Instituut der 
Accountants wordt vernietigd. 

3. De Raad van State is niet bevoegd om verzoeker toe te laten als lid van het Instituut 
der Accountants. 

4. De kandidaat-accountant die zich beroept op de overgangsbepaling van artikel 99 
van de wet van 21 februari 1985 mag niet onderworpen worden aan een bekwaamheids
examen. 

5. Door te bepalen dat de toetreding van een kandidaat afhankelijk gesteld kan worden 
van de voorwaarde dat hij wordt gehoord, legt het artikel 4, tweede lid, van het koninklijk be
sluit van 14 juni 1985 geen bekwaamheidsexamen op, noch laat het dat toe. De term «horen» 
wijst uit zichzelf niet op het afnemen van een bekwaamheidsexamen. Zo aan de kandidaat 
geen in een bekwaamheidsexamen passende abstracte en theoretische vragen gesteld mogen 
worden, mogen hem wel vragen worden gesteld die aansluiten bij zijn professioneel verleden. 

VII. HANDELINGEN VAN ADMINISTRATIEVE OVERHEDEN - 1° Geldigheid - Schending van 
de wet - Motieven (2); - 2° Afwending van macht - Begrip (1) 

VIII. PROCEDURE IN NIET-BETWISTE ZAKEN - Formele motivering der handelingen -
Algemeen (2) 

1. Van machtsafwending kan maar sprake zijn wanneer de overheid bij het uitoefenen 
van een bevoegdheid een doel nastreeft waarvoor die bevoegdheid haar niet gegeven is. Zij 
maakt zich niet aan machtsafwending schuldig wanneer ze geen onwettig doel nastreefde, 
maar enkel een onwettig middel aanwendde om een wettig doel te bereiken. 

2. Als een administratieve beslissing niet gemotiveerd is, zijn de motieven ervan in 
rechte niet bekend en kan dus uiteraard geen tegenstrijdigheid in de motieven ontdekt worden. 

IX. RECHTSPLEGING - Verzoekschrift - Uiteenzetting van de feiten en de middelen - Inter
pretatie 

Zo een middel waarin onwettigheden worden aangeklaagd die zich onmogelijk alle te
gelijkertijd kunnen voordoen, al niet op grond van de exceptio obscuri libelli moet verworpen 
worden, kan het met het oog op vrijwaring van de rechten van verdediging van de verwerende 
partij niet anders begrepen worden dan zoals deze het begrepen heeft. 

X. ACCOUNTANTS- Aanvaarding als lid van het Instituut- 1° Voorwaarden (1); - 2° Geschillen 
- Commissie van beroep - Terechtzitting (2) 

1. Het attest van een bedrijfsrevisor, echtgenoot van verzoekster, dat enkel in algemene 
bewoordingen attesteert dat verzoekster zich onder zijn toezicht aktief bezighield met de 
werkzaamheden van accountant zoals bedoeld in artikel 78 van de wet van 21februari1985, 
is niet voldoende om het door artikel 99 van de wet van 21 februari 1985 vereiste bewijs te 

VERZAMELING VAN ARRESTEN VAN DE RAAD VAN STATE - 1992 



Nr 39.246 

Arresten 
Nrs 39.237 tot 39.248 

Blz. 16 

leveren dat zij gedurende ten minste zes jaar professionele werkzaamheden heeft uitgeoefend 
waarin zij genoeg vorming heeft verworven om de werkzaamheden van accountant uit te 
oefenen die worden opgesomd in artikel 78 van genoemde wet. Was dat wel het geval, dan 
zou ongeveer iedereen zich als accountant kunnen laten erkennen. 

2. De Commissie van beroep heeft noch de artikelen 992 en volgende van het Gerech
telijk Wetboek, noch zelfs maar artikel 4, tweede lid, van het koninklijk besluit van 14 juni 
1985 van node om de persoonlijke verschijning van het kandidaat-lid van het instituut der 
Accountants te kunnen vorderen. Het is haar taak na te gaan of de voor haar verschijnende 
kandidaat als accountant erkend kan worden. De wet van 21 februari 1985 verbiedt haar 
niet om met het oog op de bewijslevering daaromtrent die kandidaat persoonlijk te horen 
zolang zij voor de kandidaten die aanspraak maken op de toepassing van artikel 99 van de 
wet, van dit verhoor maar geen bekwaamheidsexamen maakt. In casu is het niet bewezen 
dat de commissie dat laatste van plan was. 

Gezien het verzoekschrift dat Agnes Van Lint op 22 mei 1989 heeft ingediend om de vernietiging te 
vorderen van: 

«A . ... artikel 4, tweede lid, van het koninklijk hes/uit van 14 juni 1985 betreffende het Instituut der Accoun
tants daar dit genomen werd in strijd met de wet van 21 februari 1985 tot hervorming van het hedrijfsrevisoraat 
en tot instelling van het Instituut der Accountants; 

»B . ... de beslissing van de Commissie van Beroep van het Instituut der Accountants (IDAC) dd. 27 februari 
1989; van de tussenbeslissing van de Commissie van beroep van het Instituut der Accountants dd. 28 november 
1988 en van de beslissing van het Instituut der Accountants dd. 14 mei 1987 en bijgevolg toegelaten te worden als 
lid van het Instituut der Accountants ... »; 

1. Over de gegevens van de zaak. 

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

1.1. Op 7 januari 1986 dient verzoekster bij het Instituut der Accountants een aanvraag in tot erkenning 
als zelfstandig accountant (tabel van de externe accountants) met toepassing van de overgangsbepaling vervat in 
artikel 99 van de wet van 21 februari 1985 tot hervorming van het bedrijfsrevisoraat. 

1.2. Met toepassing van artikel 4 van het koninklijk besluit van 14 juni 1985 betreffende het Instituut der 
Accountants roept het Instituut haar op om op 15 april 1987 gehoord te worden. 

1.3. Verzoekster verschijnt niet. Wel komen haar echtgenoot, Jean Scheers, en Advocaat Th. Van Lint. In 
de notulen van het Instituut wordt vermeld: 

«Kandidate is niet wettelijk verontschuldigd. Het is haar 2de oproep. Aan de heren Scheers en Van lint 
werd uitdrukkelijk de vraag gesteld of kandidate zich voor de auditiezitting verontschuldigt. 

»Het antwoord was negatief 

»Conclusie: Niet te aanvaarden en definitief te weigeren». 

1.4. Bij brief van 14 mei 1987 laat de Voorzitter van het Instituut verzoekster weten dat de Raad «tijdens 
zijn laatste vergadering genoodzaakt was uw aanvraag tot erkenning als accountant te verwerpen». 

1.5. Met een brief van 11 juni 1987 tekent verzoekster bij de Commissie van beroep van het Instituut beroep 
aan overeenkomstig artikel 77 van de wet van 21 februari 1985. Zij doet onder meer gelden dat de weigering 
van haar kandidatuur niet gemotiveerd is. 

1.6. Een eerste zitting van de Commissie van beroep vindt plaats op 8 februari 1988. Op deze zitting 
verschijnt verzoekster niet, maar Advocaat Th. Van Lint vraagt haar te mogen vertegenwoordigen. De commissie 
nodigt Mr. Van Lint nopens deze vertegenwoordiging uit besluiten te nemen en verdaagt de zaak naar de zitting 
van 7 maart 1988. 

Ter zitting van 7 maart 1988 verschijnt verzoekster opnieuw niet en vraagt haar raadsman, Mr. Van Lint, 
haar te mogen vertegenwoordigen. De commissie hoort hem. Ze neemt de zaak in beraad. 

1.7. Op 28 november 1988 neemt de commissie haar beslissing. Ze beslist dat verzoekster op de zittingen 
van 8 februari 1988 en 7 maart 1988 rechtsgeldig vertegenwoordigd was. Zij vernietigt de beslissing van de Raad 
van het Instituut omdat deze niet naar behoren gemotiveerd is en trekt de zaak tot zich. 

«Nopens de grond» overweegt zij: 

«Naar luid van art. 99 van de wet van 21 februari 1985, dienen de personen die binnen een termijn van 
tien maanden te rekenen vanaf de inwerkingtreding van deze wet, hun kandidatuur stellen, het bewijs te leveren dat 

VERZAMELING VAN ARRESTEN VAN DE RAAD VAN STATE - 1992 



Arresten 
Nrs 39.237 tot 39.248 
Blz. 17 Nr 39.246 

zij gedurende ten minste zes jaar professionele werkzaamheden hebben uitgeoefend waarin zij voldoende vorming 
hebben ve1won•en om de werkzaamheden van accountant uit te oefenen die worden opgesomd in art. 78 van dezelfde 
wet. 

»Uit de door appellante overgelegde stukken kan niet onmiddellijk worden besloten dat zij op een voldoende 
wijze professionele werkzaamheden uitgevoerd heeft zoals bedoeld hij art. 78 van de wet. 

»Dienvolgens komt het de Commissie van Beroep noodzakelijk voor appellante persoonlijk te horen nopens 
haar vorming en professionele werkzaamheden». 

Zij besluit: 

«Verklaart het hoger beroep toelaatbaar en vooralsnog in volgende mate gegrond; 

»Vernietigt de beslissing a quo door de Raad van het Instituut der Affountants getroffen, 

»Trekt de zaak tot haar, 

»En opnieuw wijzend, alvorens recht te doen nopens de grond der zaak; 

»Zegt dat appellante in persoon voor de Commissie van Beroep dient te verschijnen op maandag 30 januari 
I989 om 14.30 uur in de zetel van het Instituut der Accountants, gevestigd te 1000 Brussel, Congresstraat 49». 

Het zittingsblad van 30 januari 1989 van de Commissie van beroep vermeldt het volgende: 

«Appellant is niet verschenen. Appellant is vertegenwoordigd door een raadsman. Appellant werd gehoord in 
zijn beroep. De Commissie neemt de zaak in beraad. De raadsman deelt mede dat appellante weigert te verschijnen 
en legt in haar naam een memorie neer alsmede een attest uitgaande van de heer Jean &·heers». 

1.8. Na verwijzing naar haar tussenbeslissing van 28 november 1988 beslist de Commissie van beroep op 
27 februari 1989: 

«Verklaart het hoger beroep verder ongegrond. 

»Zegt dat appellante niet toegelaten wordt de titel van accountant te voeren». 

Deze beslissing is als volgt gemotiveerd: 

«Appellante werd op de zitting van 30 januari 1989 vertegenwoordigd door haar raadsman, die meedeelde 
dat appellante weigert voor de Commissie te verschijnen. Wel legt hij ter zitting een memorie van verdediging 
over, alsmede een attest dd. 20 januari I989, uitgaand van de heer Jean Scheers, hedrijfffevisor en echtgenoot 
van appellante. 

»Bij haar memorie van verdediging werpt appellante op ( I) dat de aanvaarding als accountant tijdens de 
overgangsregeling niet afhankelijk mag worden gesteld van een bekwaamheidsexamen; (2) dat zij door enerzijds 
de overlegging van het attest dd. 20.I .1989, uitgaand van dhr. Scheers, en anderzijds het feit dat ze zaakvoerster
medewerkende vennote was van een accountantskantoor, op voldoende wijze bewijst dat ze de overgangsvoo1waarde 
gesteld door art. 99, § 2 van de wet, vervult; ( 3) dat het art. 99 van de wet niet voorziet in de plicht tot het verschijnen 
van de kandidaten; (4) dat het Instituut van Accountants in zijn oproeping ten onrechte verwees naar art. 4, § 2 
van het Koninklijk Besluit van I4 juni 1985, daar dit Koninklijk Besluit onwettig is op uitzondering van het art. 5 
dat het dossierrecht bepaalt. 

»De persoonlijke verschijning van appellante werd door de Commissie van Beroep niet bevolen met het 
oogmerk om appellante aan een bekwaamheidsexamen te onderwerpen. Het middel door appellante in dit raam 
ontwikkeld, dient dan ook niet te worden onderzocht. 

»Bij de tussenbeslissing dd. 28 november 1988 werd gemotiveerd dat uit de door appellante overgelegde 
stukken niet onmiddellijk kan worden besloten dat zij op een voldoende wijze professionele werkzaamheden uit
gevoerd heeft zoals bedoeld hij art. 78 van de wet. Het overgelegde attest dd. 20.1.1989, uitgaand van de heer 
Scheers, verandert aan deze vaststelling niets, nu dit attest evenmin nadere specificaties verstrekt nopens de exacte 
professionele werkzaamheden die appellante heeft uitgeoefend. De heer Scheers attesteert enkel in algemene be
woordingen dat appellante zich «onder zijn toezicht aktief bezighield met de werkzaamheden van accountant zoals 
bedoeld in art. 78 van de wet van 21 februari 1985». Dit attest verschaft de Commissie geen inzicht nopens de 
juiste aard der gestelde activiteiten, zodat niet kan worden nagegaan of deze wel degelijk in aanmerking komen om 
beschouwd te worden als zijnde werkzaamheden zoals bedoeld bij art. 78. 

»Het was juist om deze reden dat appellante hij de tussenbeslissing dd. 28 november 1988 gevraagd werd om 
in persoon te verschijnen. De regels van het gemeen burgerlijk procesrecht, waartoe de techniek van het persoonlijk 
verhoor van partijen (artikelen 992 en volgende van het gerechte/ijk wetboek) behoort, zijn van toepassing op 
onderhavige procedure. Dienvolgens mag de Commissie van Beroep, zo zij zulks nodig acht om de waarheid te 
achterhalen, zich van deze techniek bedienen. 

»Het middel opgeworpen door appellante aangaande de verwijzing in de oproeping uitgaand van het Instituut, 
naar art. 4, § 2 van het Koninklijk Besluit van 14 juni 1985, mist iedere grond, nu deze oproeping betrekking had op 
de procedure a quo en de beslissing a quo reeds werd vernietigd hij onze tussenbeslissing dd. 28 november 1988. 
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»Nu appellante niet op afdoende wijze het bewijs levert dat zij gedurende ten minste zes jaren professionele 
werk:aamheden heeji uitgeoefend, waarin zij voldoende vorming heeft verworven om de werkzaamheden van 
accountant uit te oefenen die worden opgesomd in art. 78 van de wet, kan zij niet worden toegelaten om de titel 
van accoulllant te dragen». 

2. 01•er de ontvankelijkheid van het beroep. 

2.1. Overwegende dat de verwerende partij opwerpt dat het beroep niet ontvankelijk is in zoverre het de 
vernietiging nastreeft van artikel 4, tweede lid, van het koninklijk besluit van 14 juni 1985; dat zij betoogt dat 
die vernietiging gevorderd wordt na het verstrijken van de tennijn van zestig dagen na bekendmaking van dit 
besluit in het Belgisch Staatsblad; 

2.1.1. Overwegende dat het koninklijk besluit van 14 juni 1985 bekendgemaakt is in het Belgisch Staatsblad 
van 22 juni 1985; dat het verzoekschrift 22 mei 1989 is gedateerd; dat de exceptie gegrond is; 

Overwegende dat verzoekster tevergeefs betoogt dat zij geen belang had om de vernietiging te vorderen van 
artikel 4, tweede lid, van het koninklijk besluit van 14 juni 1985 binnen de tennijn van zestig dagen na publikatie 
van dit besluit in het Belgisch Staatsblad, daar zij niet kon vennoeden dat het aldaar bepaalde op haar toegepast zou 
worden; dat artikel 4 van het procedurereglement de tennijn voor een annulatieberoep doet ingaan na de betekening, 
de bekendmaking of de feitelijke kennis van de bestreden beslissing, niet met het ontstaan van het belang bij de 
vernietiging van die beslissing, laat staan met het zich rekenschap geven van dat belang; dat overigens voor het 
belang voor het instellen van een annulatieberoep tegen een verordenende bepaling volstaat dat die bepaling op de 
betrokkene toepasbaar is en dat bezwaarlijk kan worden aangenomen dat verzoekster niet kon «vermoeden» dat 
artikel 4, tweede lid, van het koninklijk besluit van 14 juni 1985 op haar toegepast zou kunnen worden; 

Overwegende dat verzoekster evenzeer tevergeefs doet gelden dat het de taak van de Raad van het Instituut 
der Accountants was om de vernietiging van artikel 4, tweede lid, van het koninklijk besluit van 14 juni 1985 te 
vorderen in het voordeel van de toekomstige leden en dat die raad zijn nalatigheid niet kan inroepen tegen de 
kandidaat-leden; dat niet onmiddellijk valt in te zien welk belang de Raad van het Instituut had kunnen laten gelden 
om de vernietiging te vorderen van een verordenende bepaling die hem de bevoegdheid verleent om kandidaat
leden te horen; dat hoe dan ook de tennijn voor het instellen van een annulatieberoep de rechtszekerheid op het 
oog heeft, een doeleinde van openbaar belang dat behartenswaardig blijft ook al zou de overheid zich aan een 
nalatigheid als door verzoekster bedacht schuldig hebben gemaakt; 

2.2. Overwegende dat de verwerende partij terecht opwerpt dat in zoverre het beroep gericht is tegen 
de beslissing van 14 mei 1987 van de Raad van het Instituut, het geen voorwerp heeft daar die beslissing op 
28 november 1988 vernietigd werd door de commissie van beroep; dat zij evenzeer terecht opwerpt dat verzoekster 
geen belang heeft bij de vernietiging van die beslissing van 28 november 1988 van de Commissie van beroep 
daar bij die beslissing de voor verzoekster ongunstige beslissing van 14 mei 1987 van de Raad, die verzoekster 
overigens mee bestrijdt, wordt vernietigd; 

2.3. Overwegende dat de verwerende partij terecht opwerpt dat de Raad van State niet bevoegd is om 
verzoekster toe te laten als lid van het Instituut; 

2.4. Overwegende dat de slotsom is dat het beroep slechts ontvankelijk is in zoverre het de vernietiging 
nastreeft van de beslissing van 27 februari 1989 van de Commissie van beroep; dat het wel zo is dat de Raad als 
annulatiemiddel tegen die beslissing in aanmerking kan nemen dat verzoekster stelt dat artikel 4, tweede lid, van 
het koninklijk besluit van 14 juni 1985 onwettig is; 

3. Over de gegrondheid van het beroep. 

3.1. Overwegende dat als eerste annulatiemiddel van verzoekster wordt beschouwd de onwettigheid van 
artikel 4, tweede lid, van het koninklijk besluit van 14 juni 1985 betreffende het Instituut der Accountants; dat 
verzoekster stelt dat geen enkel artikel van de wet van 21 februari 1985 tot hervorming van het bedrijfsrevisoraat 
de Koning machtigt om een bekwaamheidsexamen op te leggen aan de kandidaten die lid van het Instituut der 
Accountants willen worden met toepassing van de overgangsbepaling van artikel 99 van de genoemde wet; 

3.1.l. Overwegende dat artikel 4 van het koninklijk besluit van 14 juni 1985 luidt als volgt: 

«Art. 4. De Raad en de Erkenningscommissie mogen van een kandidaat eisen dat hij zijn dossier vervolledigt 
door overlegging, binnen de termijn die hij vaststelt, van alle stukken of gegevens die nodig zijn om over de toe
tredingsaanvraag te kunnen beslissen. Een kandidaat wordt geacht zijn toetredingsaanvraag te hebben ingetrokken 
indien hij zonder wettige reden de gevraagde aanvullende stukken of gegevens niet binnen de vastgestelde termijn 
heeft overgelegd. 

»De Raad en de Erkenningscommissie kunnen de toetreding van kandidaten afhankelijk stellen van de 
voorwaarde dat zij worden gehoord door de Raad of de Erkenningscommissie. De Raad mag de toetreding slechts 
weigeren nadat de kandidaat is gehoord door de Raad of de Erkenningscommissie of behoorlijk is opgeroepen.»; 

3.1.2. Overwegende dat het middel feitelijke grondslag mist; dat de Raad van State reeds herhaaldelijk geoor
deeld heeft, onder meer recentelijk in zijn arrest n' 37.047, Masure, van 22 mei 1991, dat de kandidaat-accountant 
die zich beroept op de overgangsbepaling van artikel 99 van de wet van 21 februari 1985, niet onderworpen mag 
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worden aan een bekwaamheidsexamen; dat hij ook voor de onderhavige zaak die opvatting huldigt; dat artikel 4, 
tweede lid, van het koninklijk besluit van 14 juni 1985 echter geen bekwaamheidsexamen oplegt of toestaat; dat 
het bepaalt dat de toetreding van een kandidaat afhankelijk gesteld kan worden van de voorwaarde dat hij wordt 
«gehoord»; dat de term «horen» uit zichzelf niet op het afnemen van een bekwaamheidsexamen wijst; dat de 
Raad van State herhaaldelijk, onder meer recentelijk in zijn arrest n' 37.042, Van Thielen, van 22 mei 1991, heeft 
geoordeeld dat zo aan de kandidaat geen in een bekwaamheidsexamen passende abstracte en theoretische vragen 
gesteld mogen worden, hem wel vragen mogen worden gesteld die «aansluiten hij zijn professioneel verleden»; 
dat hij dus het «verhoor» van de kandidaat in se niet veroordeeld heeft; dat hij ook voor de onderhavige zaak 
die opvatting huldigt; dat dus wel onwettig is een toepassing van artikel 4, tweede lid, waarbij het verhoor van 
de kandidaat uitloopt op een bekwaamheidsexamen; dat genoemde bepaling zelf echter niet onwettig is nu ze uit 
zichzelf een bekwaamheidsexamen niet mogelijk maakt; dat het middel niet gegrond is; 

3.2. Overwegende dat verzoekster als tweede annulatiemiddel machtsafwending aanvoert, doordat de be
doeling van de Commissie van beroep was een bekwaamheidsexamen af te nemen; 

3.2.1. Overwegende dat van machtsafwending maar sprake kan zijn wanneer de overheid bij het uitoefenen 
van een bevoegdheid een doel nastreeft waarvoor die bevoegdheid haar niet gegeven is; dat gesteld dat de 
Commissie van beroep werkelijk de bedoeling had een bekwaamheidsexamen af te nemen, zij zich daarom nog niet 
aan machtsafwending schuldig had gemaakt; dat haar taak was over de bekwaamheid van verzoekster te oordelen 
en dat, wilde zij zich daarvan vergewissen door het afnemen van een bekwaamheidsexamen, zij geen onwettig 
doel nastreefde, maar enkel een onwettig middel aanwendde om een wettig doel - vermijden dat onbekwamen 
de hoedanigheid van accountant zouden verkrijgen - te bereiken; dat alleen al daarom er geen aanleiding is 
om met toepassing van artikel 91 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State de zaak naar de algemene 
vergadering van de afdeling administratie te verwijzen; 

3.3. Overwegende dat verzoekster haar derde annulatiemiddel als volgt formuleert: «De beslissing van de 
Commissie van Beroep is niet gemotiveerd, bevat tegenstrijdigheden en is in strijd met de op de overheid rustende 
zorgvuldigheidsplicht hij haar besluitvorming»; 

3.3.1. Overwegende dat in dat zogenaamd ene annulatiemiddel drie onwettigheden worden aangeklaagd die 
zich onmogelijk alle drie tegelijkertijd kunnen voordoen; dat als een administratieve beslissing «niet gemotiveerd» 
is, de motieven ervan in rechte niet bekend zijn en dus uiteraard geen tegenstrijdigheid in de motieven - uit 
de nadere uiteenzetting van het middel blijkt dat verzoekster zulk een tegenstrijdigheden op het oog heeft, niet 
tegenstrijdigheden in de beslissing zelf, in de inhoud ervan - ontdekt kan worden; dat in de uiteenzetting van het 
middel verzoekster nog een vierde onwettigheid ter sprake brengt, schending van de rechten van verdediging; 

Overwegende dat zo zulk een middel al niet verworpen moet worden op grond van de exceptio ohscuri 
lihel/i, het met het oog op vrijwaring van de rechten van verdediging van de verwerende partij, niet anders begrepen 
kan worden dan zoals de verwerende partij het begrepen heeft; 

3.3.2. Overwegende dat de verwerende partij het middel begrepen blijkt te hebben als een onvoldoende 
bewezen bevinden van het in de bestreden beslissing opgegeven motief, te weten dat verzoekster «niet op afdoende 
wijze het bewijs levert dat zij gedurende ten minste zes jaren professionele werkzaamheden heeft uitgeoefend, waarin 
zij voldoende vorming heeft verworven om de werkzaamheden van accountant uit te oefenen die worden opgesomd 
in art. 78 van de wet»; 

Overwegende dat de commissie tot die conclusie kwam op grond van de in haar tussenbeslissing van 
28 november 1988 gemaakte overweging dat uit de door verzoekster overgelegde stukken «niet onmiddellijk kan 
worden besloten dat zij op een voldoende wijze professionele werkzaamheden uitgevoerd heeft zoals bedoeld hij 
art. 78 van de wet» en op grond van de overweging dat aan deze vaststelling niets verandert het attest van 
20 januari 1989 uitgaande van Jean Scheers, bedrijfsrevisor en echtgenoot van verzoekster; dat de commissie dan 
nader uiteenzet dat «dit attest evenmin nadere specificaties verstrekt nopens de exacte professionele werkzaamheden 
die appellante heeft uitgeoefend», dat Jean Scheers enkel in algemene bewoordingen attesteert dat verzoekster zich 
«onder zijn toezicht aktief bezighield met de werkzaamheden van accountant zoals bedoeld in art. 78 van de wet 
van 21 februari 1985»; 

3.3.3. Overwegende dat in haar laatste memorie verzoekster poneert dat het attest van Jean Scheers, dat 
op de periode 12 december 1975 tot en met 31 augustus 1987 slaat, meer dan voldoende is om de commissie te 
overtuigen en om het door artikel 99 van de wet van 21 februari 1985 vereiste bewijs te leveren dat zij gedurende 
ten minste zes jaar professionele werkzaamheden heeft uitgeoefend waarin zij voldoende vorming heeft verworven 
om de werkzaamheden van accountant uit te oefenen die worden opgesomd in artikel 78 van genoemde wet; dat 
was dit waar, ongeveer iedereen zich als accountant zou kunnen laten erkennen; dat de gegrondheid van het middel, 
zoals het door de verwerende partij begrepen is, niet is aangetoond; 

3.4. Overwegende dat als vierde annulatiemiddel verzoekster de schending aanvoert van de artikelen 992 
en volgende van het Gerechtelijk Wetboek doordat de Commissie van beroep zich ten onrechte op die artikelen 
beroepen heeft tot wettiging van haar vraag aan verzoekster om persoonlijk te verschijnen; 

3.4.1. Overwegende dat het middel niet tot vernietiging kan leiden; dat de Commissie van beroep de artikelen 
992 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek niet van node had om de persoonlijke verschijning van verzoekster 
te kunnen vorderen; dat zij daarvoor niet eens artikel 4, tweede lid, van bet koninklijk besluit van 14 juni 1985 van 
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node had; dat haar taak is na te gaan of de voor haar verschijnende kandidaat als accountant erkend kan worden en 
dat de wet van 21 februari l 985 haar niet verbiedt om met het oog op de bewijslevering daaromtrent die kandidaat 
persoonlijk te horen zolang zij voor de kandidaten die aanspraak maken op de toepassing van artikel 99 van de wet, 
van dit verhoor maar geen bekwaamheidsexamen maakt; dat in weerwil van wat verzoekster beweert, niet bewezen 
is dat de commissie dat laatste van plan was; dat was; dat was verzoekster verschenen en had de commissie dat 
gedaan, zij daarin een reden had kunnen zien om de vernietiging van de beslissing van de commissie te vorderen. 

(Verwerping - kosten ten laste van verzoekster). 

N• 39.247 

ARREST van 28 april 1992 (IVe Kamer) 
De HH. Borrel, kamervoorzitter, verslaggever, De Brabandere en Mevr. Bracke, staatsraden, en H' Van 
Assche, auditeur-generaal. 

VAN NIJEN (Mr Van Den Broeck) t/ Instituut der Accountants (Mrs Lebbe en Van 
Ommeslaghe) 

ACCOUNTANTS - Aanvaarding als lid van het Instituut - Geschillen - Commissie van beroep 
- Beslissing 

Het is in casu niet duidelijk aan de hand van de motivering van de beslissing waarbij 
verzoekers aanvraag tot erkenning als accountant wordt verworpen en van het administratief 
dossier - gelet op de stukken waar verzoeker zich op beroept en op de toetsing ervan aan 
het bepaalde in artikel 78 van de wet van 21februari1985 -, hoe de Commissie van beroep 
er wettig toe kon komen alleen maar te aanvaarden dat «als boekhouder» verzoeker ervaring 
heeft opgedaan gedurende een voldoende lange periode. 

Het bewijs dat de verwerping van verzoekers aanvraag tot erkenning als accountant op 
wettige motieven berust, kan niet geleverd worden door de antwoorden van verzoeker op door 
de Commissie van beroep gestelde vragen, die verschijnen als theoretische vragen welke niet 
aansluiten op het professionele verleden van de kandidaat-accountant. Herhaaldelijk heeft 
de Raad het stellen van vragen van die aard onwettig geacht. 

Gezien het verzoekschrift dat Alfons Van Nijen op 22 februari 1989 heeft ingediend om de vernietiging te 
vorderen van de beslissing van 17 oktober 1988 van de Commissie van beroep, Nederlandstalige kamer, van het 
Instituut der Accountants waarbij zijn aanvraag tot erkenning als accountant wordt verworpen; 

1. Over de gegevens van de zaak. 

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

1.1. Op 7 januari 1986 dient verzoeker bij het Instituut der Accountants te Brussel een aanvraag in om 
bij die instelling aangesloten te worden als zelfstandige (tabel van de externe accountants). Hij verzoekt om de 
toepassing van artikel 99 van de wet van 21 februari 1985 tot hervorming van het bedrijfsrevisoraat; dit artikel 
bevat een overgangsregeling die het kandidaten die niet de gewone erkenningsvoorwaarden vervullen mogelijk 
maakt om toch als accountant erkend te worden. 

1.2. In een brief van 30 maart 1987 deelt de Voorzitter van het Instituut verzoeker mee «dat de Raad van 
het Instituut der Accountants, tijdens zijn vergadering van 9 dz, genoodzaakt was uw aanvraag tot erkenning als 
accountant te verwerpen». 

1.3. Op 9 februari 1988 stelt verzoeker beroep in tegen de beslissing van de Raad van het Instituut. 

1.4. Op 17 oktober 1988 verklaart de Commissie van beroep verzoekers beroep ongegrond en bevestigt zij 
de door hem bestreden beslissing. 

De beslissing van de commissie is als volgt gemotiveerd: 

« ... 

»De Erkenningscommissie kwam tot de bevinding, na een gesprek met de kandidaat, dat hij niet de nodige 
vorming had. De Raad heeft die zienswijze gedeeld. 
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»Beroeper heeft ervaring opgedaan als boekhouder gedurende een voldoende lange periode. Dit volstaat 
echter nog niet om onmiddellijk te hes/uiten dat hij de werkzaamheden, genoemd in artikel 78, aankan. 

»Een gesprek werd gevoerd voor de Commissie van Beroep waarin ook nagegaan werd, aan de hand van 
praktisch gerichte vragen, of zijn vorming op een voldoende hoog niveau was. 

»Er werden vragen !iesteld nopens volgende materies: 
»---Quasi-inbreng in natura; 
»----Toegestaan kapitaal; 
»----Fusie tussen vennootschappen. 

»De antwoorden op deze vra!ien hebben uitgewezen dat beroeper er thans nol! niet toe in staat is de meeste 
van de in artikel 78 genoemde opdrachten te vervullen». 

2. Over de gegrondheid van het beroep. 

2.1. Overwegende dat verzoeker de door hem bestreden weigering tot erkenning als accountant onwettig 
acht omdat de door hem aan de Commissie van beroep overgelegde stukken aantoonden dat hij de vereiste vervult 
gesteld aan de kandidaten die met toepassing van bovengenoemd artikel 99 van de wet van 21 februari 1985 als 
accountant erkend willen worden, te weten, - zie dat artikel 99 - «het bewijs leveren dat zij gedurende ten 
minste zes jaar professionele werkzaamheden hebben uitgeoefend, waarin zij voldoende vorming hebben ve1Worven 
om de werkzaamheden van accountant uit te oefenen die worden opgesomd in artikel 78», dat de Commissie van 
beroep de door die stukken geleverde bewijzen van beroepsbekwaamheid niet heeft ontkracht en dat het door 
haar afgenomen examen dan ook overbodig was, zodat de door hem op de examenvragen gegeven antwoorden 
genoemde bewijzen niet teniet konden doen; 

2.2. Overwegende dat uit de sub 1. gereproduceerde motivering van de bestreden beslissing blijkt dat de 
Commissie van beroep van oordeel was dat verzoeker «ervaring heeft opgedaan als boekhouder gedurende een 
voldoende lange periode», maar dat dit niet volstaat «om onmiddellijk te hes/uiten dat hij de werkzaamheden, 
genoemd in artikel 78, aankan»; 

Overwegende dat het door de commissie geviseerde artikel 78 luidt als volgt: 

«Art. 78. De werkzaamheid van accountant bestaat erin in privé-ondernemingen, in openbare instellingen of 
voor rekening van elke belanghebbende persoon of instelling volgende opdrachten uit te voeren: 

»l" het verifiëren en corrigeren van alle hoekhoudingsstukken; 

»2" de expertise, zowel privé als gerechtelijk, op het gebied van de boekhoudkundige organisatie van 
ondernemingen, alsmede de analyse volgens boekhoudmethodes van de toestand en de werking van ondernemingen 
vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, hun rendabiliteit en risico's; 

»3" de organisatie van de boekhoudingsdiensten en van de administratieve diensten van de ondernemingen, 
evenals het adviseren over de boekhoudkundige en administratieve organisatie van de ondernemingen; 

>>4" de organisatie en het voeren van de boekhouding van derden; 

»5° het verstrekken van advies in belastingzaken voor zover dit niet geschiedt als hoofdwerkzaamheid of voor 
zover dit door zijn aard een onderdeel uitmaakt van de uitoefening van één der werkzaamheden bedoeld onder 1"»; 

Overwegende dat blijkens de stukken waar verzoeker zich op beroept verzoeker in 1985 werd aanvaard als 
accountant bij de Accountantsvereniging - L.B.C.; dat deze vereniging oorspronkelijk van oordeel was dat hij 
alleen in aanmerking kwam voor de kwalificatie van boekhouder maar dit oordeel herzag en aannam dat hij meer 
dan vijf jaar praktijk had in een adviserende of een controlerende bedrijfseconomische functie vanaf 1 november 
1976, dit vanwege zijn indiensttreding op die dag bij de p.v.b.a. Solid te Oud-Turnhout; dat blijkens andere stukken 
waar verzoeker zich op beroept, deze firma bevestigt dat hij bij haar «als accountant» werkzaam is geweest vanaf 
1 november 1976 tot en met 31 januari 1985 en zij de door hem «uitgevoerde taken» als volgt beschrijft: 

«-opstellen van balansen - jaarrekening, 
>>--opstellen van aangifte - fiscale, 

-8.T.W., 
-sociale, 
- statistiek, 

>>--financiële diensten - cash-flow, 
>>--controle van hulpboekhoudster en van bediende, kostprijsberekening, 
>>--personeelsdienst, 
>>--organisatie van de diverse diensten»; 

Overwegende dat, gelet op de aangehaalde stukken en op de toetsing ervan aan het bepaalde in het eveneens 
aangehaalde artikel 78, aan de hand van de motivering van de bestreden beslissing en van het administratief 
dossier niet duidelijk is hoe de Commissie van beroep er wettig kon toe komen alleen maar te aanvaarden dat 
«als boekhouder» verzoeker ervaring heeft opgedaan gedurende een voldoende lange periode; dat dus niet naar 
behoren bewezen is dat de bestreden beslissing op wettige motieven berust; 
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Overwegende dat dit bewijs ook niet geleverd kon worden door de antwoorden van verzoeker op de door 
de Commissie van beroep gestelde vragen; dat voor zover de Commissie van beroep precisies verschaft over 
die vragen, deze veeleer verschijnen als theoretische vragen die niet aansluiten op het professionele verleden van 
de kandidaat-accountant; dat de Raad herhaaldelijk het stellen van vragen van die aard onwettig heeft geacht, 
recentelijk nog in zijn arrest nr. 37.047, Masure, van 22 mei 1991; dat hij ook voor de onderhavige zaak dat 
standpunt huldigt, 

BESLUIT: 

Artikel 1. - Vernietigd wordt de beslissing van 17 oktober 1988 van de Commissie van beroep, Neder
landstalige kamer, van het Instituut der Accountants waarbij de aanvraag van Alfons Van Nijen tot erkenning als 
accountant wordt verworpen. 

Artikel 2. - De kosten, bepaald op vierduizend frank, komen ten laste van het Instituut der Accountants. 

Nr 39.248 

ARREST van 28 april 1992 (IVe Kamer) 
De HH. Borrel, kamervoorzitter, verslaggever, De Brabandere en Mevr. Bracke, staatsraden, en H' Van 
Assche, auditeur-generaal. 

DEWINTER (M' Lambrecht) t/ Intituut der Accountants (M' Van Ommeslaghe) 

1. RECHTSPLEGING - Memorie van antwoord en mededeling van het administratief dossier -
Termijnen 

De gelijke behandeling der partijen vergt dat op de vraag om een laattijdig ingediende 
memorie van antwoord uit de debatten te weren, wordt ingegaan. 

II. BEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN STATE - Bevoegdheid inzake geschillen nietigverklaring 
- Administratieve beslissingen in betwiste zaken - Commissie van beroep van het Instituut der Accountants 

111. ACCOUNTANTS - Aanvaarding als lid van het Instituut - Geschillen - Beroep bij de Raad 
van State - Bevoegdheid van de Raad van State 

De stelling dat niet de Raad van State, maar het Hof van Cassatie bevoegd is ter zake 
de vernietiging van een beslissing van het Instituut der Accountants waarbij een aanvraag 
om erkenning als accountant wordt verworpen, is door het Hof van Cassatie afgewezen. De 
betreffende exceptie van onbevoegdheid wordt verworpen. 

IV. PROCEDURE IN NIET-BETWISTE ZAKEN - Kennisgeving van de handelingen - Gevolgen 
van de onregelmatige kennisgeving 

De nietigheid van kennisgeving van de bestreden beslissing heeft niet de nietigheid van 
die beslissing zelve tot gevolg. 

V. ACCOUNTANTS - Aanvaarding als lid van het Instituut - Geschillen - 1° Commissie van 
beroep - a) Aard (1 en 4); - b) Procedure (1 tot 3, 5 en 6) - c) Beslissing (4 en 5); - 2° Beroep bij 
de Raad van State - Middel (7) 

VI. BEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN STATE - Bevoegdheid inzake geschillen nietigverklaring 
- Appreciatiebevoegdheid van de administratie - Beroepen (7) 

VII. HANDELINGEN VAN ADMINISTRATIEVE OVERHEDEN - Geldigheid - Schending van 
de wet - Motieven (7) 

1. De Commissie van beroep die zich uitspreekt over een vraag om toekenning van de 
hoedanigheid van accountant treedt op als administratieve overheid en is als zodanig niet 
gebonden aan regels over het openen en sluiten van debatten, die voor een rechtscollege 
gelden. 

2. Als administratief orgaan past het niet dat de Commissie van beroep gegevens 
negeert die haar ter ore zijn gekomen en die van belang kunnen zijn voor de inhoud van 
de door haar te nemen beslissing. In casu blijkt echter niet dat de gegevens de commissie 
niet reeds bekend waren. 
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3. Voor zoveel de in artikel 20, § 3, van de wet van 22 juli 1953 voor tuchtprocedures 
voorziene mogelijkheid tot tussenkomst van een lid van het Instituut der Accountants ook 
toepasselijk is op de procedure betreffende de erkenning als accountant, blijkt niet dat een 
verzoeker die met een brief de tussenkomst van de Voorzitter van het Instituut wou uitlokken, 
op meer aanspraak mocht maken dan het doorsturen van die brief naar de Commissie van 
beroep. 

4. Aangezien de Commissie van beroep die uitspraak doet over een verzoek om erken
ning als accountant optreedt als administratieve overheid, moet zij niet artikel 780, 5°, van 
het Gerechtelijk Wetboek in acht nemen. 

5. Geen regel van administratief recht verplicht de Commissie van beroep die uitspraak 
doet over een verzoek om erkenning als accountant van rechtswege tot een uitspraak in 
openbare zitting, laat staan tot het vermelden in haar beslissing dat deze in openbare zitting 
is uitgesproken. 

6. Om reden van het parallellisme van de procedures in tuchtzaken en in erkennings
zaken aan de ene kant en van de procedures voor de bedrijfsrevisoren en de accountants 
aan de andere kant, moet mogelijk aangenomen worden dat artikel 20, § 5, van de wet van 
22 juli 1953 van overeenkomstige toepassing is op de behandeling van een vraag om er
kenning als accountant. In casu blijkt niet dat verzoeker om openbare behandeling van zijn 
zaak heeft gevraagd. 

7. De Raad is er niet toe bevoegd de door de Commissie van beroep in het kader van 
de beoordeling van verzoekers aanvraag om erkenning als accountant gedane appreciatie 
over te doen. Wat hij wel kan is vaststellen dat de appreciatie van de commissie tegen 
alle redelijkheid ingaat, kennelijk onredelijk is, en dus desnoods door haar moet worden 
overgedaan. 

Gezien het verzoekschrift dat Etienne Dewinter op 3 juni 1988 heeft ingediend om de vem1et1gmg te 
vorderen van de beslissing van 28 maart 1988 van de Commissie van beroep, Nederlandstalige kamer, van het 
Instituut der Accountants waarbij zijn aanvraag om erkenning als accountant wordt verworpen; 

1. Over de gegevens van de zaak. 

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

1.1. Ingevolge zijn beroep tegen de beslissing van de Raad van het Instituut der Accountants waarbij zijn 
aanvraag om erkenning als accountant wordt verworpen, wordt verzoeker op 1 februari 1988 gehoord door de 
Commissie van beroep. De commissie stelt de dag van de uitspraak vast op 7 maart 1988. 

1.2. Op 6 februari 1988 richt verzoeker een schrijven tot de Voorzitter van het Instituut. Daarin verwijst hij 
naar de behandeling van zijn beroep op de zitting van 1 februari 1988 van de Commissie van beroep. «Vooraleer 
op 7 maart I988 de uitspraak valt», zo schrijft hij, «Wens ik via deze weg nog een aantal bemerkingen ter staving 
van mijn aanvraag aan te brengen». Hij vervolgt dat deze werkwijze is «ingegeven door het feit dat ik bij de 
behandeling van dit beroep een minachting voor de interne accountant als zeer vernederend heb ervaren. Zowel 
mijn uitgeoefende beroepsactiviteiten als mijn bijkomende opleiding werden als weinig relevant bestempeld». Hij 
zet dan enkele argumenten ter staving van zijn aanvraag uiteen. Hij eindigt met de hoop uit te drukken «dat deze 
motivering zal bijdragen tol mijn erkenning als accountant». 

1.3. Op 28 maart 1988 neemt de Commissie van beroep de bestreden beslissing. 

In het Overwegend gedeelte van die beslissing zegt de commissie wat volgt over de sub 1.2. gerelateerde 
brief: 

«Hangend het beraad heeft appellant op 6 februari I988 een aangetekend schrijven gericht aan de Heer 
R. Van De Woestyne, Voorzitter van het Instituut der Accountants, waarbij hij een reeks bemerkingen ter staving 
van zijn aanvraag formuleerde. 

»Vooreerst wordt vastgesteld dat voornoemd schrijven niet aan de Commissie van Beroep werd gericht, zodat 
deze met het bestaan ervan geen rekening dient te houden. 

»Voor_ zoveel als nodig wordt opgemerkt dat, nu appellant niet de heropening der debatten vraagt, geen 
stukken, nota's of conclusies mogen worden neergelegd, na het sluiten der debatten. In voorkomend geval dienen 
deze buiten de debauen te worden gehouden (art. 77I Ger.Wb.)». 
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«De personen die hinnen een termijn van tien maanden, te rekenen vanaf de inwerkingtreding van de wet, 
hun kandidatuur stellen en die het hewijs leveren dat zij gedurende ten minste zes jaar professionele werkzaamheden 
hehhen uitgeoefend. waarin :ij voldoende vorming hebben verworven om de werkzaamheden van accountant uit te 
oefenen. die worden opgesomd in art. 78, zijn vrijgesteld van de hij art. 72, 3 en 4 en 5 van de wet van 21 fehniari 
1985 mstgestelde l'Oorwaarden. 

»De Commissie van Beroep moet aldus onderzoeken of de vorming van heroeper hem toelaat de genoemde 
activiteiten uit te oefenen (verifiëren en corrigeren van hoekhoudingsstukken, expertise op gehied van hoekhoud
kundige organisatie, analyse van toestand en werking 1•an ondernemingen, organisatie en \'Oeren van boekhouding 
van derden, verstrekken van advies in he/astingszaken). 

»Dit moet onderzocht worden ook voor de kandidaat die geen aanvraag doet om op de lijst vermeld te 
worden van externe accountants. 

»De Erkenningsrnmmissie kwam tot de hevinding. na een gesprek met de kandidaat, dat hij niet de nodige 
vorming had. De Raad heeji die zienswijze gedeeld. 

»Beroeper heeft ervaring opgedaan als hoekhouder gedurende een voldoende lange periode. Dit volstaat 
echter nog niet om onmiddellijk te hes/uiten dat hij de werkzaamheden, genoemd in art. 78, aankan. 

»Een gesprek werd gevoerd voor de Commissie van Beroep waaruit geh/eken is dat de professionele 
werkzaamheden van appellant zeer éénzijdig zijn, nu deze zich enkel in de ziekenhuissector situeren. 

»Zowel uit de heantwoording der vragen gesteld door de verhoorcommissie voorafgaand aan de heslissing 
a quo, als uit het gesprek gevoerd met appellant door de Commissie van Beroep, waarin nagegaan werd aan de 
hand van praktisch gerichte vragen, of zijn vorming op een voldoende hoog niveau was, is gebleken dat appellant 
niet het profiel van een accountant heeft. 

»Een gesprek werd gevoerd inzonderheid aangaande volgende materies: 
»-- de monopoliepositie van de hedrijfsrevisor en de externe accountant; 
>>--de Commissarisfunctie in de vennootschap. 

»Uit de opgave van zijn doorlopende opleiding, is eveneens gebleken dat de door appellant gevolgde 
cursussen eerder een bedrijfsmatig dan een accountancy karakter hebben. 

»In de gegeven omstandigheden zijn er geen elementen aanwezig om de bestreden beslissing te niet te doen». 

De commissie verklaart dat het hoger beroep toelaatbaar, doch ongegrond en bevestigt de bestreden 
beslissing. 

2. Over de procedure. 

2.1. Overwegende dat de memorie van antwoord is ingediend buiten de daartoe gestelde termijn; dat 
verzoeker vraagt dat ze deswege uit de debatten wordt geweerd; 

2.2. Overwegende dat de gelijke behandeling der partijen vergt dat op die vraag wordt ingegaan; dat de 
memorie van antwoord uit de debatten wordt geweerd; 

3. Over de ontvankelijkheid van het beroep. 

3.1. Overwegende dat de verwerende partij opwerpt dat de Raad niet bevoegd is; dat dit hierom zo zou zijn 
omdat krachtens artikel 614, punt 9, van het Gerechtelijk Wetboek juncto artikel 94 van de wet van 21 februari 
1985 tot herziening van het bedrijfsrevisoraat het Hof van Cassatie in de onderhavige materie bevoegd is; 

3.2. Overwegende dat het Hof van Cassatie deze stelling heeft afgewezen met arresten van 9 juni 1989 en 
8 december 1989; dat de exceptie wordt verworpen; 

4. Over de gegrondheid van het beroep. 

4.1. Overwegende dat verzoeker als eerste annulatiemiddel aanvoert dat de kennisgeving van de door hem 
bestreden beslissing nietig is omdat ze niet vergezeld is gegaan van de vermelding van de wijze waarop verzet of 
hoger beroep ingesteld kan worden tegen die beslissing; 

4.1.1. Overwegende dat dit middel niet tot vernietiging kan leiden omdat de nietigheid van de kennisgeving 
van de bestreden beslissing niet de nietigheid van die beslissing zelve tot gevolg heeft; 

4.2. Overwegende dat verzoeker als tweede annulatiemiddel aanvoert dat ten onrechte de debatten niet 
werden heropend ingevolge zijn brief van 6 februari 1988; dat hij betoogt dat het wel degelijk zijn bedoeling was 
de debatten te laten heropenen; dat hij voortgaat als volgt: 

«De vraag tot heropening van debatten is hier dan via tussenkomst van de voorzitter van het instituut gedaan, 
vermits die de aan hem overgelegde brief met melding van stukken aan de commissie heeft overgemaakt hetgeen 
blijkt uit het feit dat er melding door de commissie van gemaakt wordt in hun beslissing. 

»Trouwens Art. 20, § 3, voorziet uitdrukkelijk de tussenkomstmoge/ijkheid van een lid van het instituut. 
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»Heropening van debatten was noodzakelijk, zeker nu hij de bemerkingen in de brief dd. 6.2.88 stukken 
waren gevoegd en in de brief aanvullende uitleg werd gegeven; 

»Voor een goede rechtsbedeling kon zelfs ambtshalve de debatten heropend worden en dit was ook noodza
kelijk voor de commissie om haar wettelijke opdracht, nl.: onder:oeken of de vorming van beroepen de kandidaat 
toelaat de als accountant genoemde activiteiten uit te oefenen, naar behoren uit te voeren»; 

4.2.1. Overwegende dat het middel niet gegrond is; 

Overwegende dat in zijn brief van 6 februari 1988 verzoeker nergens gewag maakt, noch uitdrukkelijk noch 
impliciet, van een vraag om heropening der debatten; dat het enige wat hij vraagt is dat «de motivering» die hij in 
deze brief geeft «zal bijdragen lot mijn erkenning als accountant»; dat hij pas in zijn verzoekschrift de uitdrukking 
«heropening der debatten» gaat hapteren om te gaan beweren dat hij met genoemde brief daar heeft om gevraagd; 
dat - zie de eerste zin van de uiteenzetting van zijn tweede annulatiemiddel: «In tegenstelling tot wat de commissie 
ten onrechte meent, was het wel degelijk de bedoeling van verzoeker de debatten Ie laten heropenen» - hij daartoe 
geïnspireerd werd door de overweging in de bestreden beslissing dat nu hij de heropening der debatten niet heeft 
gevraagd, zijn brief buiten de debatten dient te worden gehouden; 

Overwegende dat wanneer de Commissie van beroep het over heropening der debatten heeft, zij ervan uitgaat 
dat zij als rechtscollege optreedt, wat zij onderstreept door te verwijzen naar artikel 771 , van het Gerechtelijk 
Wetboek; dat de commissie die zich uitspreekt over een vraag om toekenning van de hoedanigheid van accountant, 
echter als administratieve overheid optreedt; dat verzoeker zich dus ten onrechte beroept op een recht om heropening 
der debatten; 

4.2.2. Overwegende dat de echte vraag die binnen het raam van het besproken middel aan de orde kan 
komen, is of de Commissie van beroep acht mocht slaan of acht moest slaan op de brief van 6 februari 1988; dat 
blijkens de geciteerde slotwoorden van de brief verzoeker hoopte dat de «motivering» die hij erin had uiteengezet, 
de over zijn aanvraag te nemen beslissing gunstig zou beïnvloeden; dat hij om zeker te zijn dat die «motivering» 
het orgaan dat die beslissing moest nemen zou bereiken, zijn brief aan de Commissie van beroep of aan diens 
voorzitter had moeten richten en niet aan de voorzitter van het instituut; dat de brief echter uiteindelijk toch bij 
de Commissie van beroep terechtkwam daar de Voorzitter van het Instituut hem doorstuurde naar de commissie; 
dat het niet paste dat als administratief orgaan, niet gebonden aan regels over het openen en sluiten van debatten, 
de commissie haar ter are gekomen gegevens negeerde die van belang konden zijn voor de inhoud van de door 
haar te nemen beslissing; 

Overwegende dat het middel desalniettemin niet tot vernietiging kan leiden; dat, immers, niet blijkt dat de 
brief gegevens bevatte die de commissie niet reeds bekend waren; dat de twee bijlagen die verzoeker bij zijn brief 
had gevoegd om de in die brief gegeven uiteenzetting te staven, stukken waren die hij reeds had neergelegd ter 
zitting van de commissie van 1 februari 1988; dat verzoeker in zijn brief geen melding maakte van nieuwe feiten, 
feiten dus buiten die welke bedoelde bijlagen moesten illustreren; 

Overwegende dat aangezien alzo niet blijkt dat verzoeker aan de Voorzitter van het Instituut iets mededeelde 
wat hij niet reeds aan de Commissie van beroep had medegedeeld, vermoed mag worden dat zijn echte bedoeling 
met zijn brief was een tussenkomst van de Voorzitter van het Instituut uit te lokken; dat die veronderstelling aan 
kracht wint doordat verzoeker in zijn verzoekschrift een beroep doet op artikel 20, § 3, van de wet van 22 juli 1953 
houdende oprichting van het Instituut der Bedrijfsrevisoren: «Trouwens artikel 20, § 3, voorziet uitdrukkelijk de 
tussenkomstmogelijkheid van een lid van het instituut»; dat ongeacht de vraag of het aldaar bepaalde, dat alleen voor 
tuchtprocedures is geschreven, toepasselijk is op de procedure betreffende de erkenning als accountant, vastgesteld 
moet worden dat de Voorzitter van het Instituut zijn «tussenkomst» beperkt lijkt te hebben tot het doorsturen van 
verzoekers brief naar de Commissie van beroep; dat niet blijkt dat verzoeker op meer aanspraak mocht maken; 

4.3. Overwegende dat als derde annulatiemiddel verzoeker de schending aanvoert van artikel 780, 5°, van 
het Gerechtelijk Wetboek, omdat de bestreden beslissing niet vermeldt dat ze in openbare zitting is uitgesproken; 

4.3.1. Overwegende dat het middel niet gegrond is; dat zoals eerder vastgesteld de Commissie van beroep die 
uitspraak doet over een verzoek om erkenning als accountant, niet optreedt als rechtscollege doch als administratieve 
overheid; dat zij dus geen gerechtelijke regels in acht moet nemen; 

Overwegende dat evenmin regels van administratief recht haar voor de genoemde materie van rechtswege 
tot een uitspraak in openbare zitting verplichten, laat staan tot het vermelden in haar beslissing dat deze in 
openbare zitting is uitgesproken; dat mogelijk, om reden van het parallellisme van de procedures in tuchtzaken 
en in erkenningszaken aan de ene kant en van de procedures voor de bedrijfsrevisoren en de accountants aan 
de andere kant, aangenomen moet worden dat artikel 20, § 5, van de bovengenoemde wet van 22 juli 1953, dat 
voorschrijft dat voor de tuchtcommissie de rechtspleging in het openbaar plaatsvindt als de betrokken bedrijfsrevisor 
er uitdrukkelijk om vraagt, van overeenkomstige toepassing is op de behandeling van een vraag om erkenning als 
accountant; dat aan deze mogelijkheid echter geen aandacht moet worden besteed nu niet blijkt dat verzoeker om 
openbare behandeling van zijn zaak heeft gevraagd en niet eens beweert dat te hebben gevraagd; 

4.4. Overwegende dat als vierde annulatiemiddel verzoeker aanvoert dat de bestreden beslissing niet op 
deugdelijke motieven berust; 
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Overwegende dat hij in de eerste plaats stelt dat de Commissie van beroep ten onrechte gemeend heeft 
dat zijn professionele werkzaamheden zeer eenzijdig zijn, daarbij alleen steunend op de overweging dat die 
werkzaamheden zich in de ziekenhuissector situeren; dat verzoeker dat middel expliciteert door een omstandige 
uiteenzetting van zijn taken in het ziekenhuis waar hij werkzaam was; 

Overwegende dat verzoeker in de tweede plaats stelt dat de Commissie van beroep ten onrechte geoordeeld 
heeft dat de cursussen die hij gevolgd heeft veeleer een bedrijfsmatig dan een accountancy-karakter hebben; dat 
hij meent dat een belangrijk aantal van deze cursussen duidelijk in de accountancy-sfeer thuishoren, «ZO bi'. 
kosrenbeheersing in her :iekenhuü; :iekenhuisfinanciering; systemen en modalireiten; interne bedrijfsanalyse en
doorlichting van :iekenhuize11»; 

4.4.1. Overwegende dat met zijn middel, zoals het uiteengezet is, verzoeker van de Raad verlangt dat hij 
de door de Commissie van beroep gedane appreciatie zou overdoen; dat de Raad daar niet toe bevoegd is; dat wat 
hij wel kan is vaststellen dat de appreciatie die de commissie tot de hare heeft gemaakt, tegen alle redelijkheid 
ingaat en dus desnoods door haar moet worden overgedaan; dat verzoeker niet aantoont dat de appreciatie van 
de commissie kennelijk onredelijk is; 

Overwegende bovendien dat uit de sub 1.3. overgeschreven motivering van de commissie blijkt dat deze 
bij haar oordeel heeft laten doorwegen niet de aard van verzoekers werkzaamheden of van de door hem gevolgde 
cursussen, maar de beantwoording door verzoeker van de hem door de Erkenningscommissie en door de commissie 
zelf gestelde vragen; dat verzoeker op dit beoordelingselement geen wettigheidskritiek uitbrengt. 

(Verwerping - kosten ten laste van verzoeker). 
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De HH. Tapie, Eerste Voorzitter van de Raad van State, Stryckmans, kamervoorzitter, verslaggever, en 
Mevr. Vanderhaegen, staatsraad, en de H' Lemmens, adjunct-auditeur. 

V.Z.W. MOUVEMENT INTERNATIONAL DE LA RECONCILIATION en consor
ten (Mrs Denys, Gillet en Denys) t/ Belgische Staat, vertegenwoordigd door de 
Eerste Minister, de Minister van Landsverdediging en de Vice-Eerste Minister 
en Minister van Buitenlandse Zaken (M' Vandenberghe) 

RECHTSPLEGING - Heropening van de debatten 

Wanneer een van de staatsraden die deel uitmaakte van de kamer na de sluiting van de 
debatten is overleden, is er grond om de debatten te heropenen. 

In casu dienen de partijen zich nader te verklaren over het behoud van het belang van 
de verzoekers. 

Gezien het op 13 maart 1985 ingediende verzoekschrift, waarbij Joseph Warrand c.s. de nietigverklaring 
vorderen «Van de beslissing die, blijkens de mededeling welke de Eerste Minister de 17e januari 1985 op een 
persconferentie, en de 21 e januari daarop aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers verstrekt heeft, door de 
Ministerraad genomen zou zijn en luidens welke kruisraketten van het leger van de Verenigde Staten van Amerika, 
volgens een nader te bepalen tijdschema, geplaatst zouden worden op het grondgebied van de gemeente Florennes» 
(n' 32.736N-l 172); 

Gezien het op 13 mei 1985 ingediende verzoekschrift, waarbij Joseph Warrand c.s. de nietigverklaring 
vorderen «Van de beslissing, door de Belgische Regering genomen in de nacht van 14 op 15 maart 1985, luidens 
welke: 

»i. eensdeels, kruisraketten van het leger van de Verenigde Staten van Amerika geplaatst mogen worden op 
het grondgebied van de gemeente Florennes; 

»2. anderdeels, de Belgische Regering aan de Regering van de Verenigde Staten van Amerika toestemming 
verleent om die beslissing onmiddellijk uit te voeren» (n' 32.944N-I 173); 

Gezien het op 10 mei 1985 ingediende verzoekschrift, waarbij Paul Barbier de nietigverklaring vordert «van 
het besluit genomen door het «kernkabinet» in de nacht van 14 op 15 maart 1985 en door de Belgische Regering, 
voltallig ministerraad, op 15 maart 1985, medegedeeld aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers op deze datum. 
tol plaatsing van 16 kruisraketten voor middellange afstand toebehorend aan de luchtmacht van het leger van de 
Verenigde Staten van Amerika op de Luchtmachtbasis gelegen op het grondgebied van de gemeente Florennes, 
arrondissement Dinant. alsook de toelating tot onmiddellijke uitvoering van deze beslissing, per diplomatieke nota 
gegeven aan de overheden van de U.S.A., eveneens op 15 maart 1985» (n' 32.928N-l 174); 

Gezien het op 10 maart 1985 ingediende verzoekschrift, waarbij Michel Vanopstal de nietigverklaring 
vordert van dezelfde beslissingen als die welke worden bestreden met het beroep n' 32.928N-1174 (n' 32.929/ 
V-1175); 

Gezien het op 10 mei 1985 ingediende verzoekschrift, waarbij de v.z.w. «Vaka-Vorming» de nietigverklaring 
vordert van dezelfde beslissingen als die welke worden bestreden met de beroepen n" 32.928N-l 174 en 32.929/ 
V-1175 (n' 32.930N-1176); 

Gezien het op 10 mei 1985 ingediende verzoekschrift, waarbij de v.z.w. «Medische Werkgroep tegen 
Atoomwapens» de nietigverklaring vordert van dezelfde beslissingen als die welke worden bestreden met de 
beroepen n" 32.928/Y-I l 74, 32.929N-I 175 en 32.930N-1I76 (n' 32.93 IN-1177); 

Gelet op de beschikking van 12 maart 1986 tot samenvoeging van de zaken n" 32.736 en 32.944, die 
ingeleid zijn in de Franse taal; 

Gelet op de beschikking van 30 mei 1986 tot samenvoeging van de zaken n" 32.928, 32.929, 32.930 en 
32. 931, die ingeleid zijn in de Nederlandse taal; 

Gelet op de beschikking van 10 februari 1987 die alle beroepen wegens hun verknochtheid samenvoegt en 
verwijst naar de Ve kamer; 

Gezien het uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand van de stad Waver waaruit blijkt dat Mathilde 
Boniface-Delobe op 23 februari 1986 is overleden; 
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Gelet op de beschikking van 29 september 1987, waarvan op 1 oktober 1987 aan de partijen is kennis 
gegeven en waarbij wordt bepaald dat de zaak voorkomt op de openbare terechtzitting van 26 oktober 1987; 

Gezien het proces-verbaal van de terechtzitting van 26 oktober 1987 volgens hetwelk de debatten zijn 
gesloten; 

Overwegende dat een van de staatsraden die deel uitmaakte van de kamer, na de sluiting van de debatten, 
is overleden; 

Overwegende dat er grond is om de debatten te heropenen om de beroepen opnieuw te onderzoeken; 

Overwegende dat alvorens de zaak zelf wordt onderzocht, de partijen zich nader dienen te verklaren over 
het behoud van het belang van de verzoekers bij de nietigverklaring van de bestreden beslissing, 

BESLUIT: 

Artikel 1. - De debatten worden heropend. 

Artikel 2. - De partijen worden verzocht zich nader te verklaren over het behoud van het belang van de 
verzoekers. 

Artikel 3. - De beslissing over de kosten wordt in beraad gehouden. 

Nr 39.261 

ARREST van 30 april 1992 (Vlle Kamer) 
De H' Tacq, kamervoorzitter, Mevr. Tulkens, verslaggeefster, en Mevr. Bracke, staatsraden, en de 
H' Lefever, auditeur (eensluidend advies, behoudens wat de kosten betreft). 

COESSENS (Mr de Bruyn) t/ Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister 
van Sociale Zaken (de H' Vemimmen) - Tussenkomende partij: Depuydt 
(Mrs Gehlen, Putzeys en Leurquin) 

I. 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 -1° Verzoeker die titularis is of wordt van de door de 
bestreden handeling toegekende graad of van een gelijkwaardige of hogere graad - Gelijke of gelijkwaardige 
graad - Verzoeker met een grotere anciënniteit - 2° Wijziging van verzoekers administratieve toestand 
- Bevordering, verandering van graad 

Er wordt aangenomen dat een ambtenaar die in de loop van het geding bevorderd wordt 
tot dezelfde graad als degene wiens benoeming hij bestrijdt, nog steeds belang heeft bij zijn 
vordering tot nietigverklaring wanneer hij tengevolge van het verschil in graadanciënniteit 
voor de verdere ontwikkeling van zijn loopbaan in een ongunstiger concurrentiële positie 
kan komen te staan. 

Il. PERSONEEL VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKE
RING - Statuut 

Artikel 41 van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 en artikel 65, § 1, van het 
koninklijk besluit van 2 oktober 1937 zijn krachtens de artikelen 1, § 1, 11°, en 3, § 1, van 
het koninklijk besluit van 8 januari 1973 van toepassing op het personeel van het R.l.Z.l.V. 

III. RIJKSPERSONEEL - 1° Anciënniteit en ranginneming - Hervorming van 16 maart 1964 -
Algemeen (2); - 2° Loopbaan - Bevordering (hervorming van 16 maart 1964) - Voorwaarden voor 
bevordering door verhoging in graad - Bevordering tot rang 13 (1) 

l. Artikel 41 van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 bepaalt dat tot de graden 
van rang 13 kunnen bevorderd worden de ambtenaren van de rangen 12 of 11 die tenminste 
negen jaar anciënniteit hebben in niveau 1. 

2. Artikel 65, § 1, van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 bepaalt dat voor de 
graadanciënniteit de in aanmerking komende diensten aangerekend worden vanaf de datum 
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waarop de ambtenaar is benoemd in de graden die door de toe te passen bepalingen in 
aanmerking worden genomen. Uit deze bepaling volgt dat, wanneer graden van verschillende 
rangen toegang verlenen tot graden van eenzelfde hogere rang, de graadanciënniteit dient 
te worden berekend vanaf de benoeming in de graad van de laagste rang. 

IV. RECHTSPLEGING - Kosten 

De kosten worden ten laste van de verwerende partij gelegd als de verzoeker er geen 
belang meer bij heeft de nietigverklaring van de bestreden handeling te vorderen. 

Gezien het op 28 februari 1986 ingediende verzoekschrift waarbij Jozef Coessens, alsdan eerstaanwezend 
geneesheer-inspecteur (rang 11) bij de Dienst voor geneeskundige controle van het Rijksinstituut voor Ziekte
en invaliditeitsverzekering (R.l.Z.l.V.), de vernietiging vordert van het in het Belgisch Staatsblad van 21 mei 
1986 bekendgemaakte koninklijk besluit van 27 november 1985 waarbij Johan Depuydt met ingang van 1 oktober 
1985 bevorderd wordt tot eerstaanwezend geneesheer-inspecteur-hoofd van dienst (rang 12) bij de Dienst voor 
geneeskundige controle van het R.1.Z.I.V.; 

Gezien het verzoekschrift tot tussenkomst van 30 oktober 1990; 

Gelet op de beschikking van 8 november 1990 die de tussenkomst van Johan Depuydt toelaat; 

Overwegende dat verzoeker, die in een «toelichtende memorie» aan de Raad van State heeft doen weten 
dat hijzelf bij koninklijk besluit van 14 december 1988 met ingang van 1 december 1988 bevorderd werd tot de 
graad van eerstaanwezend geneesheer-inspecteur-hoofd van dienst bij de Dienst voor geneeskundige controle van 
het R.l.Z.l.V., doet gelden dat zijn bevordering hem niet het belang bij het ingediende annulatieberoep ontneemt, 
aangezien zij hem niet dezelfde anciënniteit verleent als de bevordering die hij bestrijdt; 

Overwegende dat wordt aangenomen dat een ambtenaar die in de loop van het geding bevorderd wordt 
tot dezelfde graad als degene wiens benoeming hij bestrijdt, nog steeds belang heeft bij zijn vordering tot 
nietigverklaring wanneer hij tengevolge van het verschil in graadanciënniteit voor de verdere ontwikkeling van 
zijn loopbaan in een ongunstiger concurrentiële positie kan komen ten staan; 

Overwegende dat artikel 41 van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de beoordeling en 
de loopbaan van het rijkspersoneel, dat krachtens de artikelen 1, § 1, 11°, en 3, § 1, van het koninklijk besluit van 
8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, van 
toepassing is op het personeel van het R.l.Z.l.V., bepaalt dat tot de graden van rang 13 kunnen worden bevorderd 
de ambtenaren van de rangen 12 of 11 die tenminste negen jaar anciënniteit hebben in niveau !; dat artikel 65, 
§ 1, van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel, dat krachtens 
de artikelen 1, § 1, 11°, en 3, §!,van het voornoemde koninklijk besluit van 8januari 1973 eveneens op het 
personeel van het R.l.Z.1.V. van toepassing is, bepaalt dat voor de graadanciënniteit de in aanmerking komende 
diensten aangerekend worden vanaf de datum waarop de ambtenaar is benoemd in de graden die door de toe te 
passen bepalingen in aanmerking worden genomen; dat uit laatstgenoemde bepaling volgt dat, wanneer graden 
van verschillende rangen toegang verlenen tot graden van eenzelfde hogere rang, de graadanciënniteit dient te 
worden berekend vanaf de benoeming in de graad van de laagste rang; dat, toegepast op de onderhavige zaak, dit 
concreet inhoudt dat bij een vergelijking van de anciënniteit van de kandidaten voor een bevordering tot de graad 
van medisch-adviseur (rang 13), de graadanciënniteit moet worden berekend vanaf de benoeming in de graad van 
eerstaanwezend geneesheer-inspecteur (rang 11); 

Overwegende dat de op 7 oktober 1991 door de Administrateur-generaal van het R.1.Z.I.V. aan de auditeur
verslaggever toegezonden stukken doen blijken dat verzoeker reeds op 1 februari 1976 tot eerstaanwezend 
geneesheer-inspecteur werd benoemd en de tussenkomende partij pas op 1 mei 1982; dat hieruit volgt dat bij 
een rangschikking naar graadanciënniteit voor de latere bevordering tot medische adviseur, verzoeker vóór de 
tussenkomende partij zal worden gerangschikt; dat verzoeker die aldus voor zijn verdere loopbaan geen nadeel 
blijkt te kunnen ondervinden van de eerdere benoeming van de tussenkomende partij tot eerstaanwezend geneesheer
inspecteur-hoofd van dienst, niet meer doet blijken van het vereiste belang bij zijn vordering tot nietigverklaring; 
dat ambtshalve moet worden vastgesteld dat het beroep niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat, in aanmerking genomen de bijzondere omstandigheden van de zaak, het past dat de 
kosten van het beroep ten laste van de verwerende partij worden gelegd. 

(Verwerping - kosten ten laste van de Belgische Staat en van de tussenkomende partij). 
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De H' Tacq, kamervoorzitter, verslaggever, Mevr. Tulkens en Mevr. Bracke, staatsraden, en de H' De 
Wolf, auditeur. 

N.V. DENKAVIT BELGIE (Mr Gheysen) t/ Belgische Staat, vertegenwoordigd door 
de Minister van Financiën (de H' Bal) 

1. BELASTINGEN EN TAKSEN - Rijksbelastingen - Inkomstenbelastingen - Bedrijfsinkom
sten - Winsten 

1. Omdat het wetboek van de inkomstenbelastingen geen waarderingsregel inzake ac
tiva bevat, dient voor de vaststelling van de fiscale winst in beginsel teruggegrepen te worden 
naar het boekhoudkundig winstbegrip zoals bepaald in de wet van 17 juli 1975 en haar uit
voeringsbesluiten. Dit betekent evenwel niet dat de fiscale winst steeds of noodzakelijk gelijk 
is aan de boekhoudkundige winst, aangezien de fiscale wet veel correcties inhoudt. De boek
houdkundige regels zijn derhalve determinerend voor het bepalen van de fiscale winst voor 
zover de fiscale wet geen uitdrukkelijke afwijkingen bevat. 

2. Met de wijziging die door de wet van 28 december 1983 aan artikel 23, § 1, van het 
wetboek van de inkomstenbelastingen is aangebracht, had de regering enkel een aanpassing 
van de terminologie op het oog. Ze had geenszins de bedoeling de erin gestelde regel te 
wijzigen, wel de bestaande, ter uitvoering ervan vastgestelde regeling te versoepelen. Uit de 
parlementaire voorbereiding van de wet van 28 december 1983 blijkt niet dat de wetgever 
het met die bedoeling van de regering oneens was. 

Artikel 4, § 1, 5°, a, en 6°, b, van het koninklijk besluit van 4 maart 1965, zoals 
gewijzigd door het koninklijk besluit van 23 mei 1985, en de paragrafen 2 en 3 van dat 
artikel, toegevoegd door hetzelfde besluit, voegen niets toe aan de wet van 28 december 
1983 en doen niets meer dan uitvoering geven aan die wet. 

Il. WETTEN, DECRETEN EN BESLUITEN - Terugwerkende kracht - Toekenning van een 
voordeel 

Het invoeren, met terugwerkende kracht, van een stelsel van beperkte belastingsvrij
stelling dat voor de betrokken belastingsplichtigen gunstiger is dan de vroegere regeling, valt 
niet onder het principieel verbod van retroactiviteit. 

Gezien het verzoekschrift dat de n. v. Denkavit België, op 19 augustus 1985 heeft ingediend om de nietig
verklaring te vragen, van het koninklijk besluit van 23 mei 1985 tot wijziging, op het stuk van de waardevermin
deringen en de voorzieningen voor risico's en lasten, van het koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering 
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, in hoofdorde voor zover dit koninklijk besluit het uit de belastbare 
winst te sluiten bedrag aan geboekte waardeverminderingen op vorderingen begrenst tot een bepaald percentage 
van de winst dan wel tot een bepaald promillage van het totaal bedrag der uitstaande vorderingen, subsidiair, voor 
zover het daarbij gewijzigde artikel 4 van het koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen reeds met ingang van het aanslagjaar 1985 van toepassing wordt verklaard; 

Overwegende dat, gelet op het eigenlijke voorwerp van het beroep, met name de annulatie van het koninklijk 
besluit van 23 mei 1985, in hoofdorde, in zover het besluit «het uit de belastbare winst te sluiten bedrag aan 
geboekte waardeverminderingen op vorderingen begrenst tot een bepaald percentage van de winst dan wel tot een 
bepaald promillage van het totaal bedrag der uitstaande vorderingen», in ondergeschikte orde, in zover dat besluit 
«reeds met ingang van het aanslagjaar 1985 van toepassing wordt verklaard», en op het enige fundamentele middel, 
aangevoerd tegen het aangevochten besluit, en in acht genomen het feit dat niet blijkt dat de verzoekende partij 
een onderneming is van natuurlijke personen of inrichtingen waarover niet-verblijfhouders in België beschikken, 
aangenomen dient te worden dat het beroep strekt tot de vernietiging van de wijzigingen die het aangevochten 
besluit aan artikel 4, § 1, 5°, a, en 6°, a, van het koninklijk besluit van 4 maart 1965 aanbrengt en van de paragrafen 
2 en 3 welke hetzelfde besluit aan dat artikel toevoegt; 

Overwegende dat de verzoekende partij in het enige, ter ondersteuning van de hoofdvordering, aangevoerde 
middel betoogt dat «de Koning met de vaststelling van het aangevochten K.B. (. .. ) artikel 23 van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen (in het kort: W.l.B.) in samenhang met andere artikelen van het W.l.B., in het biezonder 
artikel 21, W.1.8., heeft geschonden»; dat de verzoekende partij die wetsartikelen geschonden acht om de volgende 
redenen: 1. de bepalingen van de «Boekhoudwet» (van 17 juli 1975) en van het uitvoeringsbesluit van de 
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«Boekhoudwet» (k.b. van 8 oktober 1976) zijn in beginsel maatgevend voor de vaststelling van de belastbare 
winst tenzij in de gevallen waarin de fiscale wet van die bepalingen uitdrukkelijk afwijkt, 2. met betrekking tot de 
noodzakelijke waardeverminderingen op vorderingen wijkt de fiscale wet niet af van de wettelijke of reglementaire 
boekhoudkundige voorschriften, 3. ·met toepassing van artikel 21, 3°, W.I.B. worden de door het k.b. van 8 oktober 
1976 voorgeschreven of toegelaten waardeverminderingen op vorderingen niet als belastbare winst aangemerkt, 
4. artikel 23, § 1, W.I.B. voorziet in een gedeeltelijke fiscale vrijstelling van waardeverminderingen met het doel 
de belastingsheffing wat dat betreft tot de werkelijk bestaande belastbare inkomsten te beperken, met name in 
de fiscale vrijstelling van de waardeverminderingen en voorzieningen («provisions» in het Frans) voor risico's en 
lasten die worden geboekt om het hoofd te bieden aan scherp omschreven verliezen of lasten welke volgens de aan 
gang zijnde gebeurtenissen waarschijnlijk zijn, en machtigt de Koning de perken van die vrijstelling te bepalen; 
die machtiging heeft derhalve betrekking op andere waardeverminderingen dan de door de boekhoudvoorschriften 
opgelegde of toegelaten waardeverminderingen, vermits, die reeds op grond van artikel 21, 3°, W.I.B., geen 
bestanddeel van de belastbare winst kunnen vormen, 5. de bestreden nieuwe bepalingen van het koninklijk besluit 
van 4 maart 1965 houden een beperking in van de fiscale vrijstelling die artikel 21, 3°, W.1.B. verleent aan de 
door het k.b. van 8 oktober 1976 voorgeschreven of toegelaten waardeverminderingen op vorderingen en verklaren 
het niet vrijgestelde bedrag ervan toch tot belastbare winst, 6. het kan niet dat artikel 23, W.1.B. aan de Koning 
de machtiging zou hebben gegeven om de boekhoudkundig voorgeschreven of toegelaten waardeverminderingen 
op vorderingen, die door artikel 21, 3°, W.I.B., fiscaal volledig vrijgesteld zijn, gedeeltelijk toch belastbaar te 
verklaren, 7. door dat wel te doen en hiervoor te steunen op artikel 23, W.l.B. geeft de aangevochten regeling 
aan dat wetsartikel een draagwijdte die het niet heeft en schendt dus dat wetsartikel; dat met de andere kritische 
beschouwingen die het verzoekschrift nog bevat m.b.t. de hoofdvordering, geen rekening gehouden dient te worden, 
omdat zij niet de wettigheid, doch de opportuniteit van de bestreden regeling ter sprake brengen en derhalve niet 
als een rechtsmiddel ter staving van het annulatieberoep beschouwd kunnen worden; 

Overwegende dat de verwerende partij terecht stelt dat, omdat het W.I.B. geen waarderingsregel inzake activa 
bevat, voor de vaststelling van de fiscale winst in beginsel terug dient te worden gegrepen naar het boekhoudkundig 
«winstbegrip», zoals dit thans is bepaald in de wet van 17 juli 1975 op de jaarrekening en haar uitvoeringsbesluiten, 
dat dit evenwel niet betekent dat de fiscale winst steeds of noodzakelijk gelijk is aan de boekhoudkundige winst, 
dat de fiscale wet immers veel correcties inhoudt, dat derhalve aangenomen kan worden dat de boekhoudkundige 
regels determinerend zijn voor het bepalen van de fiscale winst voor zover de fiscale wet geen uitdrukkelijke 
afwijkingen bevat; dat de verwerende partij voorts betoogt dat volgens artikel 12, derde lid, van het koninklijk 
besluit van 8 oktober 1976 de waardeverminderingen op vorderingen afgetrokken worden van de actiefposten 
waarop zij betrekking hebben, in afwijking van wat in het vorige systeem gold waarin provisies voor dubieuze 
debiteuren werden aangelegd op het passief van de balans (d.i. een dotatie uit de winst), terwijl artikel 22, 5°, 
W.I.B. als fiscale winsten aanmerkt «om het even welke reserves, voorzorgsfondsen of voorzieningen ... », en het 
W.I.B. aldus een onderscheid maakt tussen de definitief verloren vorderingen en de vorderingen waarvan het verlies 
op het einde van het boekjaar niet zeker en vaststaand is, dat m.a.w. overeenkomstig artikel 22, 5°, W.I.B. de 
waardevermindering wegens het dubieus of onzeker karakter van de vordering een bestanddeel is van de fiscale 
winst, terwijl in de boekhoudwetgeving dezelfde minderwaarde niet bij de winst wordt gerekend, dat in artikel 23, 
§ 1, W.I.B. precies die dubieuze of onzekere vorderingen zijn bedoeld, dat dit wetsartikel alzo een afwijking van 
het in artikel 22, 5°, W.I.B. neergelegde beginsel vormt anders gezegd, dat artikel 23, § l, een mildering van dat 
beginsel toelaat «in de mate en onder de voorwaarden door de Koning bepaald», nog anders gezegd, dat artikel 23, 
§ 1, «in afwijking van het principe verwoord in artikel 22, 5°, W.l.B., uit de winst sluit, binnen bepaalde perken 
en mits bepaalde voorwaarden worden gerespecteerd, de waardeverminderingen die gehoekt worden om het hoofd 
te bieden aan niet-actuele of niet-definitieve, doch waarschijnlijke verliezen»; dat de verwerende partij als besluit 
van haar betoog doet gelden: 

«Door aldus in de artikelen 4 e.v. van het K.B. tot uitvoering van het W.l.B., regels voor te schrijven nopens de 
aard van de activa (vorderingen, niet vertegenwoordigd door effecten) en van de verliezen, ter bestrijding waarvan 
de waardeverminderingen bestemd zijn (bedrijfsverliezen uit hun aard) en waarbij tevens grenzen worden opgelegd 
nopens het bedrag van de fiscale vrijstelling, is de Koning geenszins zijn wettelijke en grondwettelijke opdracht te 
buiten gegaan, doch is Hij strikt binnen het wettelijk kader van de artikelen 22, 5° en 23, W.l.B., gebleven. De 
Koning heeft zodoende evenmin de wet op de jaarrekening van 1975 overtreden, noch de vierde EEG-richtlijn, nu, 
zoals gezegd, de artikelen 22, 5° en 23, W.l.B. een van die boekhoudkundige normen afwijkende regeling instellen 
of mogelijk maken. 

»Samenvattend kan dan ook gesteld worden dat artikel 22, 5°, W.l.B .. gemilderd door artikel 23, § 1, van 
hetzelfde wetboek en de ter uitvoering daarvan getroffen reglementering, een fiscale correctie in meer uitmaakt van 
het boekhoudkundig resultaat, zodat, wanneer een onderneming een fiscale balans zou opstellen met miskenning 
van deze regels, zij zich plichtig zou maken aan een (fiscale) onderschatting van activa, o.m. beoogd in artikel 21, 
3°, W.l.B.»; 

Overwegende dat de verzoekende partij hierop in wezen repliceert: 

«De kern van het onderhavige geschil wordt dus gevormd door de vraag, of de krachtens het 
K.B.!Boekhoudwet voorgeschreven of toegelaten waardeverminderingen op vorderingen als (voorzorgs-) fond
sen in de zin van art. 22 sub 5° W./.B. kunnen worden aangemerkt en uit dien hoofde krachtens laatstgenoemd 
wettelijk voorschrift in principe belastbaar zijn. 
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»In aanmerking nemende, dat de Staatssecretaris ter motivering 1•a11 de door hem gestelde helasthaarheid mn 
de hetrokken waardeverminderingen geen ander wettelijk voorschrift dan art. 22 suh 5". W.l.B., heeft ingeroepen en 
in aanmerking nemende, dat hij het bovendien met alle andere voor deze zaak van helang zijnde principes hlijkens 
de bovenstaande punten kennelijk eens is, is 1•erzoekster van oordeel, dat de oplossing van het geschil uitsluitend 
1•a11 de heantwoording 1•an de aldus geformuleerde vraag afhangt. Wordt de aldus geformuleerde vraag namelijk 
in overeenstemming met het standpunt van de Staatssecretaris hevestigend heantwoord, dan zou het aangevochten 
K.B. d.d. 23-5-1985 in overeenstemming met de machtiging volgens art. 23, W.l.B., slechts tot een gedeeltelijke, 
f01faitair te berekenen vrijstelling van een krachtens een ander wettelijk l'Oorschrift (art. 22, suh 5", W.l.B.) 
helasthaar winsthestanddeel strekken, zodat van machtsoverschrijding door de Koning geen sprake zou zijn. Wordt 
deze vraag daarentegen onder verwerping van het standpunt van de Staatssecretaris ontkennend heantwoord, dan 
creëert het aangevochten K.B., ten gevolge mn de daarin voorgeschreven hegrenzing voor fiscale doeleinden van de 
volgens het hoekhoudrecht voorgeschreven of toegelaten waardeverminderingen, een helasthaar winsthestanddeel, 
dat volgens de fiscale wet geen hestanddeel van de he/asthare winst is, zodat mn machtsoverschrijding door de 
Koning sprake is»; 

dat volgens de verzoekende partij evenwel waardeverminderingen op vorderingen niet als voorzorgsfondsen 
in de zin van artikel 22, 5°, W.1.B. kunnen worden aangemerkt, omdat zulks in strijd is én met de functie 
van artikel 22 in verhouding tot de artikelen 20 en 21, W.l.B., én met de definitie van voorzorgsfonds: in 
strijd met de functie van artikel 22, omdat dit artikel niet als een uitbreiding van de artikelen 20 en 21 kan 
worden beschouwd, doch enkel een verduidelijkende opsomming geeft van bepaalde winstbestanddelen die reeds 
in de in artikel 21 bedoelde winst begrepen zijn, zodat artikel 22 niet als zelfstandige rechtsgrond in aanmerking 
komt voor de schepping van belastbare winstbestanddelen, in strijd met het begrip voorzorgsfonds, omdat het 
voorzorgsfonds bedoeld in artikel 22, 5°, W.1.B. een reserve is met een bepaalde bestemming, terwijl volgens 
het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 reserves en voorzorgsfondsen aan de passiefzijde van de balans moeten 
worden geplaatst; dat de verzoekende partij daaruit besluit dat «een waardevermindering in de zin van het K.B. 
van de Boekhoudwet - voorwerp van het onderhavige geschil - dus niet kan worden opgevat als een reserve, een 
voorzorgsfonds of een voorziening in de zin van artikel 22, 5°, W.l.B., en dus ook uit dien hoofde niet krachtens 
dit wetsvoorschrift belasthaar kan worden gesteld», dat bijgevolg artikel 23, § 1, W.1.B., dat de rechtsgrond van 
het bestreden besluit vormt, enkel kan «dienen tot het verlenen van vrijstelling voor hestanddelen die krachtens 
de voorafgaande artikelen als helastbare winsthestanddelen dienen te worden aangemerkt» maar niet kan worden 
toegepast op «een hestanddeel dat reeds krachtens de voorschriften van het K.B. van de Boekhoudwet in mindering 
op de hoekhoudkundige winst moet of mag worden gehracht en dat dientengevolge geen hestanddeel van de fiscale 
winst in de zin van artikel 21, W./.B. vormt», m.a.w. dat «artikel 23, W.I.B. geen machtiging hevat om hij K.B. 
een hegrensde vrijstelling te regelen ten aanzien van (winst)hestandde/en die niet(. .. ) volgens art. 21 helastbaar 
zijn gesteld», en dat met name waardeverminderingen die krachtens het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 
voorgeschreven of toegelaten zijn, overeenkomstig artikel 21, W.1.B" volledig in mindering op de fiscale winst 
moeten kunnen worden gebracht zonder dat deze aftrek bij koninklijk besluit kan worden begrensd, hetgeen het 
bestreden besluit precies doet; 

Overwegende dat de aan artikel 4 van het koninklijk besluit van 4 maart 1965 aangebrachte wijziging die 
wordt bestreden ertoe strekt de desbetreffende bepalingen van dat besluit in overeenstemming te brengen met 
de wijziging die artikel 6, 1°, van de wet van 28 december 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen aan 
artikel 23, § 1, W.1.B. heeft aangebracht; dat artikel 4, § l, 5°, a), en 6°, a), van het koninklijk besluit van 4 maart 
1965, vóór de bestreden wijziging, luidde als volgt: 

«5° het vrijgesteld bedrag van de provisies, aangelegd door opneming van winst van het in dit artikel hedoelde 
belasthaar tijdperk, mag niet méér hedragen dan: 

»a) ten aanzien van de in de artikelen 94, eerste lid, en 95, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
bedoelde vennootschappen: 5 pct. van de maatschappelijke winst van dat tijdperk, met inbegrip van de in artikel 
23 van hetzelfde Wetboek bedoelde provisies, doch met uitsluiting van de andere krachtens de artikelen 105 tot 107 
van hetzelfde Wetboek vrijgestelde provisies of meerwaarden; 

»6° hij het verstrijken van enig belastbaar tijdperk mag het overhlijvend totaal van de vrijgestelde provisies 
niet méér hedragen dan 7,5 pct. van het hoogste bedrag dat de winst van één van de vijf vorige belastbare tijdperken 
heeft bereikt; voor de toepassing van deze bepaling wordt onder winst verstaan: 

»a) ten aanzien van de in de artikelen 94, eerste lid en 95 van hetzelfde Wetboek bedoelde vennootschappen: 
de maatschappelijke winst van die tijdperken, met uitsluiting van alle provisies of meerwaarden die zijn vrijgesteld 
krachtens de artikelen 23 en 105 tot 107, van hetzelfde Wetboek»; 

dat de bestreden bepalingen van het koninklijk besluit van 23 mei 1985 daaraan de volgende wijzigingen 
aanbrengt: l. in de inleidende zin van 5° worden de woorden «van de provisies, aangelegd door opneming van 
winst van het in dit artikel bedoelde belastbare tifdperk» vervangen door de woorden «van de waardeverminderin
gen gehoekt tijdens het belastbare tijdperk», 2. in littera a) van 5° worden de woorden «in artikel 23 van hetzelfde 
Wetboek bedoelde provisies» vervangen door de woorden «in artikel 23 van hetzelfde Wethoek bedoelde waardever
minderingen en voorzieningen» 3. in de Nederlandse tekst van littera a) van 5°, worden de woorden «Vrijgestelde 
provisies of meerwaardem> vervangen door de woorden «vrijgestelde voorzieningen of meerwaarden», 4. in de 
inleidende zin van 6° worden de woorden «van de vrijgestelde provisies» vervangen door de woorden «van de 
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1rijgestelde waardeverminderingen», 5. in littera a) van 6°, worden de woorden «provisies» vervangen door de 
woorden «waardeverminderingen, voorzieningen», 6. aan het artikel worden een paragraaf 2 en een paragraaf 3 
toegevoegd, luidend als volgt: 

«§ 2. De belastingplichtige mag, in de plaats van het stelsel van begrenzing bepaald in§ 1, 5" en 6", ook 
kiezen voor een stelsel van begrenzing waarbij het vrijgestelde bedrag van de waardeverminderingen die tijdens 
het helasthare tijdperk zijn gehoekt, eensdeels, en het totaal van de vrijgestelde waardeverminderingen die hij het 
verstrijken van enig he/asthaar tijdperk overblijven, anderdeels, niet meer mag bedragen dan respectieve/Uk 2 en 
3 per duizend van het totaalbedrag van de vorderingen als bedoeld in § 1, l", die op het einde van het betreffende 
he/asthare tijdperk nog bestaan. 

»§ 3. Om te bepalen of de grenzen gesteld in§§ 1, 5" en 6'', en 2, worden overschreden, moet geen rekening 
worden gehouden met de gehoekte waardeverminderingen voor waarschijnlijke verliezen op vorderingen ten aanzien 
van ondernemingen die failliet verklaard zijn»; 

Overwegende dat de bestreden fiscale regeling werd vastgesteld in uitvoering van artikel 23, § 1, W.I.B., 
zoals het gewijzigd werd door voormelde wet van 28 december 1983; dat die wet in artikel 23, § 1, W.I.B. de 
woorden «de provisies die worden aangelegd om het hoofd te bieden aan scherp omschreven verliezen of lasten 
welke volgens de aan gang zijnde gebeurtenissen waarschijnlijk zijn», heeft vervangen door de woorden «de 
waardeverminderingen en de voorzieningen voor risico's en lasten die worden gehoekt om het hoofd te bieden 
aan scherp omschreven verliezen of lasten die volgens de aan gang zijnde gebeurtenissen waarschijnlijk zijn»; dat 
reeds tijdens de parlementaire voorbereiding van de boekhoudwet van 17 juli 1975 de regering aan het Parlement 
heeft medegedeeld dat zij «de draagwijdte van de huidige fiscale wetgeving niet onrechtstreeks wilde wijzigen via 
de bepalingen die zullen getroffen worden» (pari. st. Sen. zitt. 1974-1975 436 - 1, blz. 4); dat tijdens de 
parlementaire voorbereiding van de wet van 28 december 1983, met name in de memorie van toelichting (gedr. st. 
Kamer, zitt. 1983-1984, n' 758 - 1, blz. 8) met zoveel woorden werd verklaard dat bovenbedoelde wijziging van 
artikel 23, § 1, W.LB., enkel tot doel heeft de terminologie van dat wetsartikel «in overeenstemming te brengen 
met de nieuwe hoekhoudwetgeving» en dat het bijgevolg «om louter terminologische wijzigingen gaat»; dat de 
regering die verklaring voor de bevoegde commissie van de kamer van volksvertegenwoordigers heeft herhaald 
(gedr. st. kamer, zilt. 1983-1984, blz. n' 15, blz. 19); dat de regering zowel in de memorie van antwoord als voor 
de commissie van de Kamer bovendien zich ertoe verbonden heeft «ten spoedigste na de definitieve goedkeuring 
van die wet de nodige aanpassingen te verrichten in het koninklijk hes/uit tot uitvoering van het W.l.B. met het oog 
op een versoepeling van de regels die gelden inzake aftrek van verliezen op handelsvorderingen, nl. door het thans 
geldende stelsel van de voorzieningen voor waarschijnlijke verliezen op handelsvorderingen zodanig te wijzigen dat: 

»--de belastingplichtige een ruimere keuze krijgt inzake het maximum voor de voorzieningen van het 
belastbaar tijdperk en voor het totale bedrag van de voorzieningen op het einde van dat tijdperk. Ofwel kan 
hij het bestaande stelsel toepassen en een voorziening aanleggen tot maximum 5 % van de winst van het he/as/haar 
tijdperk of 7,5 % van de hoogste winst van de vijf voorgaande jaren. Ofwel kiest hij voor het nieuwe systeem en 
kan hij voorzieningen aanleggen tot een maximum van 2 "!00 van het bedrag van de totale vorderingen voor het 
belastbaar tijdperk of van 3 °100 van het laagste bedrag van de totale vorderingen van de vijf voorgaande jaren; 

>>--de geboekte waardeverminderingen volledig kunnen worden vrijgesteld voor zover ze betrekking hebben 
op vorderingen op ondernemingen in faling»; 

dat de regering haar mededeling als volgt besluit: 

«Een en ander zal, zoals gezegd, bij koninklijk besluit worden geregeld, maar de Regering staat erop het 
Parlement vooraf van dit voornemen in kennis te stellen»; 

dat de regering daarmee aan het Parlement haar bedoeling heeft doen kennen om in het W.1.B.
uitvoeringsbesluit de forfaitaire fiscale begrenzing van de in artikel 23, § 1, voortaan als waardevermindering 
(voor waarschijnlijke verliezen op vorderingen) omschreven aftrek van verliezen op handelsvorderingen te versoe
pelen; dat uit het hiervorengaande blijkt dat met de door de wet van 28 december 1983 aan artikel 23, § 1, W.I.B. 
aangebrachte wijziging de regering enkel een aanpassing van de terminologie op het oog had, en geenszins de 
bedoeling had de erin gestelde regel te wijzigen, wel de bestaande, ter uitvoering ervan vastgestelde regeling te 
versoepelen; dat niet uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 28 december 1983 blijkt dat de wetgever 
het met die bedoeling van de regering oneens was; dat de verzoekende partij niet aannemelijk maakt dat ten 
gevolge van de wijziging ervan door de wet van 28 december 1983 het gestelde in artikel 23, § 1, W.I.B., niet 
meer aansluit bij de regeling van artikel 22, doch een aangelegenheid betreft die reeds door artikel 21, W.I.B. was 
geregeld; dat de bestreden bepalingen van het koninklijk besluit van 23 mei 1985 niets toevoegen aan de wet van 
28 december 1983 en niets meer doen dan uitvoering geven aan die wet; dat het middel faalt; 

Overwegende dat de verzoekende partij in haar tweede middel aanvoert dat het bestreden besluit van 
23 mei 1985 dat luidens artikel 11 ervan van toepassing is «met ingang van het aanslagjaar 1985» d.w.z. op 
de inkomsten van het jaar 1984, hierdoor het algemeen beginsel volgens hetwelk besluiten geen terugwerkende 
kracht mogen hebben tenzij de wetgever uitdrukkelijk de retroactiviteit toelaat, schendt; dat de verzoekende partij 
hieromtrent nader betoogt dat «hij het litigieuze K.B. een begrenzing van de voor fiscale doeleinden in aanmerking 
te nemen waardeverminderingen op vorderingen wordt ingevoerd die vóór de inwerkingtreding van het K.B. niet 
in de fiscale voorschriften was voorzien», dat «daarmee een belastbaar winstbestanddeel wordt gecreëerd, dat 
voordien in overeenstemming met artikel 21, W.l.B. niet belastbaar was», dat «het litigieuze K.B. aldus een nieuwe 
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helastingsl'erplichting fen nadele van de helastingsplichtigen schept, die volgens artikel 11 ervan met ingang van 
het aanslagjaar 1985 van toepassing is»; 

Overwegende dat de verwerende partij daarop antwoordt dat, aangezien het aangevochten koninklijk besluit 
een versoepeling invoert «in:ake het fiscaal in aanmerking nemen van waardeverminderingen op vorderingen», 
er geen sprake kan zijn van «terugwerkende kracht», wel van «een onmiddellijke inwerkingtreding, met de 
el'idente hedoeling een voor de helastingplichtigen gunstiger uifl'allende regeling zonder uitstel te zien toepassen», 
dat inderdaad de toepassing van het bestreden besluit dat een versoepeling van de bestaande regeling terzake 
invoert, «enkel kan leiden tot een vermindering van de, overeenkomstig de regels die voorheen golden, correct 
herekende helasthare hasis, nooit tot een vermeerdering»; dat zij concludeert dat de «zogenaamde nadelen waarover 
verzoekster klaagt, dan ook onhestaande zijn»; 

Overwegende dat uit het onderzoek van het eerste middel is gebleken dat de regel zelf van artikel 23, § 1, 
W.I.B., en, bijgevolg, ook het fiscaal regime van de waardeverminderingen op schuldvorderingen door de wet 
van 28 december 1983 niet werden gewijzigd, zodat een dergelijke waardevermindering, zoals voorheen, hoewel 
zij met toepassing van artikel 12 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976, in elk geval als zodanig in de 
boekhouding opgenomen dient te worden, enkel van de winst afgetrokken mag worden indien ze werkelijk en 
definitief verloren is gegaan vóór het einde van het belastbaar tijdperk, en dat, zo zij enkel waarschijnlijk en 
dus onzeker is, op grond van artikel 22, 5°, W.l.B., als reserve (voozorgsfondsen enz .... ) onder de belastbare 
winst ondergebracht dient te worden; dat hetzelfde onderzoek heeft aangetoond dat de regering, haar tijdens 
de parlementaire voorbereiding van de wet van 28 december 1983 aangegane verbintenis nakomende, met het 
aangevochten besluit een stelsel van beperkte belastingsvrijstelling van niet-definitieve waardeverminderingen op 
schuldvorderingen invoert, dat gunstiger is dan het vroegere; dat het reeds op de inkomsten van het jaar 1984 
van toepassing verklaren van die voor de betrokken belastingsplichtigen voordeliger regeling niet valt onder het 
principieel verbod van retroactiviteit; dat het tweede middel evenmin gegrond is. 

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

Nr 39.263 

ARREST van 30 april 1992 (VIIe Kamer)* 
De Hr Tacq, kamervoorzitter, verslaggever, Mevr. Tulkens en de Hr Beirlaen, staatsraden, en de H' De 
Wolf, auditeur (andersluidend advies)". 

BELGISCH RODE KRUIS en N.V. CLINGENDAEL WALDORF HOTEL 
(Mr Lambrechts) t/ Vlaamse Gewest (Mr Sebreghts) 

1. MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN - Regelen van toepassing in het Nederlands taalgebied -
Algemeen (1 en 2) 

II. BOUWEN EN VERKAVELEN - Bouwvergunning- Opheffing en intrekking - Intrekking -
Bevoegdheid 

1. Het decreet van 3 maart 1976 bevat geen bepaling die toelaat verleende bouwver
gunningen in te trekken of onwerkzaam te maken. 

2. Om wettig te zijn moet een beschermingsbesluit, zoals elke individuele overheidsbe
slissing, kunnen worden ingepast in bestaande wetten en in bestaande, regelmatig vastge
stelde lagere rechtsnormen, zijnde niet alleen de normen welke de tot rangschikken bevoegde 
overheid zelf heeft vastgesteld, maar ook de verordenende bepalingen welke andere adminis
tratieve overheden tot stand hebben gebracht, als met name de voorschriften van definitief 
vastgestelde of goedgekeurde plannen van aanleg. 

111. RECHTSPLEGING - Bijzondere regels met betrekking tot de vordering tot schorsing -
Moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

In zijn geheel genomen is voldoende ernstig het nadeel dat, door de bestreden bescher
mingsbeslissing en de ingetrokken vergunning voor gedeeltelijke afbraak en wederopbouw 
van een gebouw, de werkzaamheden ter uitvoering van de vergunning moesten gestaakt 
worden, met o.m. ernstige schade, die dagelijks vergroot, verkrotting, het risico van een 

' Zie voor de behandeling ten gronde: arrest n' 40.885, van 29 oktober 1992. 
0 

Volgens de auditeur leek niet Ie zijn voldaan aan de voorwaarde van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel. 
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schadeclaim van omstreeks 80 miljoen frank wegens niet nageleefde verbintenissen tot ge
volg. 

Gezien de akte die het Belgisch Rode Kruis en de n. v. Clingendael Waldorf Hotel op 7 maart 1992 hebben 
ingediend om de schorsing te vragen van: 

1. het besluit van de Gemeenschapsminister van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting van 6 januari 1992 
houdende de opneming van het gebouw Belgiëlei 34 te Antwerpen met inbegrip van alle interieurelementen, 
onroerend door bestemming, in het voorontwerp van lijst van voor bescherming vatbare monumenten; 

2. het besluit van dezelfde minister van 6 januari 1992 waarbij de rechtsgevolgen bedoeld in artikel 5 van 
het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten, alsook de beschikkingen 
van het koninklijk besluit van 6 december 1976 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding 
en onderhoud van de monumenten en de stads- en dorpsgezichten vermeld in de bij ministerieel besluit vastgestelde 
ontwerpen van lijst van de voor bescherming vatbare monumenten en stads- en dorpsgezichten, of van definitief 
bij koninklijk besluit beschermde monumenten en stads- en dorpsgezichten van onmiddellijke toepassing worden 
verklaard voor een eenmalige termijn van 120 dagen vanaf de betekening; 

3. het besluit van dezelfde minister van 6 januari 1992 houdende intrekking van het ministerieel besluit van 
30 december 1991 waarbij aan de verzoekende partijen de vergunning werd verleend voor de gedeeltelijke afbraak 
en de wederopbouw van een gebouw voor hulpdiensten en een hotel aan de Belgiëlei, 34, te Antwerpen; 

Overwegende dat de eerste verzoekende partij eigenaar is van een gebouw gelegen aan de Belgiëlei 34 te 
Antwerpen; dat zij samen met de tweede verzoekende partij een aanvraag indiende voor de gedeeltelijke afbraak 
en de wederopbouw van dit gebouw; dat die aanvraag werd ingewilligd bij besluit van 30 december 1991 van 
de Gemeenschapsminister van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting; dat dit besluit vaststelt, vooreerst, dat het 
eigendom gelegen is binnen de grenzen van het bij koninklijk besluit van 17 juni 1955 goedgekeurd bijzonder plan 
van aanleg n' 34, in een zone voor woningen, burelen en handelsondernemingen en op het gelijkvloers uitsluitend 
voor autobergplaatsen en kleine artisanale bedrijven, die niet hinderlijk zijn voor de omgeving, vervolgens, dat 
de weigeringsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen van 21 mei 1991 
gegrond is op het feit dat de procedure tot bescherming van het pand Belgiëlei 34 lopende was en ter ondertekening 
voorlag bij de bevoegde Gemeenschapsminister en dat op 28 november 1991 door het bestuur Monumenten en 
Landschappen ten behoeve van het Bestuur Ruimtelijke Ordening een ongunstig advies werd uitgebracht, «gelet op 
het belang van het gebouw en op de wens van de stad Antwerpen dit gebouw te vrijwaren en teneinde het onderzoek 
naar de mogelijkheid tot bescherming, door een inwilliging van het beroep, niet in het gedrang te brengen»; dat het 
ministerieel besluit voorts overweegt dat het advies van het Bestuur Monumenten en Landschappen geen bindende 
werking heeft ten opzichte van de overheid die bevoegd is om zich over de bouwaanvraag uit te spreken ingeval 
dat enkel een voorontwerp van lijst van voor bescherming vatbare monumenten ter ondertekening aan de bevoegde 
overheid is voorgelegd; dat het besluit tenslotte stelt: 

«dat dit advies hoedanook niet kan opgevolgd worden daar het aanstuurt op een behandelingswijze voor 
de bouwaanvraag waarvoor geen rechtsgrond voorhanden is; dat immers geen bepaling van de stedebouwwet 
voorziet in een anticipatieve afwijzende beschikking, erop gericht de resultaten van het ter ondertekening voorleggen 
van een voorontwerp van lijst van voor bescherming vatbare monumenten niet in het gedrang te brengen; dat de 
stedebouwwet enkel voorziet in de anticipatieve afwijzende beschikkingen, erop gericht in de ontwerpfaze verkerende 
aanleg- en ordeningsvoorschriften met bindende en verordenende kracht niet in het gedrang te brengen; 

»(. .. ); 

»dat het standpunt van de stad Antwerpen waarin gesteld wordt dat de realisatie van het bijzonder plan 
van aanleg geen verplichting is, hoewel in se niet onjuist, niet verantwoordt dat verhinderd wordt te houwen in 
overeenstemming met de bindende en verordende voorschriften van een bijzonder plan van aanleg; 

»{. .. ); 

»dat immers actuele inzichten over de noodzaak bepaalde gebouwen te conserveren geen invloed kunnen 
hebben op het voortbestaan van de bestaansreden en wettigingsgrond van een bijzonder plan van aanleg; 

»{. .. ); 

»dat nieuwe beleidsinzichten slechts rechtsgevolgen kunnen veroorzaken nadat de Vlaamse Executieve met 
toepassing van artikel 43, eerste lid van de stedebouwwet bij een met redenen omkleed besluit, op verzoek van de 
gemeente beslist heeft dat een gemeente/ijk plan van aanleg geheel of gedeeltelijk wordt herzien; 

»{. .. ); 

»dat rekening houdend met de door de stedebouwwet geboden mogelijkheden om op te komen ter vrijwaring 
van de ra/isatie van nieuwe beleidsinzichten, niet met het legaliteitsbeginsel in overeenstemming te brengen is, 
het opzet de afgifte van een bouwvergunning te verijdelen door toepassing te maken van de mogelijkheid geboden 
door artikel 5, par. 1, tweede lid van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads
en dorpsgezichten; 
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Overwegende dat die beslissing op 30 december 1991 aan de verzoekende partijen werd betekend; dat op 
6 januari 1992 de drie bestreden beslissingen werden vastgesteld; dat de eerste bestreden beslissing het eigendom op 
het voorontwerp van lijst van voor bescherming vatbare monumenten plaatst; dat de tweede bestreden beslissing de 
rechtsgevolgen bedoeld bij artikel 6 van het eerdervermeld decreet van 3 maart 1976 van onmiddellijke toepassing 
verklaart op het betrokken gebouw op grond van het motief «dat het gebouw door afbraak bedreigd wordt»; dat 
de derde bestreden beslissing in substantie overweegt: 

«dat na de toekenning van de bouwvergunning bij besluit van 30 december 1991 zich een nieuw rechtsfeit 
heeft voorgedaan dat de uitvoerbaarheid van de bouwvergunning op determinerende wijze beïnvloedt; dat bij besluit 
van 6 januari 1992 het betrokken gebouw op een voorontwerp/ijst van voor beschermi11g vatbare monumente11 werd 
geplaatst en, met toepassi11g 1•an artikel 6 van het decreet van 3 maart 1976 hieraan de rechtsgevolgen verbo11den 
werden bedoeld i11 de artikele11 5. § 3 en 4 van dit decreet; dat ter wille van de duidelijkheid en de zekerheid in het 
rechtsverkeer de bij besluit i•an 30 december 1991 ver/ee11de bouwvergunning dient ingetrokken te worden, al werd 
ze niet verleend in strijd met de stedebouwwet of het decreet van 3 maart 1976 en (dient) vervolgens het beroep 
mn de particulier ( ... ) (te worden) verworpen»; 

Overwegende dat krachtens artikel 17, § 2, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State tot 
schorsing van de tenuitvoerlegging kan worden besloten onder de dubbele voorwaarde dat ernstige middelen 
worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten akte of verordening kunnen verantwoorden en 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 de verzoekende partijen o.m. aanvoeren dat de 
regelmatige vergunning tot bouwen en tot slopen die zij bij ministerieel besluit van 30 december 1991 verkregen 
hebben niet wettig kan worden ingetrokken en dat de artikelen 5 en 6 van het decreet van 3 maart 1976 de 
Gemeenschapsminister niet toelaten de regelmatig nageleefde bepalingen van artikel 44 van de stedebouwwet of 
de onaantastbaarheid van regelmatig verworven bouwvergunningen teniet te doen; 

Overwegende dat de verwerende partij erkent dat de bouwvergunning regelmatig werd verleend en dat 
regelmatige beslissingen die rechten toekennen niet zouden mogen worden ingetrokken; dat de verwerende partij 
in dat verband volgend betoog houdt: 

«Zoals het aangevochten besluit vermeld in zijn laatste overweging is er het nieuwe rechtsfeit van de 
bescherming als monument dat de uitvoerbaarheid van de bouwvergunning op determinerende wijze beïnvloedt. 
Gezien dat nieuwe rechtsfeit dat zich heeft voorgedaan, het algemeen belang beschermt dient het te primeren op het 
privaat belang zodat het gewraakte Ministerieel Besluit naar recht voldoende en op adekwate wijze is verantwoord. 

»In ons recht zijn er talrijke voorbeelden waaruit blijkt dat private rechten, ook al zijn ze wettig tot stand 
gekomen, moeten wijken voor het algemeen belang van de gemeenschap. 

>> ••• 

»Zo is het Decreet van 3.03.1976 een voorbeeld van het ondergeschikt zijn van private rechten aan het 
behoud van waardevolle monumenten of landschappen. 

» ... 

»Een regelmatig gestelde rechtsbehandeling van een overheid waarbij rechten worden gecreëerd voordelens 
een individu, moeten desondanks worden ondergeschikt verklaard aan een zich nadien voordoend nieuw rechtsfeit 
wanneer dit nieuwe rechtsfeit een rechtshandeling is die algemene belangen beschermt, zodat ingevolge de hiërarchie 
van de normen de hogere norm voorrang dient te worden verleend op de lagere, of zoals in casu het algemeen 
belang dient te primeren op het private belang»; 

Overwegende dat de bouwvergunning waarover de verzoekende partijen beschikten regelmatig was; dat zij 
niet kon worden ingetrokken noch worden doorkruist door een beschermingsbesluit; dat het decreet van 3 maart 
1976 immers geen bepaling bevat, die toelaat verleende bouwvergunningen in te trekken of onwerkzaam te maken; 
dat zij evenmin kon worden ingetrokken om redenen van algemeen belang, niet omdat ruimtelijke ordening op 
de monumentenzorg primeert, maar omdat de zekerheid en de vastheid in het rechtsverkeer in een rechtsstaat 
betekenen dat elke rechtsonderhorige, en ook iedere overheid, gehouden is door het legaliteitsbeginsel dat gebiedt 
te handelen binnen de wet en volgens de wet, hieronder verstaan het geheel van de wettelijke en reglementaire 
normen; dat om wettig te zijn een beschermingsbesluit, zoals elke individuele overheidsbeslissing, moet kunnen 
worden ingepast in bestaande wetten en in bestaande, regelmatig vastgestelde lagere rechtsnormen, zijnde niet 
alleen de normen welke de tot rangschikken bevoegde overheid zelf heeft vastgesteld, maar ook de verordenende 
bepalingen welke andere administratieve overheden tot stand hebben gebracht, als met name de voorschriften van 
definitief vastgestelde of goedgekeurde plannen van aanleg; 

Overwegende dat het middel ernstig is; 
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Overwegende wat, de tweede voorwaarde betreft, dat de verzoekende partijen, het moeilijk te herstellen 
nadeel op goede gronden verantwoorden in volgend betoog: 

«Nadat de l'erzoekende partijen op 31 december 1991 de betekening onfl'ingen van de afbraak- en bouw
vergunning werden de nodige con/acten gelegd mei de aannemers, die hun werkzaamheden hebben aangevat op 
6 januari 1992 en begonnen met de ontmanteling van het gebouw. Tijdens deze werkzaamheden werd op 9 januari 
1992 om 12 u. door de politie te Antwerpen hel bevel gegeven de werkzaamheden te staken. Het betekent dat in 
ieder geval ernstige schade en mogelijke waterschade wordt aangericht en verkrotting intreedt en dat het risico 
wordt gelopen op een schadeclaim van omstreeks 80 miljoen francs indien de 1•erbintenissen niet worden nageleefd. 
Elke dag stillegging vergroot de schade (zie daarover het expertiseverslag l'an 10 februari 1992 bv. in verband 
met de aanwezige schimmels) en belet bovendien de dringende hulpverlening aan de Antwerpse Gemeenschap in 
de Stad zelf»; 

Overwegende dat de verwerende partij vergeefs tegenwerpt dat geen belangrijke slopingswerken plaats 
hebben kunnen vinden, dat alleen de werf kan ingericht zijn, dat van zodra een arrest de schorsing zal hebben 
afgewezen de nodige en noodzakelijke maatregelen kunnen worden getroffen om waterschade en verkrotting te 
vermijden, dat de stad Antwerpen zonder onderbreking «haar hulpverlening aan de Antwerpse Gemeenschap op 
een adekwate wijze heeft verzorgd», dat de beweerde schadeclaims ondergeschikt zijn aan. het algemeen belang dat 
in het geding is; dat het beschreven nadeel immers in zijn geheel genomen voldoende ernstig is, 

BESLUIT: 

Enig artikel. - Bevolen wordt de schorsing van: 

1. het besluit van de Gemeenschapsminister van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, van 6 januari 1992, 
houdende de opneming van het gebouw Belgiëlei 34 te Antwerpen met inbegrip van alle interieurelementen, 
onroerend door bestemming, in het voorontwerp van lijst van voor bescherming vatbare monumenten; 

2. het besluit van dezelfde minister van 6 januari 1992 waarbij de rechtsgevolgen bedoeld in artikel 5 van 
het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten, alsook de beschikkingen 
van het koninklijk besluit van 6 december 1976 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding 
en onderhoud van de monumenten en de stads- en dorpsgezichten vermeld in de bij ministerieel besluit vastgestelde 
ontwerpen van lijst van de voor bescherming vatbare monumenten en stads- en dorpsgezichten, of van definitief 
bij koninklijk besluit beschermde monumenten en stads- en dorpsgezichten, van onmiddellîjke toepassing worden 
verklaard voor een eenmalige termijn van 120 dagen vanaf de betekening; 

3. het besluit van dezelfde minister van 6 januari 1992 houdende intrekking van het ministerieel besluit 
van 30 december 1991 waarbij aan het Belgisch Rode Kruis en de n.v. Clingendael Waldorf Hotel de vergunning 
werd verleend voor de gedeeltelijke afbraak en de wederopbouw van een gebouw voor hulpdiensten en een hotel 
aan de Belgiëlei, 34, te Antwerpen. 

Nrs 39.264 tot 39.267 

ARRESTEN van 30 april 1992 (Vlle Kamer) 

39.264 - BOULEZ en VANDERSMISSEN: afstand van het geding; kosten ten laste 
van het Vlaamse Gewest. 

39.265 - DEGELING: vordering tot schorsing niet ontvankelijk wegens het ontbreken 
in de akte waarbij de schorsing wordt gevorderd van een uiteenzetting van de feiten en de 
middelen. 

39.266 en 39.267 - SATPAL SINGH en ALI: verwerping van de vordering tot 
schorsing omdat de verzoeker op de terechtzitting niet verschenen is, noch vertegenwoordigd 
was. 
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De H' Tacq, kamervoorzitter, verslaggever, Mevr. Tulkens en de H' Beirlaen, staatsraden, en de H' Bovin, 
auditeur. 

CAILLIAU en DAVIDTS (Mrs Ghysels en Vandenberghe) t/ Bestendige deputatie 
van de provincieraad van Brabant en Vlaamse Gewest (Mr De Cannière) -
Tussenkomende partij: Van Erps (Mr Calloud Du Faudeur) 

1. BOUWEN EN VERKAVELEN - Administratieve procedure tot toekenning van de vergunningen 
- Administratieve beroepen - Koning of Executieve - Beroep ingesteld door het college van burgemeester 
en schepenen en door de gemachtigde ambtenaar - Algemeen (1 tot 4) 

II. BOUWEN EN VERKAVELEN - Beroep bij de Raad van State - Uitwerking van de arresten 
- Algemeen (4) 

1. Ten gevolge van het beroep van de gemachtigde ambtenaar wordt de door de 
bestendige deputatie verleende bouwvergunning geschorst en komt de beslissing over de 
bouwaanvraag bij de bevoegde Gemeenschapsminister te berusten. Door het beroep van de 
gemachtigde ambtenaar (of van het college) gaat de bevoegdheid om te beslissen over de 
vergunningsaanvraag over naar die minister met het gevolg dat aan de beslissing van de 
bestendige deputatie de materiële rechtskracht wordt ontnomen. De in die beslissing gedane 
vaststelling van rechten en plichten wordt m.a.w. onwerkzaam gemaakt. 

2. Eénmaal gevat door het beroep van de gemachtigde ambtenaar of het college komt 
het de minister en hem alleen toe, na een nieuw onderzoek van zowel de opportuniteit als 
van de legaliteit van de aanvraag, de gevraagde vergunning toe te kennen of te weigeren. 
De minister is ertoe gehouden met een formele beslissing op de bouwaanvraag te beschikken 
en moet in die beslissing bovendien de redenen doen kennen waarom hij de vergunning 
verleent of onthoudt. Bijgevolg dient ambtshalve te worden vastgesteld dat de vervanging 
van die aldus met redenen omklede beslissing over de vergunningsaanvraag door een aan 
de gemachtigde ambtenaar gericht verzoek om het beroep in te trekken, gevolgd door een 
intrekking van het beroep, de wettelijke bevoegdheidsregelen miskent. Bovendien schendt zij 
de rechten van verweer van zowel de bouwaanvrager als van de derden belanghebbenden. 
Dit zou ook het geval zijn wanneer de gemachtigde ambtenaar op eigen initiatief of op dat 
van het hoofdbestuur van de ruimtelijke ordening en de stedebouw, zijn beroep zou intrekken. 
Het feit dat dergelijke praktijk zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld heft de onwettigheid 
ervan niet op. 

3. Het verzoek door de minister aan de gemachtigde ambtenaar om zijn beroep in te 
trekken kan niet worden beschouwd als een uitspraak over dat beroep, wanneer niet blijkt 
dat de minister met zijn verzoek die bedoeling heeft gehad. 

4. De vernietiging door de Raad van State van de intrekking van het beroep door de 
gemachtigde ambtenaar tegen de beslissing van de bestendige deputatie houdende toeken
ning van de bouwvergunning, heeft als gevolg dat het beroep van die ambtenaar opnieuw 
aanhangig is bij de minister en dat deze verplicht is, beschikkende op dat beroep, zich over de 
bouwaanvraag uit te spreken binnen de door artikel 55, § 2, vierde en vijfde lid, opgelegde 
termijnen. 

111. BOUWEN EN VERKAVELEN - Beroep bij de Raad van State - Beslissingen vatbaar voor 
beroep bij de Raad van State - Algemeen 

De beslissing van de bestendige deputatie houdende afgifte van een bouwvergunning 
wordt krachtens het devolutie! karakter van het hoger beroep van de gemachtigde ambtenaar 
onwerkzaam en dus niet uitvoerbaar. Bijgevolg is ze niet voor vernietiging door de Raad 
van State vatbaar. 

Gezien het verzoekschrift dat Walter Cailliau en Lea Davidts op 9 februari 1984 hebben ingediend om de 
nietigverklaring te vragen van: 

1. het besluit van de bestendige deputatie van de provincieraad van Brabant van 26 augustus 1982 houdende 
inwilliging van het beroep, ingediend door Marleen Van Erps tegen de beslissing van 22 maart 1982 waarbij het 
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College van burgemeester en schepenen van Bertem haar de vergunning had geweigerd tot het bouwen van een 
woning op een perceel grond gelegen aan de Kruisstraat, en ten kadaster bekend onder sectie A, n' 351/E, 

2. de beslissing van 12 december 1983 waarbij de gemachtigde ambtenaar zijn beroep «hij de Koning» 
tegen de voorrnelde beslissing van de bestendige deputatie intrekt; 

Gezien het verzoekschrift tot tussenkomst van 15 juni 1984; 

Gelet op de beschikking van 23 juni 1984 die de tussenkomst van Marleen Van Erps toelaat; 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Bertem, onder verwijzing 
naar het ongunstig advies van de gemachtigde ambtenaar, van 16 maart 1982, op 24 maart 1982 beslist heeft 
aan de tussenkomende partij de vergunning om een woning op te trekken op haar eigendom, gelegen aan de 
Kruisstraat, te Bertem (deelgemeente Leefdaal) en ten kadaster bekend onder sectie A, n' 351/e, te weigeren; 
dat de tussenkomende partij op 13 april 1982 daartegen beroep heeft ingesteld bij de bestendige deputatie van 
de provincieraad van Brabant, hierbij betogende dat haar grond ten onrechte door het gewestplan enkel zeer 
gedeeltelijk in het aanpalende woongebied met landelijk karakter werd opgenomen, aangezien de strook grond 
langs de Kruisstraat, gelegen tussen dat woongebied en de grond waarvoor een goedgekeurde en niet vervallen 
verkavelingsvergunning bestaat en waarbinnen ook haar grond ligt, nauwelijks 70 m breed is en dat de inwilliging 
van haar bouwaanvraag, in acht genomen de oppervlakte van het te bebouwen perceel, zijn vorrn, zijn beplanting 
met waardevolle bomen, zijn ligging ten opzichte van de omliggende bebouwde of te bebouwen percelen, onder 
geen enkel opzicht de goede plaatselijke ruimtelijke ordening in gevaar brengt; dat de bestendige deputatie 
van de provincieraad van Brabant, op 26 augustus 1982, steunende op de gunstige adviezen van de technische 
dienst van de provincie en van de dienst 12 van de algemene inspectie van de provincie, de bouwvergunning 
heeft verleend met toepassing van de in artikel 23 van het meergenoemd koninklijk besluit van 28 december 
1972 opgenomen opvullingsregel; dat de gemachtigde ambtenaar op 14 september 1982 tegen dat besluit hoger 
beroep heeft aangetekend bij de Vlaamse Regering wegens onverenigbaarheid van het bouwproject met de 
bestemming agrarisch gebied van het gewestplan en wegens ongegronde toepassing van de opvullingsregel; dat 
de Gemeenschapsminister van Ruimtelijke Ordening, Landinrichting en Natuurbehoud, in een nota van 7 oktober 
1983, gericht aan de Administratie voor Ruimtelijke Ordening heeft gevraagd hem een ontwerpbesluit voor te 
leggen, waarbij het beroep van de gemachtigde ambtenaar wordt verworpen, of desgewenst het beroep te laten 
intrekken; dat die administratie, op grond van de overweging dat wanneer rekening wordt gehouden met een 
toekomstige woning in de vergunde verkaveling, op het lot, kadastraal gekend onder n' 348/c, toepassing gemaakt 
kan worden van het artikel 23, 1°, van het koninklijk besluit van 28 december 1972, de gemachtigde ambtenaar 
bij brief van 17 november 1983 heeft verzocht zijn beroep in te trekken; dat de gemachtigde ambtenaar op 
13 december 1983 aan de Gemeenschapsminister schriftelijk heeft medegedeeld dat hij «ingevolge de uitslag van 
een bijkomend onderzoek», zijn beroep intrekt; dat «met dezelfde post» een copie van die brief gestuurd werd 
aan de tussenkomende partij, aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Bertem en aan 
de provinciegouverneur van Brabant; dat het bestuur van de stedebouw en de ruimtelijke ordening bij brief van 
3 januari 1984 aan de tussenkomende partij en de provinciegouverneur heeft medegedeeld dat tengevolge van 
de intrekking van het beroep van de gemachtigde ambtenaar «over deze zaak geen uitspraak meer gedaan zal 
worden»; dat verzoekers dan op 9 februari 1984 annulatieberoep hebben ingesteld zowel tegen de intrekking van 
het beroep van de gemachtigde ambtenaar als tegen het besluit van de bestendige deputatie van de provincieraad 
van Brabant, van 26 augustus 1982; 

Overwegende dat vooraf en ambtshalve onderzocht dient te worden of de gemachtigde ambtenaar bevoegd 
was om het hoger beroep dat hij bij de Vlaamse Regering tegen het besluit van de bestendige deputatie had 
ingesteld, in te trekken; 

Overwegende dat artikel 55, § 2, eerste lid, van de stedebouwwet bepaalt wat volgt: 

«Het college van burgemeester en schepenen alsook de gemachtigde ambtenaar kunnen hij de Koning in 
beroep komen binnen dertig dagen na de ontvangst van de beslissing van de bestendige deputatie tot verlening van 
een bouwvergunning. Dit beroep, evenals de termijn voor instelling van het beroep, schorst de vergunning. Het 
wordt tezelfdertijd ter kennis van de aanvrager en van de Minister gebracht. Komt de gemachtigde ambtenaar in 
beroep, dan geeft deze daarvan kennis aan het college»; 

Overwegende dat ten gevolge van het beroep van de gemachtigde ambtenaar de door de bestendige deputatie 
van de provincieraad van Brabant op 26 augustus 1982 verleende bouwvergunning werd geschorst en de beslissing 
over de bouwaanvraag bij de bevoegde Gemeenschapsminister is komen te berusten; dat door het beroep van de 
gemachtigde ambtenaar (of van het college) de bevoegdheid om te beslissen over de vergunningsaanvraag naar 
de bevoegde Gemeenschapsminister overgaat met het gevolg dat aan de beslissing van de bestendige deputatie de 
materiële rechtskracht wordt ontnomen, m.a.w. dat de in die beslissing gedane vaststelling van rechten en plichten 
onwerkzaam wordt gemaakt; dat eenmaal gevat door het beroep van het college of van de gemachtigde ambtenaar, 
het de bevoegde Gemeenschapsminister en hem alleen toekomt, na een nieuw onderzoek van zowel de opportuniteit 
als van de legaliteit van de aanvraag, de gevraagde vergunning toe te kennen of te weigeren; dat de Minister ertoe 
gehouden is met een forrnele beslissing op de bouwaanvraag te beschikken; dat hij krachtens artikel 55, § 3, van de 
stedebouwwet, in die beslissing bovendien de redenen waarom hij de vergunning verleent of onthoudt, moet doen 
kennen; dat de vervanging van die aldus met redenen omklede beslissing over de vergunningsaanvraag door een aan 
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de gemachtigde ambtenaar gericht verzoek om het beroep in te trekken, gevolgd door een intrekking van het beroep, 
de wettelijke bevoegdheidsregelen miskent; dat zij bovendien de rechten van verweer van de bouwaanvrager zowel 
als van de derden belanghebbenden schendt; dat de gemachtigde ambtenaar niet bevoegd is om zijn beroep in te 
trekken en aldus de beslissing over de bouwaanvraag uit handen van de Minister te nemen; dat de Minister evenmin 
bevoegd is om de beslissing over de bouwaanvraag uit handen te geven; dat de intrekking door de gemachtigde 
ambtenaar, van zijn op grond van artikel 55 van de stedebouwwet tegen de beslissing van de bestendige deputatie 
ingestelde beroep, ofwel op eigen initiatief, ofwel op verzoek van de bevoegde Gemeenschapsminister zelf of 
van het hoofdbestuur van de ruimtelijke ordening en de stedebouw, alleszins onwettig is; dat het door de tweede 
verwerende partij aangevoerde feit dat zich in de loop der jaren met het oog op «de vereenvoudiging van de 
administratieve werkzaamheden» een administratieve praktijk van intrekking van het beroep van de gemachtigde 
ambtenaar heeft ontwikkeld, welke door de opeenvolgende bevoegde ministers «geoorloofd en uiterst nuttig werd 
geacht» de onwettigheid niet opheft; dat ook de stelling van dezelfde partij dat met de intrekking van het beroep 
hetzelfde resultaat wordt bereikt als met de formele verwerping ervan door de Minister, mocht zij al relevant 
kunnen zijn, in elk geval ongegrond is; 

Overwegende dat alzo is komen vast te staan dat de aangevochten intrekking door de gemachtigde ambtenaar 
van zijn beroep tegen de beslissing van de bestendige deputatie van de provincieraad van Brabant, van 26 augustus 
1982, onwettig is en derhalve vernietigd dient te worden; dat die vernietiging als gevolg heeft dat de rechtstoestand 
die bestond vóór de intrekking, wordt hersteld, d.w.z. dat de beslissing van de bestendige deputatie opnieuw 
geschorst is, dat het beroep van de gemachtigde ambtenaar tegen de beslissing van de bestendige deputatie 
houdende toekenning van de bouwvergunning aan de tussenkomende partij opnieuw aanhangig is bij de bevoegde 
Gemeenschapsminister en dat deze verplicht is, beschikkende op dat beroep, zich over de bouwaanvraag uit te 
spreken binnen de door artikel 55, § 2, vierde en vijfde lid opgelegde termijnen; 

Overwegende dat ten gevolge van de vernietiging van de intrekking door de gemachtigde ambtenaar van 
zijn beroep tegen het besluit van de bestendige deputatie van 26 augustus 1982, dat laatste besluit krachtens het 
devolutief karakter van het hoger beroep van de gemachtigde ambtenaar onwerkzaam en dus niet uitvoerbaar wordt; 
dat het dan ook niet voor vernietiging door de Raad van State vatbaar is; dat het ertegen gericht annulatieberoep 
als onontvankelijk afgewezen dient te worden; 

Overwegende dat de stelling van verzoekers, ontwikkeld in hun laatste memorie van 16 juni 1989, als 
zou de bevoegde Gemeenschapsminister, zij het impliciet, «een beslissing hebben genomen om het beroep te 
verwerpen maar dat de vorm die hij daarbij aan zijn beslissing heeft gegeven een onwettelijk karakter heeft» 
niet kan worden aangehouden; dat uit geen enkel gegeven van de zaak, en allerminst uit de door de bevoegde 
Gemeenschapsminister op 7 oktober 1983, via de heer Secretaris-generaal van de Vlaamse Gemeenschap tot de 
administratie voor ruimtelijke ordening en leefmilieu gerichte nota immers kan worden afgeleid dat de Minister 
de bedoeling heeft gehad om zijn verzoek «om de gemachtigde zijn beroep te laten intrekken» te beschouwen als 
een uitspraak over dat beroep en een beslissing tot verwerping ervan; dat de Minister, als conclusie van zijn nota 
in de eerste plaats verzocht «een ontwerpbesluit voor te leggen waarbij het beroep van de gemachtigde ambtenaar 
wordt verworpen»; dat uit de gegevens van de zaak blijkt dat de Minister ten onrechte heeft geoordeeld dat ingeval 
het beroep werd ingetrokken, hij niet meer gehouden was er nog op te beschikken en zich over de bouwaanvraag 
uit te spreken; dat voorts uit het hierboven overwogene blijkt dat ook de door de verzoekers in hun voornoemde 
memorie naar voren gebrachte stelling dat door een afwijzing van hun annulatieberoep tegen de beslissing van de 
bestendige deputatie, aan die beslissing een «schijnbare rechtmatigheid wordt toegekend», evenmin gegrond is, 

BESLUIT: 

Artikel 1. - Vernietigd wordt de beslissing van de gemachtigde ambtenaar, van 12 december 1983, hou
dende intrekking van het beroep dat hij op 14 september 1982 bij de Vlaamse Regering had ingesteld tegen het 
besluit van 26 augustus 1982 waarbij de bestendige deputatie van de provincieraad van Brabant aan Marleen Van 
Erps de vergunning had verleend om een woning te bouwen op het perceel gelegen aan de Kruisstraat te Bertem, 
deelgemeente Leefdaal, en ten kadaster bekend onder sectie A, n' 351/e. 

Artikel 2. - Het beroep wordt voor het overige verworpen. 

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

De kosten van de tussenkomst, bepaald op drieduizend frank, komen ten laste van de tussenkomende partij. 
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N' 39.269 

ARREST van 30 april 1992 (Vlle Kamer) 

~) 

! ') / 
Vj ) 

N' 39.269 

De H' Tacq, kamervoorzitter, Mevr. Tulkens, verslaggeefster, en de H' Beirlaen, staatsraden, en de 
H' Bovin, auditeur. 

GEMEENTE HOUTHALEN-HELCHTEREN (M' Vandijck) t/ Vlaamse Gewest 
(Mrs Geyskens, Vandeurzen, Coomans en Boes) - Tussenkomende partij: 
N.V. Immo Meldert (M' Lambrechts) 

RECHTSPLEGING - Bijzondere regels met betrekking tot de vordering tot schorsing - Moeilijk 
te herstellen ernstig nadeel - Bouwen en verkavelen 

1. Wanneer de verzoekende gemeente nalaat enig concreet gegeven aan te brengen 
waaruit blijkt dat de door haar ingeroepen belangrijke ruimtelijke weerslag die de tenuit
voerlegging van de te schorsen bouwvergunning impliceert, als een ernstig en moeilijk te 
herstellen nadeel kan worden aangemerkt, kan het argument niet worden aangehouden. 

2. Het ernstig karakter van het ingeroepen nadeel is niet bewezen wanneer niet blijkt 
dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van het bestreden besluit de investeringen waarnaar 
de verzoekende partij verwijst, zou teniet doen of in aanzienlijke mate aantasten. 

3. Het ingeroepen nadeel moet toe te schrijven zijn aan het besluit waarvan de schorsing 
wordt gevraagd, en niet aan de exploitatie van het vergunde bouwwerk. 

4. De verzoekende gemeente kan evenmin opwerpen dat zij geen stedebouwkundig 
beleid meer zal kunnen voeren m.b.t. de omliggende percelen, wanneer de te schorsen 
bouwvergunning de rechtstoestand van die gronden niet wijzigt en derhalve de wettelijke 
bevoegdheid van de gemeente om over de bouwaanvragen met betrekking tot die gronden 
te oordelen, niet aantast. 

Gezien de akte die de gemeente Houthalen-Helchteren op 11 maart 1992 heeft ingediend om de schorsing 
te vorderen van de tenuitvoerlegging van het besluit van de Gemeenschapsminister van Ruimtelijke Ordening 
en Huisvesting van 18 december 1991 waarbij aan de n.v. Immo Meldert vergunning wordt verleend voor het 
verbouwen van een magazijn tot handelsruimte op een perceel gelegen te Houthalen, De Vloot, en ten kadaster 
bekend onder sectie F, n' 184 l; 

Overwegende dat de n.v. Immo Meldert met een verzoekschrift van 8 april 1992 heeft gevraagd om in het 
administratief kort geding te mogen tussenkomen; 

Overwegende dat de tussenkomende partij een aantal excepties van niet-ontvankelijkheid van de vordering 
opwerpt; 

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 zou opdringen indien zou komen vast te staan 
dat de grondvoorwaarden voor schorsing vervuld zijn, wat, zoals hierna zal blijken, ten dezen niet het geval is; 

Overwegende dat krachtens artikel 17, § 2, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State enkel 
tot schorsing van de tenuitvoerlegging kan worden besloten onder de dubbele voorwaarde dat ernstige middelen 
worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten akte of verordening kunnen verantwoorden en dat 
de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden akte of verordening een moeilijk te herstellen ernstig nadeel 
kan berokkenen; 

Overwegende, wat de tweede in artikel 17, § 2, gestelde voorwaarde betreft, dat de verzoekende partij in de 
eerste plaats doet gelden dat «de vergunning inhoudt dat een winkelruimte van meer dan 300 rri2 wordt gecreëerd» 
zodat, rekening houdend met de bepalingen van artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Executieve van 17 juli 
1984 houdende het vergunningsplichtig maken van sommige gebruikswijzigingen, aangenomen moet worden dat 
de tenuitvoerlegging ervan alleszins «een belangrijke ruimtelijke weerslag impliceert»; 

Overwegende dat de verzoekende partij nalaat enig concreet gegeven aan te brengen waaruit blijkt dat 
de «belangrijke ruimtelijke weerslag», welke de tenuitvoerlegging van het te schorsen besluit impliceert, als een 
ernstig en moeilijk te herstellen nadeel kan worden aangemerkt; dat het argument om die reden niet kan worden 
aangehouden; 

Overwegende dat de verzoekende partij vervolgens aanvoert dat zij belangrijke financiële inspanningen 
gedaan heeft om de commerciële activiteiten in het centrum van de gemeente te concentreren en dat het ontstaan 
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van een groot handelsbedrijf buiten de gecreëerde infrastructuur tot gevolg heeft dat de gedane investering deels 
onbenut blijft; dat zij daar nog aan toevoegt: 

«Zelf1 rijdens de normale procedure i·an annu/atie zal deze gedeelrelijke niet-henulliging door een handels
:aak mei een l'erkoopsoppen•lakte van meer dan 600 m2 zijn uitwerking gehad hehhen indien met rekening houdt 
met de normale aj~'Chrijvingsduur van lwgervermelde overheidsinvesteringen»; 

Overwegende dat niet blijkt dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van het bestreden besluit de investeringen 
waarnaar de verzoekende partij verwijst zou tenietdoen of in aanzienlijke mate zou aantasten; dat het ernstig 
karakter van het ingeroepen nadeel niet bewezen is; 

Overwegende dat de verzoekende partij voorts doet gelden dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de 
bestreden bouwvergunning een gevaarlijke verkeerssituatie zal doen ontstaan, doordat de Ylootstraat een weg is 
die uitgeeft op de drukke rijksweg Hasselt-Eindhoven via een kruispunt dat niet is beveiligd door verkeerslichten, 
en dat het geen betoog behoeft dat de vestiging van een handelszaak met een winkeloppervlakte van meer dan 
600 m2 belangrijke verkeersstromen met zich brengt; 

Overwegende dat het betoog van de verzoekende partij doet blijken dat het ingeroepen nadeel niet toe te 
schrijven is aan het besluit waarvan de schorsing wordt gevraagd, maar wel aan de exploitatie van het vergunde 
bouwwerk; dat het argument niet kan worden aangenomen; 

Overwegende dat de verzoekende partij ten slotte, nog betoogt: 

«De uitvoering van de vergunning zal aan de Gemeente tensloue een stedehouwkundig he/eid onmemen in 
de omgeving van het vergunde. 

»(. .. ) 

»Dat verzoekster immers geen stedehouwkundige argume/lfen kan aanwenden ten aanzien van het ontstaan 
van kleine handelsvestigingen in de omgeving van het ontworpen winkelgehouw, zodat op zeer korte tijd een situatie 
zal o/lfstaan (de uithouw van een handelswijk) welke niet meer kan ongedaan worden gemaakt na de uitspraak over 
het annulatieheroep. 

»Verder zal verzoekster totdat uitspraak wordt gedaan over het annulatieverzoek geen enkel stedehouwkundig 
heleid kunnen voeren m.h.t. aanvragen op de links en rechts van de verleende vergunning gelegen percelen gezien 
de aanvragers voor deze percelen onmiddellijk zullen argumenteren dat de Hogere Overheid voor hun percelen 
reeds een duidelijke hestemming heeft vastgelegd gezien zij motiveert dat huidige vergunning slechts onderdeel is 
van een globaal saneringsprojekt met handelsvestigingen op die percelen»; 

Overwegende dat de verzoekende partij ook in dit betoog niet kan worden bijgevallen; dat de te schorsen 
bouwvergunning de rechtstoestand van de gronden die in de omgeving van het betrokken perceel gelegen zijn 
immers niet wijzigt en derhalve de wettelijke bevoegdheid van de verzoekende partij om over de bouwaanvragen 
met betrekking tot die gronden te oordelen, niet aantast; 

Overwegende dat uit het vorenstaande volgt dat aan de tweede in artikel 17, § 2, van de gecoördineerde 
wetten op de Raad van State gestelde voorwaarde niet is voldaan; dat die vaststelling volstaat om de vordering 
af te wijzen; 

Overwegende dat de vorderingen tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de akten van admi,nistratieve 
overheden geen aanleiding geven tot het betalen van enig recht; dat de verzoekende partij bij vergissing op haar 
verzoekschrift tot schorsing fiscale zegels heeft aangebracht; dat het past de teruggave te gelasten van het recht 
van vierduizend frank dat de verzoekende partij .bij het indienen van haar verzoekschrift voorgeschoten heeft, 

BESLUIT: 

Artikel 1. - De vraag tot tussenkomst van de n.v. Immo Meldert wordt ingewilligd. 

Artikel 2. - De vordering tot schorsing wordt verworpen. 

Artikel 3. - Het recht van vierduizend frank, dat onverschuldigd gekweten werd, zal door bemiddeling 
van de Minister van Binnenlandse Zaken aan de verzoekende partij worden terugbetaald door de Administratie 
van de Registratie en Domeinen. 
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Nrs 39.270 tot 39.275 

ARRESTEN van 30 april 1992 (Vlle Kamer) 

N• 39.270 

39.270 - ZERYOUH EL ARBI: verwerping van het verzoek tot opschorting en 
van het verzoek tot nietigverklaring, omdat het verzoekschrift tot nietigverklaring geen 
rechtsmiddelen bevat. 

39.271 en 39.272 - GURBUZ en GARRIDO: afvoering van de rol, omdat de 
vreemdeling geen gekozen woonplaats meer heeft in België. 

39.273 - CHENTUF: afstand van het geding. 

39.274 en 39.275 - N.V. MORCKHOVENHOF: afstand van het geding. 

N• 39.276 

ARREST van 30 april 1992 (Vlle Kamer) 
De H' Tacq, kamervoorzitter, Mevr. Vrints, verslaggeefster, en Mevr. Tulkens, staatsraden, en de 
H' Hubregtsen, eerste auditeur. 

BRUGGEMAN (M' Baekelandt) t/ Vlaamse Gewest (M' Bossuyt) 

RECHTSPLEGING - Bijzondere regels met betrekking tot de vordering tot schorsing - Moeilijk 
te herstellen ernstig nadeel - Bouwen en verkavelen 

1. Wanneer de bestreden gebouwen er reeds staan, kan de schorsing slechts voor gevolg 
hebben dat de gebeurlijke vernietiging vlugger tussenkomt. De verzoekende partij moet in 
dergelijk geval aantonen dat het nadeel dat haar berokkend kan worden door het feit dat 
de vernietiging niet zo vlug zou worden uitgesproken, zo ernstig is dat het de schorsing kan 
verantwoorden. 

2. Het nadeel mag niet voortspruiten uit het feit dat de gemeente een tijdelijke vergun
ning heeft toegestaan en nadien getalmd heeft met de vervolging van het bouwmisdrijf 

3. Het nadeel moet te wijten zijn aan de bestreden beslissing. 

Gezien de akte die Bernard Bruggeman op 22 februari 1992 heeft ingediend om de schorsing van de 
tenuitvoerlegging te vragen van de beslissing van 6 december 1991 van de Gemeenschapsminister van Ruimtelijke 
Ordening en Huisvesting, houdende inwilliging van het beroep dat Michel Locqueneux had ingesteld tegen de 
beslissing van 8 augustus 1991 waarbij de bestendige deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen hem 
een tijdelijke vergunning van 5 jaar had geweigerd voor de règularisatie van een clublokaal, gelegen aan de 
Koning Boudewijnstraat te Kuurne, en aldaar ten kadaster bekend Sectie B, n' 559 g/6, en houdende afgifte van 
«een tijdelijke vergunning voor JO jaar»; 

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 ernstige middelen 
worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten akte of verordening kunnen verantwoorden en dat 
de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden akte of verordening een moeilijk te herstellen ernstig nadeel 
kan berokkenen; 

Overwegende dat, wat de tweede voorwaarde betreft, de gegevens van de zaak aantonen dat de bestreden 
beslissing een regularisatievergunning betreft van reeds bestaande constructies die als volgt worden beschreven: 

«Overwegende dat aan de betrokkene hij beslissing van 25 januari 1983 door het College een tijdelijke 
voorwaardelijke vergunning werd verleend voor de plaatsing van een woonkeet met een lengte van 8 m, een breedte 
van 3 m en een hoogte van 2,5 m; dat evenwel dit bouwwerk, toegestaan voor 3 jaar, werd uitgevoerd met een 
oppervlakte van 64,5 m2 »; 

Overwegende dat verzoeker het nadeel, welke naar zijn oordeel uit de bestreden handeling zal resulteren, 
verantwoordt eensdeels met de vaststelling dat eens de werken uitgevoerd, de vernietiging van de bouwvergunning 
door de Raad van State, slechts zelden tot het herstel in de vorige toestand leidt, anderdeels door te stellen wat volgt: 
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«3. Mer herrekking ror huidige :aak ste/r :ich onvermijdelijk de vraag of er nog sprake kan :::ijn van een 
«moeilijk te herstellen ernstig nadeel» waar het gaar om een «regularisatievergunning» en her gehouw er dus reeds 
sraar. 

»4. Her nadeel dar 1•erzoekers lijden is nochrans duidelijk. Door het hesrreden Ministerieel Besluir wordr 
immers, in de direkre woonomge1•ing van ver:oekers, een akruee/ zelfs méér en méér erg storende siruatie (zowel 
qua ge/uidsover/asr, geurhinder. hygiëne, esrerisch ".) zo maar hesrendigd voor lange jaren en dir op manifesr 
onwellige wij:::e. 

»Verzoekers wij:::en rerzake rrouwens in her hijzonder naar de meer en meer «verhitte» sfeer russen hen 
enerzijds en de Heer Locqueneux en zijn «gasten» anderzijds: waar slaapkamer van ver:::oekers gelegen is aan de 
kant \'an de woning waarlangs de keer slaat, wordt her hen kennelijk ren zeerste kwalijk genomen dat :::ij wegens 
kennelijke geluidsm•erlasr om I u 51 's nachrs daarvan aangifte deden hij de Politie, zodar deze in fine van hun 
P.V. uitdrukkelijk vermelden dat de Heer Locqueneux «in het bijzijn van opsteller ermee gedreigd heeft klager te 
zullen vinden".»!!! 

»Ook h/ijkr uir her:elfde P.V. hoe een «bezoeker» van her café, hij het ver/aren van de keet en het zien van 
de politiecombi, onmiddellijk op zijn stappen terugkeert om de Heer Locqueneu.r re verwilligen van het nakende 
onheil ". 
(Zie P.V. dd. 1314191, Not. 711//A/9/) 

»Dergelijke situatie leidt voor verzoekers, die zelf ouders zijn van nog drie kleine kinderen én waarvan 
2e verzoekster daarenhoven rhuis onthaalmoeder is, uireraard ook ror heel wat nodeloze, doch vaak nog moeilijk 
langer te dragen onrusr en spanningen. 

»5. Dat dir «ernstig nadeel» moeilijk re herstellen is, kan niet hetwisr worden. Her is algemeen geweten 
dat de procedure voor uw Raad soms vele jaren kan duren en in dit geval, de geldigheidsduur van de bestreden 
houwvergunning benadert, zodat evenruele vernieriging na 7 of 8 jaar weinig of geen zoden aan de dijk zei. 

»(".)»; 

Overwegende dat de verwerende partij o.m. antwoordt: 

«dat er een essenriee/ verschil bestaat tussen de wetgeving op de ruimtelijke ordening en stedebouw en 
anderzijds de wetgeving op de uirbating van een drankslijterij, die uiteraard voor wat betreft toelating ror uirbating 
en bereugeling van de hinder daaromrrent, niet behoort rot her bestek van de stedebouwwetgeving»; 

Overwegende dat verzoeker terecht erop wijst dat, aangezien de gebouwen er reeds staan, de gevraagde 
schorsing slechts voor gevolg kan hebben dat de gebeurlijke vernietiging vlugger tussenkomt; dat hij evenwel 
in zijn inleidend verzoekschrift niet aantoont dat het nadeel dat hem berokkend kan worden door het feit dat de 
vernietiging niet zo vlug zou worden uitgesproken, zo ernstig is dat het de schorsing kan verantwoorden; dat dit 
nadeel daarenboven minder uit de bestreden beslissing voortspruit dan uit het feit dat de gemeente in 1983 een 
tijdelijke vergunning heeft toegestaan en dat deze nadien getalmd heeft met de vervolging van het bouwmisdrijf; 
dat tenslotte het feit dat er «een verhitte sfeer heerst» niet te wijten is aan de bestreden beslissing; dat het ernstig 
karakter van het nadeel in geen geval bewezen is; dat die vaststelling volstaat om de vordering tot schorsing af 
te wijzen. 

(Verwerping van de vordering tot schorsing). 

Nrs 39.277 en 39.278 

ARRESTEN van 30 april 1992 (Vlle Kamer) 

39.277 - LAVENT: afstand van de vordering tot schorsing. 
39.278 - ROOBROUCK: afstand van het geding; kosten ten laste van het Vlaamse 

Gewest. 
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Nr 39.279 

ARREST van 30 april 1992 (Vlle Kamer) 

Nr 39.279 

De H' Tacq, kamervoorzitter, Mevr. Vrints, verslaggeefster, en Mevr. Tulkens, staatsraden, en de H' De 
Coene, eerste auditeur. 

AKARE (Mrs Mertens en Nuyens) t/ Belgische Staat, vertegenwoordigd door de 
Minister van Justitie (Mrs Matterne en Struyven) 

1. RECHTSPLEGING - Bijzondere regels met betrekking tot de vordering tot schorsing -
1° Voorwerp (1° ); - 2° Uiteenzetting van de feiten en de middelen (2) 

Il. VREEMDELINGEN - Vreemdelingenpolitie - Vreemdelingen met een bijzonder statuut -
Vluchtelingen - De Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen (1) 

1. De beslissingen van de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen zijn overeenkom
stig de termen van artikel 57123 van de wet van 15 december 1980 administratieve beslissin
gen in betwiste zaken in de zin van artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van 
State. Artikel 17 van die wetten machtigt de Raad van State niet dat soort van beslissingen 
te schorsen. 

2. De vordering tot schorsing van een beslissing waartegen geen middel wordt aange
voerd, voldoet niet aan het bepaalde in artikel 17, § 3, tweede lid, van de gecoördineerde 
wetten op de Raad van State. 

Gezien de akte die Edward Isaac Akare, van Ghanese nationaliteit, op 3 maart 1992 heeft ingediend om de 
schorsing te vragen van de beslissing van de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen van 19 december 1991, 
waarbij hem het statuut van vluchteling wordt geweigerd en van het op 4 februari 1992 betekende bevel van de 
Minister van Justitie om het grondgebied te verlaten; 

Overwegende dat, wat de eerste bestreden beslissing betreft, de verwerende partij terecht opwerpt dat 
overeenkomstig de termen van artikel 57/23 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen de beslissingen van de Vaste 
Beroepscommissie voor vluchtelingen «administratieve beslissingen in betwiste zaken» in de zin van artikel 14 
van de gecoördineerde wetten op de Raad van State zijn en dat artikel 17 van laatstgenoemde wetten de Raad van 
State niet machtigt dat soort van beslissingen te schorsen; 

Overwegende dat tegen de tweede bestreden beslissing geen middel wordt aangevoerd; dat, wat die beslissing 
betreft, de vordering tot schorsing niet voldoet aan het bepaalde in artikel 17, § 3, tweede lid, van de gecoördineerde 
wetten op de Raad van State, gewijzigd bij de wet van 19 juli 1991, naar luid waarvan de vordering tot schorsing 
een uiteenzetting bevat van de feiten en de middelen die de schorsing rechtvaardigen; 

Overwegende dat de vordering tot schorsing niet regelmatig is ingesteld en dienvolgens niet ontvankelijk is. 

(Verwerping van de vordering tot schorsing). 

Nr 39.280 

ARREST van 30 april 1992 (Vlle Kamer) 
De H' Tacq, kamervoorzitter, Mevr. Yrints, verslaggeefster, en Mevr. Tulkens, staatsraden, en de H' De 
Coene, eerste auditeur. 

MAKIANKI (M' De Pourcq) t/ Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister 
van Justitie (M'8 Matteme en Struyven) 

I. VREEMDELINGEN - Vreemdelingenpolitie - 1° Toegang tot het grondgebied en kort verblijf 
- Algemeen (1); - 2° Afwezigheden en terugkeer van de vreemdeling (2); - 3° Verzoek tot herziening (4) 

ll. INTERNATIONALE VERDRAGEN - De verschillende internationale overeenkomsten - Ver
drag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (3) 

1. Het enkele feit van een huwelijk aangegaan met een Belgische onderdaan, stelt de 
vreemdeling die op een recht op verblijf aanspraak maakt niet vrij van de verplichting in het 
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bezit te zijn van de vereiste documenten voor een regelmatige binnenkomst in het Rijk. Het 
hevel om het grondgebied te verlaten houdt niet in dat hij definitief van zijn echtgenote wordt 
gescheiden, wel dat hij tijdelijk wordt verwijderd uit het land, hetgeen hem de mogelijkheid 
biedt zich in het bezit te stellen van de vereiste documenten voor een regelmatige binnenkomst. 

2. Artikel 40 van het koninklijk hes/uit van 8 oktober 1981 is slechts van toepassing op 
wie in het bezit is van de hij artikel 19 van de wet van 15 december 1980 bedoelde geldige 
Belgische verblijfs- of vestigingsvergunning. 

3. Niet ernstig is het middel gesteund op de schending van artikel 8 E.V.R.M., wanneer 
de echtgenote van verzoeker spoorloos blijkt en hij geen gegevens verschaft waaruit kan 
worden afgeleid dat de bestreden verwijderingsmaatregel een ongeoorloofde inmenging in 
zijn privé- en of familiaal leven zou inhouden. 

4. De vreemdeling die, ook al is hij gehuwd met een Belgische onderdaan, niet in het 
bezit is van de vereiste documenten voor een regelmatige binnenkomst in het Rijk, kan op 
grond van een hevel om het grondgebied te verlaten uit het Rijk worden verwijderd. Der
gelijke beslissing is niet vatbaar voor een verzoek tot herziening overeenkomstig artikel 44 
van de wet van 15 december 1980. 

Gezien de akte die Peta Mankianki, van Zaïrese nationaliteit, op 2 maart 1992 heeft ingediend, om de 
schorsing te vragen van het op 3 januari 1992 betekende bevel van de Minister van Justitie om het grondgebied 
te verlaten onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 frank per dag; 

Overwegende dat de bestreden beslissing luidt als volgt: 

«Art. 7.1 (wet van 1511211980). 

»Verblijf in het Rijk zonder houder te zijn van de vereiste binnenkomstdokumenten. 

»Paspoort is niet voorzien van een visum»; 

Overwegende dat krachtens artikel 17, § 2, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State tot 
schorsing van de tenuitvoerlegging kan worden besloten onder de dubbele voorwaarde dat ernstige middelen 
worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten akte of verordening kunnen verantwoorden en dat 
de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden akte of verordening een moeilijk te herstellen ernstig nadeel 
kan berokkenen; 

Overwegende dat, wat de eerste voorwaarde betreft, verzoeker tegen de bestreden beslissing in het eerste 
middel aanvoert: 

«Door zijn huwelijk met mevrouw Viviane Verdonck heeft verzoeker het statuut van E.G.-gelijkgestelde; Hij 
had dit statuut nog steeds toen hij België terug binnenkwam op 2316191; 

»Een samenwoningsverplichting kan niet ingeroepen worden, vermits er geen enkele wettelijke bepaling 
daarin voorziet; 

»Een verplichting tot bekomen van een visum kan bovendien niet gevorderd worden, vermits verzoeker een 
recht van verblijf heeft. De Koning kan als hij krachtens art. 42 Vw. de vo01waarden bepaalt, de rechten van 
verzoeker niet beperken; 

»Verzoeker was in het bezit van een geldige identiteitskaart voor vreemdelingen, vermits de geldigheidsdatum 
pas verstreek op 41JJ192;» 

Overwegende dat, het enkele feit van een huwelijk aangegaan met een Belgische onderdaan, de vreemdeling, 
die op een recht op verblijf aanspraak maakt, niet vrijstelt van de verplichting in het bezit te zijn van de vereiste 
documenten voor een regelmatige binnenkomst in het Rijk; dat terzake het bevel om het grondgebied te verlaten 
niet inhoudt dat verzoeker definitief van zijn echtgenote wordt gescheiden, wel dat hij tijdelijk wordt verwijderd 
uit het land, hetgeen hem de mogelijkheid biedt zich in het bezit te stellen van de vereiste documenten voor een 
regelmatige binnenkomst; 

Overwegende dat verzoeker in een tweede middel betoogt: 

«De ambtelijke schrapping, genomen door het College van Burgemeester en Schepenen op 1816190, heeft 
geen enkele invloed op het verblijfsrechter/ijk statuut van verzoeker; Trouwens tegen deze schrapping werd een 
beroep ingesteld, conform art. 23, K.B. 114160»; 

Overwegende dat, de ambtelijke schrapping van verzoeker door het college van burgemeester en schepenen 
van de stad Antwerpen van 18 juni 1990 niet de grondslag is van de bestreden beslissing; 
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Overwegende dat verzoeker in een derde middel stelt: 

«In ondergeschikte orde, zegt verzoeker dat art. 40, K.B. 8110181, werd geschonden; 

Nr 39.280 

»Vermits vaststaat dat hij wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil, niet kon terugkeren naar België 
binnen de normaal voorziene termijn, had de gemeente een Bijlage 15 moeten afleveren, in afwachting van een 
beslissing van de Minister van Justitie; 

»Deze beslissing diende er te komen binnen de 3 maanden, wat in casu niet is gebeurd, zodat hij krachtens 
datzelfde art. 40 in zijn vroegere toestand diende geplaatst te worden»; 

Overwegende dat artikel 40 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen op verzoeker niet van toepassing is 
aangezien hij niet in het bezit is van de bij artikel 79 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen bedoelde «geldige Belgische 
verblijfç- en vestigingsvergunning»; 

Overwegende dat verzoeker in een vierde middel de schending van artikel 8 van het Europees Verdrag tot 
bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden aanvoert, «vermits het Bevel om het land 
te verlaten een ongeoorloofde inmenging betekent in het privé- en/of familiaal leven van verzoeker»; 

Overwegende dat de echtgenote van verzoeker niet in België verblijft; dat zij blijkt spoorloos te zijn; 
dat verzoeker geen gegevens verschaft waaruit kan worden afgeleid dat de bestreden verwijderingsmaatregel een 
«ongeoorloofde inmenging in zijn privé- en of familiaal leven» in de zin van de ingeroepen verdragsbepaling zou 
inhouden; 

Overwegende dat verzoeker in een vijfde middel doet gelden: 

«Door de aflevering van het Bevel volgens Bijlage 13, is verzoeker de mogelijkheid ontnomen om een ver:oek 
tot herziening in te stellen; 

»Immers art. 44 Vw. voorziet deze mogelijkheid tegenover elke weigering van afgifte van een verblijfsver
gunning aan een E.G.-vreemdeling aan wie een recht op verblijf was verleend volgens art. 42; 

»Ook om die reden derhalve is het kwestieuse Bevel nietig, omdat het op die manier uiteraard aan ver:oeker 
de kans ontneemt op een schorsend beroep tot herziening; 

»Ten gevolge hiervan is hij verplicht een afzonderlijk verzoekschrift tot schorsing in te dienen, wil hij de 
kans ontlopen om het Bevel tegen hem uitgevoerd te ziem>; 

Overwegende dat verzoeker zich ten onrechte kwalificeert als een E.G.-vreemdeling aan wie luidens 
artikel 42 van eerderverrnelde wet een recht op verblijf was verleend; dat verzoeker immers geen houder is 
van een geldige Belgische verblijfs- en vestigingsvergunning; dat reeds werd geschreven dat zijn huwelijk met een 
Belgische onderdane hem niet vrijstelt van de verplichting in het bezit te zijn van de vereiste documenten voor 
een regelmatige binnenkomst in het Rijk; dat verzoeker, die deze documenten niet bezit, op grond van een bevel 
om het grondgebied te verlaten uit het Rijk kan worden verwijderd; dat dergelijke beslissing niet vatbaar is voor 
een verzoek tot herziening overeenkomstig artikel 44 van de wet; 

Overwegende dat geen van de middelen ernstig is; dat die vaststelling volstaat om de vordering tot schorsing 
af te wijzen. 

(Verwerping van de vordering tot schorsing). 

Nr 39.281 

ARREST van 30 april 1992 (Vlle Kamer) 
De H' Tacq, kamervoorzitter, verslaggever, Mevr. Tulkens en de H' Beirlaen, staatsraden', en de H' De 
Coene, eerste auditeur. 

ANIYMAR (Mrs Werst en Van Aelst) tl Belgische Staat, vertegenwoordigd door de 
Minister van Justitie (Mrs Matteme en Struyven) 

1. VREEMDELINGEN - Vreemdelingenpolitie - 1° Toegang tot het grondgebied en kort verblijf; 
- 2° Kennisgeving van de administratieve beslissingen 

II. INTERNATIONALE VERDRAGEN - De verschillende internationale overeenkomsten - Ver
drag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 
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III. PROCEDURE IN NIET-BETWISTE ZAKEN - Formele motivering der handelingen - Ver
plichting tot formele motivering - Vreemdelingen 

Het enkele feit van een huwelijk. aangegaan met een tot verblijf in het land gemachtigde 
vreemdeling, stelt de vreemdeling niet vrij van de verplichting in het bezit te zijn van 
de vereiste documenten voor een regelmatige binnenkomst in het Rijk. Het hevel om het 
grondgebied te verlaten houdt niet in dat de vreemdeling definitief van zijn echtgenote wordt 
gescheiden, wel dat hij tijdelijk uit het land wordt verwijderd met de mogelijkheid er terug 
te komen nadat hij zich in het bezit zal hebben gesteld van de documenten die vereist zijn 
om tot binnenkomst in het Rijk toegelaten te worden. Er is geen inmenging in de uitoefening 
van zijn recht op het privé- en gezinsleven in de zin van artikel 8 E.V.R.M., geen grond 
tot een afweging van 21/n recht op de eerbiediging van zijn gezinsleven en de eisen van de 
openbare orde, en geen motivering daaromtrent vereist in het bevel om het grondgebied van 
het Rijk te verlaten. 

Gezien de akte die Ali Aniymar, van Marokkaanse nationaliteit, op 24 maart 1992 heeft ingediend om de 
schorsing te vragen van het hem op 13 maart 1992 betekende bevel om het grondgebied van het Rijk te verlaten. 

Overwegende dat verzoeker verklaart sedert begin september 1991 in België te verblijven; dat hij, zoals 
blijkt uit de huwelijksakte van 27 november 1991, opgemaakt door het Marokkaans consultaat te Antwerpen, op 
25 november 1991 in het huwelijk is getreden met Fatima Kouna, eveneens van Marokkaanse nationaliteit, en 
ingeschreven in de stad Ronse; dat verzoeker zich op 28 november 1991 bij het gemeentebestuur van Ronse heeft 
aangeboden om zich te laten inschrijven; dat hij in het bezit was van een tot 1 september 1993 geldig Marokkaans 
paspoort; dat het paspoort een visum vermeldde, afgegeven op 6 september 1991 door het consulaat-generaal der 
Nederlanden te Tanger en geldig voor één maand; dat volgens een verklaring van de Nederlandse Ambassade 
te Brussel dat visum vals is; dat op 13 maart 1992 dan aan verzoeker het door de gemachtigde van de Minister 
van Justitie tegen hem genomen bevel om het grondgebied van het Rijk te verlaten werd betekend; dat dit bevel 
gemotiveerd is als volgt: «Verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van de vereiste dokumenten; geen geldig visum»; 

. Overwegende dat krachtens artikel 17, § 2, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State de schorsing 
. van de tenuitvoerlegging van een administratieve handeling kan worden bevolen onder de dubbele voorwaarde 
dat ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten akte of verordening kunnen 
verantwoorden en 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 de verzoeker als middelen aanvoert, vooreerst, dat het 
motief. van zijn verwijdering uit het land «volkomen in strijd is met de realiteit daar (hij) een geldig visum had 
dat overigens op rechtsgeldige wijze verleend werd tot 28 maart 1992, tot de Rijkswacht van de brigade Ronse op 
IJ maart 1992 plots zijn visum vals verklaarde. zonder enige uitleg of aanwijsbare reden daaromtrent, en zijn visum 
in zijn paspoort annuleerde», vervolgens, dat er «geenszins wordt (aangegeven) waarom de maatregel van uitzetting 
dermate noodzakelijk is voor de openbare orde dat hij op verzoekers recht op eerbiediging van zijn gezinsleven dient 
te primeren zoals dit is voorzien in artikel 8 E.V.R.M., hetgeen een inbreuk is op de motiveringsverplichting die 
door artikel 62 van de Vreemdelingenwet wordt opgelegd»; 

Overwegende dat de verwerende partij daarop repliceert dat «het gebruik van valse documenten een misdrijf 
inhoudt dat een inbreuk vertegenwoordigt op de openbare orde» en dat «de verzoeker daarenboven niet onwetend 
kan zijn omtrent die valsheid, temeer daar hij het valse dokument persoonlijk aanwendde om zijn verblijf in het 
Rijk te bewerkstelligen»; 

Overwegende wat het eerste middel betreft, dat verzoeker geen enkel gegeven aanbrengt dat de gegrondheid 
van de verklaring van de Nederlandse Ambassade dat het op het paspoort van verzoeker aangebrachte visum vals 
is, in twijfel kan trekken; 

Overwegende wat het tweede middel betreft, dat het enkele feit van een huwelijk, aangegaan met een tot 
verblijf in het land gemachtigde vreemdeling, de vreemdeling niet vrijstelt van de verplichting in het bezit te 
zijn van de vereiste documenten voor een regelmatige binnenkomst in het Rijk; dat terzake het bevel om het 
grondgebied te verlaten niet inhoudt dat verzoeker definitief van zijn echtgenote wordt gescheiden, wel dat hij 
tijdelijk uit het land wordt verwijderd met de mogelijkheid er terug te komen nadat hij zich in het bezit zal hebben 
gesteld van de documenten die vereist zijn om tot binnenkomst in het Rijk toegelaten te worden; dat er geen 
inmenging is in de uitoefening door verzoeker van zijn recht op het privé- en gezinsleven, in de zin van artikel 8 
van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; dat er geen 
grond bestond tot een afweging van verzoekers recht op de eerbiediging van zijn gezinsleven en de eisen van de 
openbare orde; dat geen motivering daaromtrent in de bestreden beslissing opgenomen diende te worden; 
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Overwegende dat geen van de ingeroepen middelen ernstig is; dat die vaststelling volstaat om de vordering 
tot schorsing af te wijzen. 

(Verwerping van de vordering tot schorsing). 

Nr 39.282 

ARREST van 30 april 1992 (Vue Kamer) 
De H' Tacq, kamervoorzitter, verslaggever, Mevr. Tulkens en de H' Beirlaen, staatsraden, en de H' De 
Coene, eerste auditeur. 

POPA (MTS Versweyveld en Michielsen) t/ Belgische Staat, vertegenwoordigd door de 
Minister van Justitie (MTS Matteme en Struyven) 

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

Zo het betoog van verzoeker dat hij «Zijn vordering tot nietigverklaring steunt op 
artikel 6bis van de Belgische Grondwet» en dat hij «ter beoordeling door de Raad ernstige 
bezwaren heeft ingediend tegen de door de heer Minister van Justitie getroffen beslissingen» 
al als een uiteenzetting van middelen aangezien zou kunnen worden, kan het zeker niet als 
een ernstig middel bestempeld worden. 

Gezien de akte die Ioan Popa, van Roemeense nationaliteit, op 16 maart 1992 heeft ingediend om' de 
schorsing te vragen van de hem op 13 januari 1992 betekende beslissing van de Minister van Justitie van 27 februari 
1992 houdende verwerping van een dringend verzoek tot heronderzoek van de beslissing tot weigering van verblijf 
in het land, van 24 oktober 1991, en bevel om het grondgebied van het Rijk te verlaten; 

Overwegende dat krachtens artikel 17, § 2, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State de schorsing 
van de tenuitvoerlegging van een administratieve handeling kan worden bevolen onder de dubbele voorwaarde 
dat ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten akte of verordening kunn~n 
verantwoorden en dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van die akte of verordening een moeilijk te .herstellen 
ernstig nadeel kan berokkenen; 

Overwegende dat de verzoeker in zijn vordering tot schorsing enkel betoogt dat hij «Zijn vordering tot 
nietigverklaring steunt op artikel óbis van de Belgische Grondwet» en dat hij «ter beoordeling door de Raad 
ernstige bezwaren heeft ingediend tegen de door de heer Minister van Justitie getroffen beslissingen»; dat dit, 
zo het al als een uiteenzetting van middelen aangezien zou kunnen worden, zeker niet als een ernstig middel 
bestempeld kan worden; dat die vaststelling volstaat om de vordering tot schorsing af te wijzen. 

(Verwerping van de vordering tot schorsing). 
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