
Overwegende dat er in die brief in tegenstelling met wat verzoeker beweert - niet 
wordt gezegd dat er voor het instellen van een beroep geen enkele termijn is voorgeschre
ven; dat het middel feitelijke grondslag mist; 

Overwegende dat verzoeker er geen belang bij heeft te beweren dat de kamer, die 
zijn beroep onontvankelijk heeft verklaard, zich onbevoegd had moeten verklaren; dat het 
beroep immers zowel in het ene als in het andere geval moest worden verworpen, 

(Verwerping - kosten ten laste van verzoeker) 

Nr 22.894 - ARREST van 1februari1983 (Ivcte Kamer) 
De HH. Vermeulen, kamervoorzitter, Vander Stichele, verslaggever, en Suetens, 
staatsraden, en Verhuist, auditeur. 

DEBOLLE t/ Minister van Nationale Opvoeding (N) (de Hr Aert
geerts) 

RECHTSPLEGING - Afstand van het geding 

Gezien het verzoekschrift dat Gerard Debolle op 17 juli 1978 heeft ingediend om de 
vernietiging te vorderen van de volgende akten : 
1. de ministeriële omzendbrief van 19 mei 1978 BP 9178 waarbij een aantal betrekkingen 

van hoofdonderwijzer en van directeur van een autonome lagere school vacant verklaard 
worden bij wijze van mutatie, 

2. de mutaties in de ambten van hoofdonderwijzer en directeur van een autonome lagere 
school in uitvoering van de sub 1 voormelde omzendbrief, 

3. de mutatie van Albert Scheerlinck, directeur van de R.B.S. Erpe-Mere naar de R.B.S. 
Haaltert; 

Gezien de brief van verzoeker van 23 november 1982; 

Overwegende dat verzoeker, met een brief van 23 november 1982, afstand doet van 
het geding om reden dat hij er geen belang meer bij heeft ten gevolge van zijn oppensioen
stelling sinds 1 september 1981; dat in deze zaak geen gegevens naar voren komen die zich 
tegen de bewilliging in de afstand zouden verzetten; 

(Afstand van het geding - kosten ten laste van verzoekende partij). 

Nr 22.895 - ARREST van 1 februari 1983 (Ivcte Kamer) 
De HH. Vermeulen, kamervoorzitter, Vander Stichele, verslaggever, en Suetens, 
staatsraden, en Verhuist, auditeur. 

V ANDECA VEYE t/ College van burgemeester en schepenen van 
de stad Gent - Tussenkomende partij : Denert 

1. HANDELINGEN VAN ADMINISTRATIEVE OVERHEDEN - Geldigheid -
Vormen -Adviezen 
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II. PERSONEEL VAN HET GEMEENTELUK ONDERWUS - Bevordering -
Secundair technisch en beroepsonderwijs met volledig leerplan en voor sociale promotie 

De raadpleging van een bestuurscommissie voor de benoeming van 
een directeur in een technische school is niet langer wettelijk voorgeschreven 
sedert de opheffing van artikel 15 van de wet van 29 juli 1953, zodat de 
gemeenten hun volledige vrijheid van handelen inzake benoemingen van 
het onderwijzend personeel herwonnen hebben. 

Het staat gemeenten dan ook vrij de uitoefening van hun bevoegdheid 
al dan niet te onderwerpen aan bepaalde regelingen, zoals het inwinnen van 
adviezen. 

Wanneer een gemeenteraad van die mogelijkheid gebruik heeft ge
maakt door te bepalen dat de bestuurscommissie een of twee kandidaten 
voor de betrekking van directeur voordraagt, is de raadpleging van de 
bestuurscommissie als een pleegvorm voorgeschreven zowe,l in het belang 
van de kandidaten, opdat hun titels en verdiensten door een bevoegd orgaan 
op hun juiste waarde zouden beoordeeld worden, als voor de benoemende 
overheid, om de meest geschikte kandidaat te benoemen. In die voorwaar
den komt de raadpleging van de bestuurscommissie voor als een substantië
le pleegvorm in het verloop van de benoeming, waaraan niet kan worden 
voorbijgegaan, zelfs indien bewezen zou kunnen worden dat de raadple
ging van de bestuurscommissie de inhoud van de te nemen beslissing in feite 
niet beïnvloed zou hebben. 

De opheffing van het gemeentelijk reglement waarbij de raadpleging 
van de bestuurscommissie over de benoemingen werd opgelegd, is onrecht
matig wanneer tot die opheffing werd besloten zonder dat daarover de 
bestuurscommissie werd geraadpleegd, terwijl die raadpleging nochtans 
voorgeschreven was. 

Gezien het verzoekschrift dat Marc Vandecaveye 2 december 1979 heeft ingediend 
om de vernietiging te vorderen van het besluit van 15 oktober 1979 waarbij de gemeenteraad 
van Gent Romain Denert bevordert tot directeur, bij het stedelijk onderwijs voor sociale 
promotie en hem in deze hoedanigheid aanstelt aan het Gemeentelijk Instituut voor Tech
nisch Onderwijs (G.l.T.O.); 

Gezien het verzoekschrift tot tussenkomst van 18 maart 1980; 
Gelet op de beschikking van 21 maart 1980 waarbij aan Romain Denert wordt toege

staan tussen te komen in deze rechtszaak; 

1. Over de gegevens van de zaak. 

1. Overwegende dat volgende gegevens voor de oplossing van deze zaak van belang 
zijn: 

1.1. Vóór de samenvoeging van de gemeente St. Amandsberg bij de Stad Gent, was 
het G.l.T.O. een onderwijsinrichting van de gemeente St. Amandsberg, ingericht overeen
komstig het organiek reglement van 31 januari 1969. 

1.2. Bij besluit van 5 juni 1979 stelt de gemeenteraad van Gent, met ingang van 
16 maart 1979, verzoeker tijdelijk aan in een niet vacant ambt als directeur bij het stedelijk 
onderwijs voor sociale promotie in vervanging van de titularis afwezig wegens ziekte. 

1.3. Dezelfde dag stuurt de schepen van openbaar onderwijs van de stad Gent een 
omzendbrief aan de hoofden van de stedelijke onderwijsinrichtingen waarbij een bevorde-
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ringsambt van directeur bij het voormelde G.I.T.O. vacant verklaard wordt. De voorwaar
den worden erin vermeld waaraan de kandidaten moeten voldoen. 

1.4. Zes leraars, waaronder verzoeker en Romain Denert dienen hun kandidatuur 
in. 

1.5. In een nota gericht aan de schepen van openbaar onderwijs stelt de hoodinspec
teur van het stedelijk onderwijs voor Romain Denert te benoemen onder de volgende 
motivering : 
« Het lijdt geen twijfel dat de heer Denert de meest bevoegde candidaat is. Hij is direkteur 
»van de dagschool G.I.T.O. Het is wenselijk dat de directie van dag- en, avondschool, zo 
» mogelijk in dezelfde handen is ». 

1.6 Bij besluit van 15 oktober 1979 beslist de gemeenteraad met 28 stemmen op 
naam van Denert en 12 stemmen op naam van verzoeker, Denert te benoemen tot directeur 
bij het stedelijk onderwijs voor sociale promotie. 

II. Ten aanzien van de rechtmatigheid van het bestreden besluit. 

2. Overwegende dat verzoeker de schending inroept van artikel 17, tweede lid, en 
artikel 20, erste lid, van het organiek reglement van het G.I.T.O. zoals het destijds vastge
steld was door de gemeente St. Amandsberg doordat de bestuurscommissie geen kandidaten 
heeft voorgedragen voor de begeven betrekking terwijl voormelde artikelen van het orga
niek reglement uitdrukkelijk bepalen dat de bestuurscommissie een of twee kandidaten 
voordraagt voor het ambt van directeur; 

2.1. Overwegende dat de verwerende partij en de tussenkomende partij hierop in 
hoofdorde antwoorden dat de bepalingen van artikel 17, tweede lid, en 20, eerste lid, van 
het organiek reglement van het G.I.T.O. impliciet opgeheven zijn door de« bekrachtiging 
» bij gemeenteraadsbesluit van 24 mei 1977 » van het statuut van het personeel der stedelij
ke onderwijsinrichtingen; dat deze bekrachtiging voor gevolg had dat dit besluit van toepas
sing werd op het personeel van alle onderwijsinrichtingen van de bij de samenvoeging 
betrokken gemeenten, dus ook op het personeel van het G.I.T.O. van de vroegere gemeente 
St. Amandsberg; dat ingevolge dit algemeen statuut de door verzoeker ingeroepen bepalin
gen van artikelen 17 en 20 van het organiek reglement van het G.I.T.O. impliciet opgeheven 
zijn; dat overigens de voormelde artikelen 17 en 20 geen op straffe van nietigheid opgelegde 
of substantiële vormen bevatten doordat de wettelijke verplichting het advies van de be
stuurscommissie, voorgeschreven door artikel 15 van de wet van 29 juli 1953 tot regeling van 
het technisch onderwijs, opgeheven werd door de wet van 1 maart 1958 houdende wijziging 
van evengenoemde wet; en ten subsidaire titel dat het niet bewezen is dat het verzuim de 
bestuurscommssie te raadplegen in feite enige invloed zou hebben gehad op de inhoud van 
de bestreden beslissing, doordat de hoofdinspecteur die een advies heeft uitgebracht, de 
onderscheiden kandidaten kende en de leden van de gemeenteraad ook zeer goed verzoeker 
kenden daar hij tijdelijk werd aangesteld in de betrekking in geschil; 

2.2. Overwegende dat verwerende partij en tussenkomende partij terecht voorhou
den dat de raadpleging van een bestuurscommissie voor de benoeming van een directeur in 
een technische school niet wettelijk voorgeschreven is ingevolge de opheffing van artikel 15 
van de wet van 29 juli 1953 tot regeling van het technisch onderwijs door de wet van 1 maart 
1958 zodat de gemeenten hun volledige vrijheid van handelen inzake benoemingen van het 
onderwijzend personeel herwonnen; dat het dan ook voor de gemeenten vrijstond de uitoe
fening van hun bevoegdheid al dan niet te onderwerpen aan bepaalde regelingen zoals het 
inwinnen van adviezen; dat de gemeenteraad van St. Amandsberg van die mogelijkheid 
gebruik heeft gemaakt door op 31 januari 1969 het organiek reglement van het G.l.T.O. 
vast te stellen waarbij o.m. bepaald werd dat de bestuurscommissie een of twee kandidaten 
voor de betrekking van direkteur voordraagt; dat de raadpleging van de bestuurscommisiie 
als een pleegvorm voorgeschreven is zowel in het belang van de kandidaten opdat hun titels 
en verdiensten door een bevoegd orgaan op hun juiste waarde zouden beoordeeld worden, 
als voor de benoemende overheid om de meest geschikte kandidaten te benoemen; dat in die 
voorwaarden de raadpleging van de bestuurscommisiie voorkomt als een substantiële pleeg
vorm in het verloop van een benoeming; dat aan de verplichte raadpleging niet voorbij kan 
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worden gegaan, zelfs indien bewezen zou kunnen worden dat de raadpleging van de be
stuurscommissie de inhoud van de te nemen beslissing in feite niet beînvloed zou hebben; 

2.3. Overwegende dat indien, zoals verwerende partij stelt, door de beslissing van de 
gemeenteraad van 24 mei 1977 alle schoolreglementen die van toepassing waren op het 
personeel in elk van de samengevoegde gemeenten, zelfs die bepalingen niet in strijd zouden 
zijn met het nieuw statuut van het stedelijk onderwijs, opgeheven zijn, dit tenaanzien van 
het G.l.T.O. onrechtmatig gebeurd is, vermits krachtens artikel 15, derde lid, van de bij 
koninklijk besluit van 30 april 1957 gecoördineerde wetten op het technisch onderwijs, en 
krachtens artikel 17, derde lid, van het organiek reglement zelve, de bestuurscommissie van 
het G.l.T.O. vooraf gehoord had moeten worden over dit bekrachtigingsbesluit van 24 mei 
1977; dat dit advies immers voorgeschreven is zowel in het belang van het onderwijs als ter 
bescherming van de belangen van het personeel van de onderwijsinrichting; dat de bestuurs
commissie terzake niet werd geraadpleegd; dat derhalve met toepassing van de artikelen 17, 
tweede lid, en 20, eerste lid, van het organiek regelement van het G.l.T.O., die niet op 
wettige wijze zijn opgeheven, de bestuurscommissie advies had moeten uitbrengen over de 
te benoemen directeur van het G.l.T.O., hetgeen in het voorliggend geval niet heeft plaats
gehad; dat het middel gegrond is, 

(Vernietiging van het besluit van de gemeenteraad van Gent van 15 oktober 1979 
waarbij Romain Denert bevorderd wordt tot directeur bij het stedelijk onderwijs voor 
sociale promotie en in deze hoedanigheid wordt aangesteld aan het Gemeentelijk Instituut 
voor Technisch Onderwijs - kosten ten laste van de stad Gent en van Romain Denert, 
tussenkomende partij). 

Nr 22.896 - ARREST van 1 februari 1983 (IVde Kamer) 
De HH. Vermeulen, kamervoorzitter, Vander Stichele en Suetens, verslaggever, 
staatsraden, en Mevr. Vrints, auditeur. 

ROTIHIER (M' Putzeys) tl Gemeenschapsminister van Ruimte
lijke Ordening (de H' Boes) 

1. en II. (zien• 22.784, I. en II.) 
111. HANDELINGEN VAN ADMINISTRATIEVE OVERHEDEN - Geldigheid -

Vormen - Motieven 
IV. RUIMTELUKE ORDENING - Gewestplan - Plan - Koninklijk besluit -

Motivering 
In casu zijn de door de verwerende partij aangehaalde algemene be

schouwingen uit het advies van de regionale commissie van advies dermate 
abstract, het niet kan worden uitgemaakt in hoever zij dienstig zouden 
kunnen worden ingeroepen ter verantwoording van de contrete bestem
mingswijziging van het betrokken eigendom. 

Gezien het verzoekschrift dat Suzanne Rotthier op 7 juli 1977 heeft ingediend om de 
vernietiging te vorderen van het koninklijk besluit van 7 maart 1977 houdende vaststelling 
van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse; 

Over de gegevens van de zaak. 

1. Overwegende dat kan worden opgemaakt uit de gegevens, voorkomend in het ter 
griffie neergelegd administratief dossier, dat wat tot liet instellen van de aanhangig gemaakte 
vordering heeft geleid, zich als volgt heeft voorgedaan : 
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1.1. Verzoekster is eigenaar van een grond gelegen te Sint-Genesius-Rode, aan de 
Steenweg op Waterloo, n' 38, ten kadaster gekend of het geweest zijnde, sectie F, 2n35, 
2v74 (stukken bij het verzoekschrift gevoegd). 

1.2. Het bij ministerieel besluit van 29 maart 1974 voorlopig vastgesteld ontwerp
gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse bestemt het eigendom tot woonpark, rode en geelgroene 
strepen (kaartblad Ukkel 3117 van het bestemmingsplan). 

1.3. Van 22 juli 1975 tot en met 19 oktober 1975 wordt het ontwerp-gewestplan aan 
het openbaar onderzoek onderworpen, bedoeld bij artikel 9 van de wet van 29 maart 1962 
houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en de stedebouw. 

Verzoekster dient tegen de ontworpen bestemming geen bezwaarschrift in bij de 
gouverneur van de provincie Brabant. 

1.4. De gemeenteraad van Sint-Genesius-Rode brengt in zitting van 14 december 
1975 advies uit. Het daarbij horende plan n' 1 duidt het perceel aan als woonpark. 

1.5. De federatieraad van de randgemeente Halle brengt op 15 december 1975 ad
vies uit over het ontwerp-gewestplan, o.m. waar het de gemeente Sint-Genesius-Rode be
treft. 

Het plan Gl dat bij dit advies is gevoegd, duidt het perceel aan als woonpark. 
1.6. Het advies van de regionale commissie voor de streek Vlaams Brabant brengt 

verzoeksters terrein niet expliciet ter sprake. 
1.7. Het bij koninklijk besluit van 7 maart 1977 vastgesteld gewestplan Halle-Vil

voorde-Asse bestemt de grond van verzoekster tot natuurgebied, effen lichtgroen met 
hoofdletten N in overdruk. 

1.8. Dit koninklijk besluit wordt bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staats
blad van 15 april 1977. In een zgn. bijvoegsel van het Belgisch Staatsblad van die dag, wordt 
de tekst van het advies van de regionale commissie van advies voor de streek Vlaams
Brabant over het ontwerp-gewestplan overgenomen. 

1.9. Bij schrijven van 29 april 1977 verzendt de gouverneur van de provincie Brabant 
aan de gemeentebesturen waarvan het grondgebied door het gewestplan wordt beheerst, 
met het oog op het ter inzage leggen ten gemeentehuize, volgende van het gewestplan deel 
uitmakende stukken : 

1° de bestemmingsplannen 
2° de plannen die de bestaande rechtstoestand aangeven. 

Ten aanzien van de ontvankelijkheid. 

2. Overwegende dat verzoeker beroep instelt in de mate van haar belang, d.i. in 
zover het bestreden besluit aan haar onder punt 1.1. omschreven eigendom de bestemming 
geeft « natuurgebied »; dat een gewestplan weliswaar een geheel uitmaakt, maar dat de 
gedeeltelijke vernietiging van het plan - zoals de latere gedeeltelijke wijziging ervan door 
de overheid- denkbaar en alzo toelaatbaar is, voor zover althans de vernietiging op een van 
planologisch standpunt, isoleerbaar gebied binnen het gewest betrekking heeft, zodat de 
gedeeltelijke vernietiging niet tot gevolg heeft, de algemene economie van het plan aan te 
tasten; dat in het huidige geval in redelijkheid kan worden aangenomen dat de bestemming 
die door het bestreden besluit aan het eigendom van verzoekster wordt gegeven, kan worden 
vervangen, zonder de algemene economie van het plan aan te tasten; dat derhalve ontvanke
lijk met een annulatieberoep kan worden opgekomen tegen dat gedeelte van het plan dat de 
bestemming van het eigendom van verzoekster bepaalt; 

Ten aanzien van de rechtmatigheid van het bestreden besluit. 

3. Overwegende dat verzoekster o.m. als middel aanvoert de schending van de arti
kelen 9 en 13 van de wet houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de 
stedebouw 
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« doordat de bestreden akte, wat de verzoekende partij betreft, aan het door de 
»Minister op 29 maart 1974 voorlopig vastgesteld ontwerp-gewestplan grondige wijzigingen 
»aanbrengt; 

» terwijl het niet tot de bevoegdheid van de tegenpartij behoort, op straffe het doel 
» en de gevolgen van het openbaar onderzoek te vervalsen, op eigen initiatief, zonder 
» veropenbaarde en uit het algemeen belang afgeleide motieven en zonder nieuwe raadple
» ging, de voorstellen die ze in het ontwerp-gewestplan deed, ongedaan te maken of te 
» wijzigen »; 

4. Overwegende dat dit middel gegrond is, zoals blijkt uit wat volgt : 
4.1. De wijzing van de bestemming« woonpark» naar« natuurgebied» is niet het 

gevolg van enig specifiek voorstel innhet advies van de geraadpleegde overheden of van de 
regionale commissie, en evenmin het gevolg van enig bezwaarschrift. Integendeel, zowel de 
gemeenteraad van Sint-Genesius-Rode als de federatieraad van de randfederatie Halle advi
seerden het behoud van de bestemming« woonpark». 

4.2. Verwerende partij voert aan dat de bestemmingswijzing een voldoende steun 
vindt in delen van het advies van de regionale commissie, met name in volgende algemene 
principes terug te vinden op de geciteerde bladzijden van het bijvoegsel van het Belgisch 
Staatsblad van 15 april 1977: 
- de voorzieningen moeten in verhouding staan tot de behoeften (advies, blz 1); 
- de behoeften moeten deze van het gewest zelf zijn (streekeigen bevolking) (advies, blz 

33); 
- beperking van de verstedelijking in het suburbane gebied (advies, blz 6); 
- aanduiden van de groenzones in het woongebied gelegen (advies, blz 16, 46 en 117). 

4.3. De door verwerende partij aangehaalde algemene beschouwingen uit het advies 
van de regionale commissie van advies zijn dermate abstract, dat niet kan worden uitge
maakt in hoever zij dienstig zouden kunnen worden ingeroepen ter verantwoording van de 
concrete bestemmingswijziging van het eigendom van verzoeker. 

4.4. Uit wat voorafgaat vloeit voort dat de bestreden bestemmingswijziging niet kan 
geacht worden steun te vinden in het openbaar onderzoek en de raadplegingen of anderszins 
door motieven te worden gedragen. 

5. Overwegende dat de juridische verantwoordelijkheid voor het bestreden konink
lijk besluit thans, uit kracht van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, is overgedragen naar 
de Vlaamse Executieve -meer bepaald uit kracht van artikel 1, § 1, tweede lid, van artikel 
2, eerste onderverdeling, van artikel 6, § 1, 1, 1°, en van artikel 20, van die wet -weshalve 
het Vlaamse Gewest thans moet worden beschouwd als de rechtspersoon die instaat voor de 
kosten die volgen uit de vaststelling van de onwettigheid van het optreden van het orgaan 
waaraan nu de juridische verantwoordelijkheid voor dat optreden moet worden toegere
kend, 

(Vernietiging van het koninklijk besluit van 7 maart 1977 waarbij het gewestplan 
« Halle-Vilvoorde-Asse » wordt vastgesteld, in zover het aan het perceel gelegen te Sint
Genesius-Rode, Steenweg op Waterloo 38, ten kadaster gekend of het geweest zijnde, Sectie 
F, 2n35, 2v74, 2t74, de bestemming geeft van natuurgebied- bekendmaking van het arrest 
bij uittreksel op dezelfde wijze als het vernietigde besluit - kosten ten laste van het Vlaamse 
Gewest). 

Nr 22.897 - ARREST van 1 februari 1983 (Ivcte Kamer) 
De HH. Vermeulen, kamervoorzitter, Vander Stichele, verslaggever, en Suetens, 
staatsraden, en Jacquemijn, auditeur. 

VERMOTE en consorten (Mr Hoste) tl Stad Izegem (Mr Vanden
bergh) en Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen 
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1. GEMEENTEN - Geschillen - Termijn - Stuiting - Door het indienen van een 
bezwaarschrift bij de toeziende overheid 

Wanneer bij de toezichthoudende overheid bezwaar wordt ingediend 
tegen een besluit van een gemeenteoverheid, wordt dit besluit definitief bij 
het verstrijken van de termijn waarbinnen de toezichthoudende overheid het 
kan schorsen of vernietigen. 

II. GEMEENTEN - Geschillen - Belang 
III. BELANG (VEREIST OM VOOR DE RAAD VAN STATE EEN GEDING TE 

VOEREN) - Omstandigheden welke een terugslag hebben op het belang - Nadien genomen 
beslissing die aan de nietigverklaring van de bestreden handeling alle gevolg zou ontnemen 

Een gemeenteambtenaar heeft niet langer belang om de nietigverkla
ring te vorderen van de handeling waarbij de provinciegouverneur aan de 
gemeente meedeelt dat een besluit niet zal worden geschorst of vernietigd, 
wanneer de Raad van State het door de betrokken ambtenaar ingestelde 
beroep tot nietigverklaring van dat besluit heeft verworpen. 

Gezien het verzoekschrift dat Theo Vermote, Georges Vandeweghe, Freddy Nyffels 
en Anita Verleden, opstellers bij het gemeentebestuur te Izegem, hebben ingediend om de 
vernietiging te vorderen van 
1° het besluit van 19 december 1979 waarbij het college van burgemeester en schepenen de 

opstellers Carlos Acx, Erik Mattan en Linda Vannieuwenhuyse, heeft bevorderd tot de 
graad van onderbureaucchef; 

2° van het zogenaamd besluit van 1 februari 1980 waarbij de gouverneur van de provincie 
West-Vlaanderen aan het gemeentebestuur heeft laten weten dat het sub 1° bestreden 
besluit uitwerking mag hebben; 

1. Betreffende de eerste bestreden akte. 

Bij dienstnota van 6 juni 1979 werden verzoekers ervan verwittigd dat vier betrekkin
gen van onderbureauchef bij wijze van bevordering te begeven waren. De kandidaten dien
den o.m. te slagen voor een examen van onderbureauchef. De houders van een getuigschrift 
van de School voor bestuusrecht (3jaar) waren echter vrijgesteld van dit examen. 

Verzoekers stelden zich kandidaat. De eerste en tweede verzoeker wezen op het feit 
van zij in 1974 geslaagd waren voor een bevorderingsexamen en de derde en vierde verzoe
ker dat zij in het bezit waren van een getuigschrift van de School voor bestuursrecht. 

Voor het bevorderingsexamen slaagden vier kandidaten : Acx, Vannieuwenhuyse, 
Mattan en Lapeire. De drie eersten werden volgens hun rangschikking op 12 december 1979 
door het college van burgemeester en schepenen benoemd. 

Verzoeker Vermote vernam op 20 december 1979 van de gemeentesecretaris de 
voormelde benoemingen. 

Verzoeker Nyffels diende op 21 december 1979 bezwaar in bij de gouverneur van de 
provincie, die hem op 11 februari 1980 antwoordde dat hij het gemeentebestuur had laten 
weten dat de bestreden beslissing uitwerking mocht hebben; 

Op 11 februari 1980 dienden de vier verzoekers een bezwaarschrift in bij de Minister 
van Binnenlandse Zaken. 

Ingevolge een brief van verzoeker Nyffels op 13 februari 1980 bevestigde de gouver
neur op 27 februari 1980 zijn schrijven van 11februari1980. 

Op 3 maart 1980 richtte verzoeker Nyffels zich andermaal, samen met verzoekers 
Vermote en Verleden tot de gouverneur. Zij beweerden in genoemde brief dat verzoeker 
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Vandeweghe, slachtoffer van een ongeval, materieel niet in de mogelijkheid was de brief te 
ondertekenen maar dat zij met zijn instemming namens hem de brief ondertekenden. 

Ondertussen en wel op 25 februari 1980 was de bestreden beslissing op het provin
ciaal gouvernement toegekomen zodat op 6 maart 1980 de toeziende overheid geen beslis
sing meer kon nemen en de bestreden beslissing definitief was geworden met gevolg dat de 
termijn van zestig dagen voor het instellen van een beroep bij de Raad van State verstreek 
op 5 mei 1980. Het beroep werd echter slechts op 22 mei 1980 bij een ter post aangetekend 
schrijven ingediend. Tevergeefs beweren verzoekers in hun memorie van wederantwoord 
dat zij door de brief van 11 april 1980 van de Minister van Binnenlandse Zaken voor het 
eerst de zekerheid hadden« dat er een beslissing was die bestrijdbaar was». De vier verzoe
kers hebben echter door hun brief van 3 maart 1980 aan de gouverneur - om geen gewag te 
maken van hun brief van 11 februari 1980 aan de Minister van Binnenlandse Zaken - het 
bewijs geleverd dat zij een juiste kennis hadden van de volledige inhoud van de bestreden 
beslissing zodat het beroep, wat betreft de eerste bestreden akte, niet ontvankelijk is; 

2. Betreffende de tweede bestreden akte. 

Verzoekers vragen in de tweede plaats de vernietiging van «het besluit (datum 
»onbekend) van de heer gouverneur van de provincie West-Vlaanderen waarbij deze ter 
» kennis van het gemeentebestuur Izegem brengt dat het collegebesluit van 19 december 
» 1979 uitvoering mocht hebben en niet geschorst zou worden, zoals blijkt uit de brief van 
» het Ministerie van Binnenlandse Zaken dd. 11 april 1980 ». 

In feite had de gouverneur reeds op 1 februari 1980 aan het gemeentebestuur laten 
weten dat de beslissing haar uitwerking mocht hebben. 

Overwegende dat de bestreden beslissing, door de verwerping bij het huidig arrest 
van het ertegen ingestelde beroep, als definitief in de verhoudingen tussen partijen moet 
worden aangezien. In die omstandigheden laten verzoekende partijen niet meer blijken van 
het rechtens vereiste belang bij de vernietiging van het bestreden besluit van de tweede 
verwerende partij, zodat ook de tweede vordering als niet ontvankelijk moet worden aange
zien, 

(Verwerping - kosten ten laste van de verzoekers). 

Nr 22.898 - ARREST van 1februari1983 (Ivcte Kamer) 
De HH. Vermeulen, kamervoorzitter, Van der Stichele, verslaggever, en Suetens, 
staatsraden, en Jacquemijn, auditeur. 

VERMOTE en consorten (M' Hoste) tl Stad Izegem (M' Vanden
berghe) en Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen 

1. BEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN STATE - Geschillen nietigverklaring -
Voorafgaand beroep - Beroep bij de toeziende overheid 

Een gemeenteambtenaar is er niet toe gehouden de vernietiging of de 
schorsing van een gemeentelijke beslissing aan de toeziende overheid te 
vragen, alvorens beroep in te stellen bij de Raad van State. 

Il. HANDELINGEN VAN ADMINISTRATIEVE OVERHEDEN - Kennisgeving 
III. BEKENDMAKING VAN WETTEN EN ADMINISTRATIEVE RECHTSHAN

DELINGEN - Gevolgen van het ontbreken van de bekendmaking 
Een onregelmatigheid in de kennisgeving of de bekendmaking van 

een bestuurlijke akte tast op zichzelf de wettigheid van die bestuurshande-
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Zing niet aan. Het enige gevolg ervan is dat die handeling niet verbindend of 
tegenstelbaar is. 

IV. OPENBARE AMBTENAREN EN BEAMBTEN - Inrichting van de diensten -
Graden 

Wanneer het geldelijk statuut, voor de opstellers die blijk hebben 
gegeven van een hogere bekwaamheid door b.v. het behalen van een diplo
ma in het bestuursrecht of het slagen in een proef, voorziet in een hogere 
weddeschaal, zijnde die van geselecteerde, heeft het toekennen van die bij
zondere weddeschaal evenwel niet voor gevolg dat de ermee begunstigde 
opsteller een hogere rang inneemt in de hiërarchie der graden. 

V. GEMEENTEPERSONEEL- Personeel van de samengevoegde gemeenten - Re
geling van de wet van 29 juni 1976 (1 en 2) 

VI. RECHTEN EN VRUHEDEN - Gelijkheid voor de wet - Gelijke toegang tot de 
openbare ambten (2) 

1. In casu tonen de opstellers die het verzoekschrift indienden niet aan 
dat zij door hun welslagen in een eerder uitgeschreven bevorderingsexamen 
of door het behalen van een diploma in bestuursrecht, een recht op voor
rang of op bevordering tot onderbureauchef hebben verworven, dat door 
hun herbenoeming tot opsteller zou zijn miskend. 

2. Het middel dat betrekking heeft op een latere beslissing waarbij 
andere personeelsleden werden benoemd, beslissing die de aangevoerde 
ongelijkheid heeft tot stand gebracht, is niet dienstig om te besluiten tot de 
onwettigheid van de eerder getroffen bestreden beslissing. 

VII. BELANG (VEREIST OM VOOR DE RAAD VAN STATE EEN GEDING TE 
VOEREN) - Rangschikking volgens de hoedanigheid van de verzoeker - Openbare ambte
naren en beambten - Benoeming, bevordering en verandering van graad - Roeping voor de 
te begeven betrekking 

Een ambtenaar heeft geen belang om de nietigverklaring te vorderen 
van de benoeming van ambtenaren die tot andere personeelscategorieën 
behoren dan deze waarvan hij deel uitmaakt. 

VIII. en IX. (zie nr. 22.897, II. en III.) 
X. RECHTSPLEGING - Verzoekschrift - Onderwerp - Verplichting het onder

werp aan te duiden 
Het verzoekschrift dat niet preciseert van welke handelingen het de 

vernietiging vordert, is niet ontvankelijk. 

Gezien het verzoekschrift dat Theo Vermote, Georges Vandeweghe, Freddy Nyffels 
en Anita Verleden, opstellers bij het gemeentebestuur van Izegem, hebben ingediend om de 
vernietiging te vorderen van de, volgens de bewoordingen van verzoekers, volgende akten : 
« 1) het besluit van het college van burgemeester en schepenen van de stad Izegem d.d. 

» 28.03.79, houdende regularisatie rechtstoestand (herbenoeming) van het administra
» tief en technisch administratief personeel van de nieuwe stad Izegem; 

» 2) het besluit van de gemeenteraad van Izegem d.d. 02.04.79 houdende regularisatie 
» rechtstoestand (herbenoeming) van : 
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» a) politiepersoneel (adjunkt-politiecommissarissen) van de nieuwe stad Izegem, 
» b) politiepersoneel van de nieuwe stad Izegem, 



» c) technisch-, meester-, vak- en dienstpersoneel + administratief personeel, 
» d) een lid van het tijdelijk personeel schoonmaak, 

(22.898) 

» 3) de besluiten vermoedelijk van 05.04.79 en 31.05.79 van de Heer Gouverneur van de 
»provincie West-Vlaanderen waarbij niet geschorst werd ter gelegenheid van voormel
» de besluiten, ... , 

» 4) alle akten en besluiten van de gemeenteraad en het college van burgemeester en sche
» penen te Izegem die afhangen van, steunen op, betrekking hebben met, uitvloeisel 
»zijn van inz. de onder 1) en 2) hiervoor vermelde besluiten ». 

!. Over de gegevens van de zaak. 

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

1.1. Bij artikel 207 van het koninklijk besluit van 17 september 1975, bekrachtigd bij 
de wet van 30 december 1975 werden de gemeenten Izegem en Kachtem samengevoegd tot 
een nieuwe gemeente, genaamd Izegem. 

1.2. Op 28 november 1978 stelde de gemeenteraad de personeelsfunctie vast van de 
nieuwe gemeente Izegem. Deze beslissing werd goedgekeurd bij koninklijk besluit van 
22 december 1978. 

1.3. In zitting van 28 maart 1979 van het college van burgemeester en schepenen van 
Izegem werden, met ingang van 1 april 1979 o.a. de verzoekers herbenoemd tot opsteller. 

1.4. Bij brief van 5 april 1979 liet het provinciebestuur van West-Vlaanderen weten 
dat voormeld besluit van 28 maart 1979 uitwerking mocht hebben. 

1.5. Bij besluit van 2 april 1979 van de gemeenteraad werden de drie adjunct-politie
commissarissen herbenoemd en ook 28 leden van het politiepersoneel. 

1.6. Bij besluit van 2 april 1979 van de gemeenteraad werd de herbenoeming gedaan 
van 63 leden van het technisch, meester-, vak- en dienstpersoneel en van een tijdelijk 
schoonmaakster. 

1.7. Bij brief van 13 april 1979 liet het provinciebestuur weten dat de beslissingen van 
2 april 1979 uitwerking mochten hebben. 

Il. Ten aanzien van de eerste vordering. 

2. Overwegende dat de eerste verwerende partij opwerpt dat het beroep laattijdig is 
doordat verzoekers niet binnen de gestelde termijn van 60 dagen een beroep hebben inge
diend, geen vernietiging of schorsing gevraagd hebben bij de toeziende overheid en dat zij in 
ieder geval kennis dienden te hebben van de bestreden beslissingen door het getuigschrift 
van ruchtbaarheid in het register der bekendmakingen waarbij aangekondigd werd dat het 
college van burgemeester en schepenen verslag zal uitbrengen over « het beheer en de 
» toestand van de gemeentezaken » zodat verzoekers kennis hadden van de bestreden be
sluiten op 21 januari 1980, datum van de publicatie van het verslag; 

2.1. Overwegende dat verzoekers niet gehouden zijn de vernietiging of de schorsing 
van een gemeentelijke beslissing aan de toeziende overheid te vragen alvorens beroep in te 
stellen bij de Raad van State; dat het « verslag over het beheer en de toestand van de 
» gemeentezaken » weliswaar de samenstelling van het gemeentepersoneel aangeeft met 
aanduiding van hun graad en datum van de laatste bevordering maar geen gewag maakt van 
de herbenoeming van verzoekers zodat uit de lezing van het verslag de bestreden besluiten 
niet kunnen worden achterhaald; dat het niet bewezen is dat de bestreden besluiten werden 
bekendgemaakt of aan verzoekers werden bekendgemaakt meer dan zestig dagen voor 
verzoekers beroep hebben ingesteld; dat de exceptie niet opgaat; 

3. Overwegende dat verzoekers in een eerste middel aanvoeren dat krachtens de 
fusiewetten van 23 juli 1971 en 29 juni 1976 en het koninklijk besluit van 22 juli 1976 het de 
gemeenteraad toekomt het personeel te herbenoemen zodat het college van burgemeester 
en schepenen van 28 maart 1979 niet bevoegd was het bestreden besluit te nemen; 
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3.1. Overwegende dat luidens artikel 84, § 2, van de gemeentewet de gemeenteraad 
de personeelsleden benoemt wier benoeming niet bij de wet is geregeld en die bevoegdheid 
aan het college van burgemeester en schepenen kan overdragen behalve voor de geneeshe
ren, dierenartsen en leden van het onderwijzend personeel; dat de gemeenteraad bij besluit 
van 25 april 1977 zijn bevoegdheid tot het benoemen en bevorderen van het administratief 
personeel aan het college van burgemeester en schepenen heeft opgedragen; dat het middel 
niet opgaat; 

4. Overwegende dat verzoekers in een tweede middel aanvoeren dat in strijd met 
artikel 90, 2°, van de gemeentewet het bestreden besluit noch bekendgemaakt noch bete
kend werd aan verzoekers zodat het als ongeldig dient te worden beschouwd; 

4.1. Overwegende dat een onregelmatigheid in de kennisgeving of de bekendmaking 
van een bestuurlijke akte op zichzelf de wettigheid van die bestuurshandeling niet aantast; 
dat het enig gevolg van een gebrekkige bekendmaking of betekening is dat die handeling niet 
verbindend of tegenstelbaar is zodat de onregelmatigheid van de bekendmaking of de bete
kening niet tot de vernietiging van de bestreden akte kan leiden; 

5. Overwegende dat verzoekers als derde middel inroepen de schending van de 
fusiewetten van 23 juli 1971 en 29 juni 1976 en meer bepaald de artikelen 3 en 8 van het 
koninklijk besluit van 22 juli 1976 doordat het bestreden besluit van 28 maart 1979 hun 
benoemd heeft tot opstellers terwijl zij voor de fusie in tegenstelling tot de andere opstellers, 
met name Matton, Acx en Vannieuwenhuyze reeds gepromoveerd waren tot « opstellers
» geselecteerde tot onderbureauchef » zodat geen rekening werd gehouden met de door de 
voormelde wetgeving gewaarborgd rechten die reeds voor de fusie door hen waren verwor
ven; 

5.1. Overwegende dat het administratief statuut van het personeel van de stad Ize
gem slechts de graad van opsteller zonder enige toevoeging kent, dat weliswaar het geldelijk 
statuut voor de opstellers die blijk hebben gegeven van een hogere bekwaamheid door b.v. 
het behalen van een diploma in bestuursrecht of het slagen in een proef een hogere wedde
schaal, zijnde die van geselecteerde, voorziet; dat echter het toekennen van een dergelijke 
weddeschaal niet voor gevolg heeft dat de opsteller met die bijzondere weddeschaal een 
hogere rang inneemt in de hiërarchie der graden; dat verzoekers die vóór de fusie de graad 
van opsteller hadden, bij het bestreden besluit in die graad herbenoemd werden; dat zij 
overigens niet beweren dat het bestreden besluit hun geldelijke toestand heeft gewijzigd 
zodat verzoekers de door de voormelde wetgeving erkende verworven rechten van vóór de 
fusie hebben behouden; dat het middel niet opgaat; 

6. Overwegende dat verzoekers als een laatste middel inroepen de schending van 
artikel 6 van de Grondwet doordat bij het besluit van 19 december 1979 het college van 
burgemeester en schepenen Matton, Acx en Vannieuwenhuyze heeft bevorderd terwijl het 
bestreden besluit verzoekers die nochtans meer titels hadden, niet heeft herbenoemd bij 
wege van een bevordering tot onderbureauchef of hun prioriteit op de andere opstellers niet 
heeft bevestigd; 

6.1. Overwegende dat verzoekers niet aantonen dat zij door hun welslagen in een 
eerder uitgeschreven bevorderingsexamen of het behalen van een diploma in bestuursrecht 
een recht op voorrang of op bevordering tot onderbureauchef hebben verworven, dat door 
hun herbenoeming tot opsteller zou zijn miskend; dat verzoekers, zoals aangetoond is in het 
derde middel, alle rechten hebben behouden die zij voor de fusie verkregen hadden; dat de 
ongelijkheid tussen de opstellers van vóór de fusie niet ontstaan is door het bestreden besluit 
maar door een besluit van een veel latere datum, t.w. 19 december 1979, dat die opstellers 
bevorderd heeft zodat het middel veel meer betrekking heeft op het besluit van 19 december 
1979 dat de ongelijkheid heeft ingesteld dan op het bestreden besluit en dan ook niet dienstig 
is om te besluiten tot de onwettigheid van het bestreden besluit, dat het middel niet opgaat; 

Il/. Ten aanzien van de tweede vordering. 

7. Overwegende dat eerste verwerende partij ook opwerpt dat ten aanzien van het 
gemeenteraadsbesluit van 2 april 1979 verzoekers geen persoonlijk en rechtstreeks belang 
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kunnen laten gelden doordat dit besluit op geen van verzoekers betrekking heeft; dat het 
besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28 maart 1979 enkel diende tot 
vrijwaring van de rechten van het administratief personeel, verworven vóór de samenvoe
ging van de gemeenten en ten slotte dat de tweede verzoeker, Georges Vandeweghe, geen 
belang heeft bij het beroep doordat hij op datum van 1 februari 1981 op rustpensioen is 
gesteld; 

7.1. Overwegende dat het besluit van de gemeenteraad van 2 april 197 zich beperkt 
heeft tot het herbenoemen van het politiepersoneel, het technisch, meesters-, vak- en dienst
personeel en het tijdelijk schoonmaakpersoneel van de gemeente alsmede van het personeel 
van het stedelijk elekctriciteits- en T.V. distributiebedrijf waartoe geen van verzoekers 
behoorde zodat zij dan ook geen rechtstreeks belang kunnen laten gelden bij de vernietiging 
van die beslissing van 2 april 1979; dat derhalve de tweede vordering als niet ontvankelijk 
moet worden aangezien; 

IV. Ten aanzien van de derde vordering. 

8. Overwegende dat verzoekers de vernietiging vorderen van « de besluiten vermoe
» delijk van 05.04.79 en 31.05.79 van de Heer gouverneur van de provincie West-Vlaande
» ren waarbij niet geschorst werd ter gelegenheid van (sub 1 en 2) voormelde besluiten »; 

8.1. Overwegende dat de eerste twee bestreden beslissingen, door de verwerping bij 
het huidig arrest van het ertegen ingestelde beroep, als definitief in de verhoudingen tussen 
partijen moeten worden aangezien; dat in die omstandigheden de verzoekers niet meer laten 
blijken van de rechtens vereiste belang bij de vernietiging van de bestreden besluiten van de 
tweede verwerende partij; dat derhalve ook de derde vordering als niet ontvankelijk moet 
worden aangezien; 

V. Ten aanzien van de vierde vordering. 

9. Overwegende dat verzoekers ook nog de vernietiging vorderen van« alle akten en 
» besluiten van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen te Izegem 
» die afhangen van, steunen op, betrekking hebben met, uitvloeisel zijn van inz. de onder 1) 
» en 2) hiervoor vermelde besluiten »; 

9.1. Overwegende dat het verzoekschrift, doordat het niet preciseert welke handelin
gen, waarvan het de vernietiging vordert, op de in het verzoekschrift onder 1) en 2) bedoelde 
besluiten zijn gevolgd, niet voldoet aan het voorschrift van artikel 2 van het besluit van de 
Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie 
van de Raad van State, luidens hetwelk het verzoekschrift onder meer moet bevatten : « 2° 
» het voorwerp van de aanvraag of van het beroep en een uiteenzetting van de feiten en 
»middelen»; dat de vierde vordering ook niet ontvankelijk is, 

(Verwerping - kosten ten laste van de verzoekers). 

Nr 22.899 - ARREST van 1februari1983 (IVde Kamer) 
De HH. Vermeulen, kamervoorzitter, Vander Stichele, verslaggever, en Suetens, 
staatsraden, en De Brabandere, auditeur. 

LOSTERMANS (Mr Silance) tl College van burgemeester en sche
penen van de stad Brussel (Mr Putzeys) en Minister van Bin
nenlandse Zaken en Openbaar Ambt (de Hr Billiet) 

1. GEMEENTEN - Toezicht - Goedkeuring (1 tot 3) 
II. HANDELINGEN VAN ADMINISTRATIEVE OVERHEDEN - Geldigheid - 1° 

Schending van de wet - Motieven (1); - 2° Vormeh - Motieven (2 en 3) 
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1. Wanneer een overheid eenmaal tot een bepaald opportuniteitsoor
deel gekomen is, kan ze niet zomaar in een latere beslissing in verband met 
dezelfde zaak, een tegenovergestelde opvatting als grondslag voor die nieu
we beslissing nemen, tenzij in die nieuwe beslissing of in een voorbereidend 
stuk preciese, concrete elementen te vinden zijn die doen begrijpen waarom 
de overheid van opvatting is veranderd. 

Wanneer de Raad van State het beroep tegen de eerste beslissing heeft 
verworpen, maar het opportuniteitsoordeel waarop die beslissing steunde 
heeft vervangen door een zuiver rechtsmotief - nl. de schending van het 
gezag van het gewijsde - is een vergelijking tussen de motieven van de 
eerste beslissing en deze van de tweede beslissing onmogelijk geworden. ln 
dat geval moet de deugdelijkheid van de motivering en van de motieven van 
de tweede beslissing derhalve op zichzelf, los van vroegere besluiten, wor
den beoordeeld. 

2. Een beslissing tot niet-goedkeuring moet de eigen opvatting van de 
toeziende overheid doen kennen en wel op zodanige wijze dat ook de 
concrete elementen kenbaar worden welke de grondslag zijn van de uitge
brachte beoordelingen, hetzij direct in de beslissing zelf, hetzij door verwij
zing naar bij de voorbereiding van de beslissing in aanmerking genomen, 
en in het geval van betwisting, aan de Raad van State overgelegde stukken. 

3. De motivering van een goedkeuringsbesluit moet geacht worden 
voldoende te zijn indien die motivering begrijpbaar maakt dat de motieven, 
die de eerste, de tot echt beslissen bevoegde overheid als grondslag voor 
haar beslissing heeft genomen, ook door de toe'?iende overheid geacht wor
den gegrond en voldoende te zijn. 

III. OPENBARE AMBTENAREN EN BEAMBTEN - Tochtregeling - Straffen -
Strafmaat 

IV. BEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN STATE - Geschillen nietigverklaring -
Appreciatiehevoegdheid van de administratie - Tochtregeling - Beoordeling van de feiten 
en van de strafmaat 

Niet alleen de individuele menselijke aspecten zijn in tuchtzaken van 
belang, maar evenzeer de concrete weerslag die de wijze om een bepaalde 
misdraging te straffen kan hebben op de houding van het personeel en dus 
op de werking van de dienst, en heel dikwijls ook op het aanzien van die 
dienst bij het publiek. 

De Raad van State is niet bevoegd om zijn oordeel betreffende de 
ernst van een misdraging van een personeelslid in openbare dienst, in de 
plaats van het oordeel van de tuchtoverheid te stellen, en evenmin om in de 
plaats van die overheid te bepalen welke straf als voldoende moet worden 
beschouwd. 

De onevenredigheid tussen de feiten en de straf kan enkel een grond 
tot vernietiging van een tuchtstraf opleveren, indien moet worden aangeno
men dat geen enkele overheid die beslist met kennis van zaken, en die de 
belangen van de dienst en van het betrokken personeelslid echt in concreto 
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afweegt, er in redelijkheid zou kunnen toe komen om, in de gegeven om
standigheden, de als onevenredig aangemerkte tuchtstraf op te leggen. 

V. HANDELINGEN VAN ADMINISTRATIEVE OVERHEDEN -Terugwerking 
VI. OPENBARE AMBTENAREN EN BEAMBTEN - Tochtregeling- Gevolgen van 

de beslissing - Terugwerking 
De terugwerking van een afzetting is rechtmatig, wanneer ze een 

periode betreft gedurende welke de ambtenaar regelmatig preventief ge
schorst was. 

VII. GEMEENTEPERSONEEL -Tochtregeling - Bijzondere regelen voor het poli
tiekorps 

Rekening gehouden met wat de strenge gezaghandhaving in een poli
tiekorps in bepaalde gevallen voor een overheid kan betekenen, is het niet 
volkomen ondenkbaar te achten dat een tuchtoverheid, in redelijkheid be
slissende, er zou kunnen toe besluiten om tegen een politieman wegens 
ernstige misdragingen in zijn privé-leven de zwaarste straf uit te spreken. 

VIII. OPENBARE AMBTENAREN EN BEAMBTEN - Preventieve schorsing -
Opheffing of omzetting in tuchtstraf 

Een preventieve schorsing die niet wordt opgeslorpt door de terug
werking van een als definitief te beschouwen tuchtmaatregel, vervalt van 
rechtswege. De last van die maatregel komt voor rekening van het bestuur. 

Enkel indien het bestuur oordeelt dat de tijd die nodig was om de 
uiteindelijke beslissing te nemen, gedurende het onderzoek van de zaak 
onnodig verlengd werd tengevolge van obstructie of een uitgesproken ge
brek aan medewerking vanwege het gestrafte personeelslid, kan de overheid 
beslissen dat de niet door de tuchtstraf opgeslorpte preventieve schorsing 
gehandhaafd blijft voor de duur waarvoor de overheid het gestrafte perso
neelslid uitdrukkelijk en gemotiveerd verantwoordelijk stelt. 

IX. HANDELINGEN VAN ADMINISTRATIEVE OVERHEDEN - Geldigheid -
Afwending van macht 

X. OPENBARE AMBTENAREN EN BEAMBTEN - Tochtregeling - Straffen -
Afzetting 

In casu kan het op de financiële gevolgen van de zaak berustende 
motief niet geacht worden mede de grondslag te vormen van de bestreden 
beslissing. 

Gezien het verzoekschrift dat Polydore Lostermans, politieagent bij de stad Brussel, 
op 15 mei 1981 heeft ingediend om de vernietiging te vorderen van 
1) de beslissing van de gemeenteraad van de stad Brussel van 8 september 1980 houdende 

intrekking van de beslissing van, 16 januari 1978, waarbij verzoeker met ingang van 
16 januari 1973 werd afgezet en houdende zijn afzetting met ingang van 1 januari 1980, 

2) het koninklijk besluit van 18 februari 1981 waarbij voormelde beslissing werd goedge
keurd; 

1. Over de gegevens van de zaak. 

1. Overwegende dat de wezenlijke gegeven, van de zaak kunnen worden samenge
vat als volgt : 
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1.1. Tussen 14 december 1972 en 4 januari 1973 zond Polydore Lostermans, po
litieagent in dienst van de stad Brussl sedert 1 januari 1966, achtereenvolgens vijf naamloze 
brieven naar een jonge vrouw die met haar ouders in een straat woonde die evenwijdig liep 
met de straat waarin hij zelf woonde; 

In die brieven werd geëist dat bedoelde juffrouw zich voor het venster van haar 
kamer zou ontkleden, zodat hij haar kon afloeren; die eis werd ondersteund door de bedrei
ging dat hij, bij weigering erop in te gaan, de kat, die aan de juffrouw toebehoorde zou 
« uitschakelen » met een karabijn en de foto's die hij van haar gemaakt zou hebben in haar 
straat zou « verliezen ». 

1.2. Op strafrechtelijk vlak werden de feiten, waarvan de materialiteit door Polydore 
Lostermans nooit werd betwist, door de procureur des Koning geseponeerd. 

1.3. Op tuchtrechtelijk vlak werd Polydore Lostermans door de gemeenteraad van 
Brussel op 24 juni 194 afgezet, met ingang van 10 januari 1973; dit besluit werd goedgekeurd 
bij een koninklijk besluit van 3 september 194. 

1.4. Bij arrest n' 18.258 van 4 mei 1977 vernietigde de Raad van State, op verzoek 
van Polydore Lostermans, beide besluiten. 

1.5. Op 16 januari 1978 werd Polydore Lostermans opnieuw door de gemeenteraad 
van Brussel gehoord; op dezelfde dag besliste de gemeenteraad opnieuw hem met ingang 
van 10 januari 1973 af te zetten; als motivering werd aangevoerd - na een summiere 
uiteenzetting der feiten - wat volgt : 

« Overwegende dat de gedragswijze van betrokkene in het privaat leven de waardig
» heid van zijn ambt erg in het gedrang heeft gebracht en dat deze niet verenigbaar is met de 
»inlijving van betrokkene bij een dienst van openbare macht. 

» Overwegende dat de H. Lostermans zijn bekentenissen gedurende zijn verhoor op 
» administratief vlak bevestigd heeft. ». 

1.6. Bij koninklijk besluit van 20 oktober 1978 werd aan het gemeenteraadsbesluit 
van 16 maart 1978 de goedkeuring onthouden. 

Bij arrest van 1 juli 1980, n' 20.492, werd het beroep van de stad Brussel tegen 
voormeld koninklijk besluit van 20 oktober 1978 verworpen. 

1.7. Op 8 september 1980 besliste de gemeenteraad, na verzoeker en zijn raadsman 
te hebben gehoord, de beslissing van 16 januari 1978 in te trekken en verzoeker met ingang 
van 1 januari 1980 af te zetten. 
Die nieuwe beslissing werd bij koninklijk besluit van 18 februari 1981 goedgekeurd. 

Dit koninklijk besluit werd bij brief van 24 maart 1981 aan verzoeker medegedeeld. 

Il. Ten aanzien van het bestreden goedkeuringsbesluit. 

2. Overwegende dat verzoeker in de eerste plaats de tegen hem uitgesproken afzet
ting voorgoed onmogelijk poogt te maken door te stellen dat de toeziende overheid niet 
meer bevoegd is die afzetting goed te keuren; dat die poging niet kan slagen om de hierna 
uiteengezette redenen : 

2.1. Verzoeker gaat uit van de vaststelling dat de toeziende overheid, in het onder 
punt 1.6. vermelde koninklijk besluit van 20 oktober 1978, overwogen heeft dat de aan hem 
door het stadsbestuur verweten feiten « hoe laakbaar ook, evenwel de toepassing van de 
» zwaarste tuchtstraf niet rechtvaardigen en dat de tuchtmaatregel van de afzetting niet 
»evenredig is met de ernst van de feiten». Vervolgens wijst hij op de motivering van het 
thans bestreden koninklijk besluit waarin, nadat eraan herinnerd werd dat de ten laste van 
verzoeker gelegde feiten bewezen zijn - en zelfs niet betwist - de mening wordt uitgedrukt 
dat zulke feiten onverenigbaar zijn met de hoge morele eisen gesteld voor het ambt van 
politieagent en dat daarom de tuchtmaatregel van de afzetting evenredig is met de ernst van 
die feiten. 

Verzoeker stelt dan vast, eensdeels, dat die laatste motivering onverenigbaar is met 
de voorgaande en, anderdeels, dat die verandering van beoordeling niet wordt gerechtvaar
digd door verwijzing naar« nieuwe feiten of inmiddels bekend geworden feiten ». Verzoe-
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ker poneert dan dat de ontstentenis van motieven die de verandering van beoordeling 
rechtvaardigen, tot gevolg heeft dat het bestreden koninklijk besluit zijn grondslag niet echt 
doet kennen en daarom aangetast is door machtsoverschrijding. 

2.2. De opvatting werd genomen - en wordt ook in deze zaak bijgetreden - dat 
een overheid, eens dat ze in een bepaalde zaak tot een bepaald opportuniteitsoordeel geko
men is, niet zo maar in een latere beslissing in verband met dezelfde zaak, een tegenoverge
stelde opvatting als grondslag voor die nieuwe beslissing kan nemen, tenzij in die nieuwe 
beslissing of in een voorbereidend stuk preciese, concrete elementen te vinden zijn die doen 
begrijpen waarom de overheid van opvatting is veranderd. Alleen op die wijze kan willekeur 
voorkomen worden te weten, enerzijds, de willekeur - of het gebrek aan zorgvuldigheid -
bij de eerste beslissing, welke willekeur door de motivering van de latere beslissing zichtbaar 
wordt en daarom door die latere beslissing kan worden rechtgezet, en, anderzijds, willekeur 
bij een latere beslissing, welke beslissing niet zonder een in redelijkheid dwingend te achten 
reden de eerste beslissing kan ongedaan maken. 

2.3. Die juiste, aan het annulatiemiddel ten grondslag liggende opvatting kan even
wel op het bestreden koninklijk besluit niet worden toegepast. 

Het voorgaande koninklijk besluit van 20 oktober 1978, dat het uitgangspunt is voor 
het construeren van verzoekers middel, is precies door de Raad van State onrechtmatig 
bevonden omdat de grondslag ervan niet met zoveel nauwkeurigheid werd aangegeven dat 
begrijpbaar werd gemaakt waarom een eerste goedkeuringsbesluit, dat van 3 september 
1974, bij een tweede beurt veranderd werd in een besluit waarbij de goedkeuring werd 
onthouden. Bij het voorkomen van willekeur in verband met de uitoefening van het vernieti
gingstoezicht is de kern van de zaak immers niet, goedkeuren of niet-goedkeuren, maar de 
reden waarom wordt goedgekeurd of goedkeuring wordt onthouden. 

De vastgestelde ontstentenis van een motivering die voldoende is om het koninklijk 
besluit van 20 oktober 1978 naar recht en redelijkheid te dragen, brengt mede dat geen 
vernietiging kan worden toegewezen op het middel dat enkel steunt op de vaststelling dat het 
nieuwe koninklijk besluit van 18 februari 1981 afwijkt van het koninklijk besluit van 20 ok
tober 1978, aangezien de voor dat middel noodzakelijke vergelijking van de motieven van 
het besluit van 1978 met die van het besluit van 1981 niet mogelijk is doordat de geldigheid 
van de motivering van het besluit van 1978 door de Raad van State verworpen werd. De 
substitutie van motieven, waarbij de Raad van State het opportuniteitsoordeel van het 
koninklijk besluit van 1978 vervangt door een zuiver rechtsmotief - de schending van het 
gezag van het gewijsde - kan uiteraard geen dienstig argument opleveren om de deugdelijk
heid van verzoekers annulatieberoep aan te tonen dat immers op opportuniteitsoordelen 
betrekking heeft. 

2.4.1. De deugdelijkheid van de motivering en van de motieven van het bestreden 
koninklijk besluit van 1981 moet derhalve op zichzelf, los van vroegere besluiten worden 
beoordeeld. 

Hierbij moet worden gewezen op de ongelijke eisen die moeten worden gesteld, 
enerzijds, aan een besluit van een toeziende overheid die een beslissing goedkeurt en, 
anderzijds, aan een besluit dat een beslissing weigert goed te keuren. 

2.4.2. De weigeringsbeslissing moet de uiteraard eigen opvatting van de toeziende 
overheid doen kennen en wel op zodanige wijze dat ook de concrete elementen kenbaar 
worden welke de grondslag zijn van de uitgebrachte beoordelingen, hetzij direct in de 
beslissing zelf, hetzij door verwijzing naar bij de voorbereiding van de beslissing in aanmer
king genomen, en in het geval van betwisting, aan de Raad van State overgelegde stukken. 

2.4.3. De motivering van een goedkeuringsbesluit, integendeel, moet beschouwd 
worden voldoende te zijn indien die motivering begrijpbaar maakt dat de motieven, die de 
eerste, de tot echt beslissen bevoegde overheid als grondslag voor haar beslissing heeft 
genomen, ook door de toeziende overheid geacht worden gegrond en voldoende te zijn. 

2.4.4. In de onderhavige zaak kan direct begrijpbaar in de motivering van het bestre
den koninklijk besluit de instemming van de toeziende overheid met de motieven van het 
Brussels stadsbestuur worden gelezen. 
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Het speciaal tegen het koninklijk besluit van 18 februari 1981 aangevoerde annulatiemiddel 
is derhalve niet gegrond. 

2.4.5. Het voldaan hebben aan de als vormvereiste opgelegde verplichting - te 
weten de motieven van een goedkeuringsbeslissing in de beslissing te doen kennen - bete
kent uiteraard niet dat het goedkeuringsbesluit wettig is : aangezien, in de hier onderzochte 
hypothese, het goedkeuringsbesluit de motieven van de goedgekeurde beslissing overneemt, 
valt het verder onderzoek naar de wettigheid van de grondslag van het goedkeuringsbesluit 
samen met het onderzoek naar de gegrondheid van de goedgekeurde beslissing. 

III. Ten aanzien van het afzettingsbesluit zelf. 

3. Overwegende dat de eerste, in aamerking te nemen vernietigingsgrond die verzoe
ker tegen het bestreden gemeenteraadsbesluit aanvoert, hierop neerkomt dat er een wanver
houding bestaat tussen de zwaarte van de straf- de afzetting- en de ernst van de fout; dat 
het middel niet kan aangenomen zoals blijkt uit volgende overwegingen : 

3.1. Wat verzoeker aanvoert om zijn middel te schragen, komt op het volgende 
neer: 
- wat hem verweten wordt verdient niet de zware, strafrechtelijke kwalificatie die als 

uitgangspunt van de tuchtstrafprocedure heeft ingediend en ten onrechte nog altijd na
werkt; 

- zoals door de dokters, aangesteld door het stadsbestuur, werd bevestigd, was verzoeker, 
na zijn schorsing goed voor de dienst - d.i. gezond van lichaam en geest-, wat bewijst 
dat hij de fout die hem verweten wordt, begaan heeft in een voorbijgaande periode van 
depressie - zoals ook de door de parketmagistraat aangesteld dokter heeft bevestigd-, 
wat doet besluiten tot een verminderde toerekeningsvatbaarheid, iets waarmede de tuch
toverheid ten onrechte geen rekening heeft gehouden; 

- verzoeker werd nooit gestraft en heeft steeds zijn dienst naar behoren verricht, punt waar 
ook geen aandacht aan geschonken werd; 

- de hem ten laste gelegde feiten hebben zich voorgedaan buiten de dienst; bovendien 
werd er geen ruchtbaarheid aan gegeven zodat de faam van het Brusselse politiekorps 
niet kan zijn aangetast; 

- de Procureur des Konings heeft de zaak geseponeerd, wat de ernst van verzoekers 
misdraging toch erg relativeert; 

- de langdurige voorlopige schorsing zonder wedde - wat de moeilijke gezinstoestand van 
verzoeker nog verergerde is reeds een zeer zware straf op zichzelf, iets wat de tuchtover
heid ten onrechte verwaarloosd heeft in aanmerking te nemen. 

3.2. Al is wat verzoeker aanvoert, niet eenvoudig als niet terzake dienend weg te 
wuiven - de wijze waarop de parketmagistraat, ervaren in het afwegen van schuld, de zaak 
heeft afgedaan, moge daarvoor een aanwijzing zijn-, toch is het zo dat de Raad van State 
niet bevoegd is zijn oordeel betreffende de ernst van een misdraging van een personeelslid in 
openbare dienst, in de plaats van het oordeel van de tuchtoverheid te stellen, en evenmin om 
in de plaats van die overheid te bepalen welke straf als voldoende moet worden beschouwd, 
meer in het bijzonder omdat niet alleen de individuele menselijke aspecten in tuchtzaken 
van belang zijn, maar evenzeer de concrete weerslag die de wijze om een bepaalde misdra
ging te straffen kan hebben op de houding van het personeel en dus op de werking van de 
dienst, en heel dikwijls ook op het aanzien van die dienst bij het publiek. De door verzoeker 
bedoelde onevenredigheid kan alzo enkel een grond tot vernietiging van een tuchtstraf 
opleveren indien moet worden aangenomen dat geen enkele overheid die beslist met kennis 
van zaken, en die de belangen van de dienst en van het betrokken personeelslid echt in 
concreto afweegt, er in redelijkheid zou kunnen toe komen om, in de gegeven omstandighe
den, de als onevenredig aangemerkte tuchtstraf op te leggen. Deze kamer is er niet kunnen 
toe komen te bevestigen dat het volkomen ondenkbaar te achten is dat enige tuchtoverheid, 
in redelijkheid beslissende, er zou kunnen toe besluiten om tegen een politieman wegens wat 
aan verzoeker verweten wordt, de zwaarste straf uit te steken, rekening gehouden met wat 
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stroeve gezaghandhaving in een politiekorps in bepaalde gevallen voor een overheid kan 
betekenen. 

Het onderzochte middel kan derhalve niet tot vernietiging van het bestreden gemeen
teraadsbesluit leiden. 

4. Overwegende dat verzoeker tegen het besluit van de Brusselse gemeenteraad van 
15 mei 1981 als rechtmatigheidsbezwaar ook aanvoert datgene wat de rechtmatigheid van de 
twee voorafgaande afzettingsbesluiten heeft aangetast, te weten het schenden van zijn recht 
op bestaanszekerheid doordat het stadsbestuur bovenmatig lang gewacht heeft te zijnen 
opzichte een beslissing te nemen, terwijl hij ondertussen geschorst bleef zonder wedde, wat 
betekende dat hem al die tijd onrechtmatig belet werd zijn wedde als politieagent te verdie
nen, terwijl hij - die juridisch niet zonder betrekking was en die bovendien steeds wenste, 
zoals hij het als een recht miocht beschouwen, terug in dienst te worden genomen en daarom 
ook niet wilde toegeven aan de in dat talmen vervatte onrechtmatige druk om hem ertoe te 
brengen zijn ontslag te geven - door de houding van het stadsbestuur ook belet werd elders 
een definitieve gelijkwaardige betrekking te bekomen; dan ook dit rechtmatigheidsbezwaar 
geen vernietiging rechtvaardigt, zoals wordt aangetoond door navolgend betoog dat loopt als 
volgt: 

4.1.1. Indien ermede rekening wordt gehouden ten eerste, dat het arrest van 1 juli 
1980 aan het stadsbestuur op 18 juli 1980 werd betekend, ten tweede, dat het schepencollege 
pas dan het nemen van een nieuwe beslissing kan voorbereiden en, ten derde, dat, vooraleer 
de zaak opnieuw aan de gemeenteraad voor te leggen, aan verzoeker de nodige tijd moest 
worden gegeven om zijn verdediging voor te bereiden, indien men dat alles in aanmerking 
neemt dan is het onbetwistbaar dat ditmaal het stadsbestuur niet getalmd heeft bij het nemen 
van de in deze rechtszaak bestreden beslissing : de zaak werd afgedaan binnen anderhalve 
maand. 

Die spoed maakt evenwel op zichzelf niet goed dat een tuchtzaak, waarvan de feitelij
ke elementen reeds begin januari 1973 vaststonden en gekend waren, pas op 16 september 
1980 haar beslag kreeg. 

4.2. Het effect van het arrest van 4 mei 1977, waarbij het gemeenteraadsbesluit van 
24 juni 194 en het koninklijk besluit van 3 september 1974 werden vernietigd, zowel als het 
effekt van het arrest van 1 juli 1980, waarbij de gelding werd gehandhaaft van het koninklijk 
besluit van 20 oktober 198 dat aan het gemeenteraadsbesluit van 16 januari 198 goedkeuring 
onthield en dat alzo aan dat raadsbesluit retroactief materiële rechtskracht ontnam, het 
effekt van beide arresten heeft tot gevolg gehad, eensdeels, dat de door de gemeenteraad 
besliste afzetting ongedaan werd gemaakt, maar, anderdeels, dat de gelding werd hersteld 
van het collegebesluit van 2 februari 193 houdende verzoekers, op 10 januari 1973 ingaande 
preventieve schorsing met inhouding van wedde. Verder hebben de motieven van beide 
arresten in zover ze de vaststelling bevatten van de door het stadsbestuur ten aanzien van 
verzoeker overtreden rechtsplicht, het stadsbestuur tot rechtsherstel ten aanzien van verzoe
ker verplicht in die zin dat, welke tuchtmaatregel het stadsbestuur ook mocht nemen, die 
maatregel niet verder mocht terugwerken dan de tijd die normaal nodig was om tot een 
beslissing te komen, de concrete gegevens van de zaak in aanmerking genomen. 

4.3.1. Het in deze zaak bestreden gemeenteraadsbesluit van 8 september 1980 heeft 
onmiskenbaar een correcte uitvoering van de twee bovenvermelde arresten nagestreefd, 
zoals blijkt uit volgend citaat uit de redengeving van dat besluit : 

« Overwegende echter dat de terugwerking van de afzetting niet verder kan reiken 
» dan de periode die blijkens de gegevens van de zaak normaal nodig was om de tuchtzaak af 
» te doen; dat de terugwerking een periode mag beslaan die overeenstemt met de duur van 
» de schorsing lopende tot wanneer de brief van de procureur des Konings bij het stadsbe
» stuur is toegekomen, verlengd met de normale beslissingstermijn die het college nodig had 
»om de gemeenteraad tot een uitspraak over de tuchtzaak van Lostermans te brengen; 

Overwegende dat deze periode redelijk op acht maanden kan geraamd worden »; 
4.3.2. De terugwerking op zichzelf beschouwd - d.i. zonder op de duur ervan te 

letten - is rechtmatig, aangezien verzoeker preventief geschorst was, en hij de rechtmatig-
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heid van die schorsing - de duur ervan buiten beschouwing gelaten - als zodanig nooit 
heeft betwist. 

4.3.3. Ook de tijd waarvoor de terugwerking geldt, kan niet geacht worden onrecht
matig te zijn vastgesteld. 

Uit de gegevens van de zaak blijkt immers dat de procureur bij de rechtbank te 
Brussel, het stadsbestuur van het seponeren van de zaak op 19 april 1973 - d.i. een viertal 
maanden na de feiten - op de hoogte heeft gebracht. Op dat ogenblik waren alle gegevens 
voorhanden die nodig waren, om over verzoekers geval een beslissing te nemen. Uit artikel 
14, tweede lid, van de wet op de Raad van State, kan worden afgeleid dat de uiterste 
redelijke termijn voor een overheid om met kennis van zaken een beslissing te nemen, 
eveneens vier maanden is. De acht maanden terugwerking welke het stadsbestuur aan de op 
8 september 1980 besliste afzetting heeft gegeven, kunnen derhalve niet geacht worden 
onwettig want onredelijk lang te zijn. Zij kunnen dus evenmin geacht worden strijdig te zijn 
met de verplichting tot rechtsherstel die vervat ligt in de motieven van de vorige arresten van 
de Raad van State en, meer bepaald, van het arrest van 1 juli 1980 waarvan het hiervoor 
aangehaalde citaat trouwens de woorden overneemt. 

4.4.1. Het direct zichtbaar effect van de gemeenteraadsbeslissing van 16 september 
1980 is de afzetting van verzoeker met een terugwerking tot 1 januari 1980. Het bijkomend, 
slechts impliciet maar noodzakelijk effect is de van 10 januari 1973 tot 31 december 1979 
reikende retroactieve opheffing van de collegebeslissing van 2 februari 1973 waarbij verzoe
ker met ingang van 10 januari 1973 geschorst werd. 

4.4.2. Een preventieve schorsing die niet wordt opgeslorpt door de terugwerking van 
een als definitief te beschouwen tuchtmaatregel - verlaging van rang, gehele of gedeeltelij
ke inhouding van wedde, definitieve schorsing, afzetting - vervalt immers van rechtswege : 
de preventieve schorsing is geen straf en mag dus ook niet de werking van een straf hebben. 
het is een maatregel genomen uitsluitend in het belang van het bestuur; de last van die 
maatregel, in de mate dat hij niet in de definitieve tuchtstraf wordt opgenomen, komt 
derhalve voor rekening van het bestuur. 

4.4.3. Enkel indien het bestuur oordeelt dat de tijd die nodig was om de uiteindelijke 
beslissing te nemen, gedurende het onderzoek van de zaak onnodig verlengd werd ten 
gevolge van obstructie of een uitgesproken gebrek aan medewerking vanwege het gestrafte 
personeelslid, enkel in die hypothese kan de overheid beslissen dat de niet door de tuchtstraf 
opgeslorpte preventieve schorsing gehandhaafd blijft voor de duur waarvoor de overheid het 
gestrafte personeelslid uitdrukkelijk en gemotiveerd verantwoordelijk stelt. 

In deze zaak heeft verzoeker dadelijk, berouwvol de feiten erkend, heeft zich steeds 
zonder reserve ter beschikking gehouden van het stadsbestuur en heeft aanvaard elk genees
kundig onderzoek te ondergaan dat het stadsbestuur oplegde. 

De bestreden beslissing vermeldt dan ook geen periode waarvoor de preventieve 
schorsing behouden blijft. 

De periode van preventieve schorsing lopende van 10 januari 1973 tot 31 december 
1979 is derhalve van rechtswege, terugwerkend tot 10 januari 1973 uitgewist. 

4.4.4. Het wegvallen van de kennelijk overdreven duur van de preventieve schorsing 
zonder wedde was overigens de zin van de motieven van de twee vroegere arresten van de 
Raad van State in zover die motieven ook tot rechtsherstel verplichtten - zin waar ook het 
stadsbestuur zich bewust van was, zoals wordt aangetoond door het hiervoor overgeschreven 
citaat uit de redengeving van de bestreden beslissing. 

4.4.5. Het rechtsherstel dat aan verzoeker gegeven wordt door de impliciete, maar 
noodzakelijke van 10 januari 1973 tot 31 december 1979 terugwerkende opheffing van de 
schorsing zonder wedde, eensdeels, en de vastgestelde wettigheid van de terugwerking van 
de afzetting, anderdeels, heeft tot gevolg dat het administratiefrechtelijk rechtsherstel, waar
toe het stadsbestuur ter uitvoering van de twee vorige arresten verplicht was, aan verzoeker 
gegeven werd, wat betekent dat het thans onderzochte rechtmatigheidsbezwaar- te weten, 
het onverantwoord en daarom onrechtmatig lang talmen om een beslissing te nemen - ten 
aanzien van de bestreden beslissing, rekening gehouden met haar impliciete rechtsgevolgen, 
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niet langer gegrond is. Ook al is het evident dat door het louter administratiefrechtelijk 
rechtsherstel de schade niet wordt goedgemaakt die verzoeker ten gevolge van zijn onrecht
matig lange schorsing zonder wedde geleden heeft - schade waarover de Raad van State 
zich niet uit te spreken heeft - toch moet dat rechtsherstel geacht worden binnen de grenzen 
van de mogelijkheden van het annulatieberoep bij de Raad van State, voldoende te zijn om 
verzoekers tweede annulatiemiddel, gericht tegen zijn afzetting, te moeten afwijzen. 

5. Overwegende dat verzoeker de tegen hem uitgesproken afzetting ook nog on
rechtmatig acht omdat, niet wat aan verzoeker verweten werd de ware grondslag is van die 
afzetting, maar de financiële gevolgen die een andere straf dan de afzetting voor het stadsbe
stuur zou hebben; dat dit middel niet gegrond is om volgende redenen : 

5.1. In de derde considerans van dit arrest wordt aangenomen dat de afzetting van 
verzoeker, op zichzelf beschouwd niet kan geacht worden - de concrete gegevens van de 
zaak in aanmerking genomen - onrechtmatig als tuchtmaatregel te zijn uitgesproken. 

In de vierde condiderans van dit arrest wordt aangenomen, ten eerste, dat de bestre
den beslissing zonder talmen werd genomen, ten tweede dat de terugwerking van acht 
maanden van de afzetting, als rechtmatig kan worden beschouwd en, ten derde, dat de 
impliciete maar noodzakelijk in de bestreden beslissing vervatte, van 10 januari 1973 tot 
31 december 1979 terugwerkende opheffing van de preventieve schorsing zonder wedde kan 
worden beschouwd als het rechtsherstel dat ter uitvoering van de arresten van 4 mei 1977 en 
van 1 juli 19810 nodig was, te weten, het ongedaan maken van het effect dat het herhaald, 
niet te verantwoorden langdurig uitstellen om over verzoekers zaak te beschikken, op diens 
ambtelijke rechtstoestand heeft gehad. 

5.2. Vorenbedoeld rechtsherstel impliceert noodzakelijk dat het stadsbestuur ver
zoeker van 10 januari 1973 tot 31 december 1979 onrchtmatig belet heeft zijn ambt te 
vervullen en dus zijn bezoldiging te verdienen. Ook al is niet de Raad van State maar de 
burgerlijke rechter bevoegd om precies te bepalen wat de sommen zijn die het stadsbestuur 
aan verzoeker verschuldigd is, toch mag de Raad van State bij de beoordeling van verzoe
kers middel de overweging betrekken dat het recht, zoals het is bevestigd door de recht
spraak van de hoven en rechtbanken, verzoeker machtigt om het stadsbestuur voor de 
burgerlijke rechter te dagen tot betaling van wat hem door dat bestuur onrechtmatig onthou
den werd. Ook het stadsbestuur weet dat en weet dus ook dat het noodzakelijk verval van de 
voorlopige schorsing die niet in de terugwerking van de afzetting is opgenomen, voor haar 
financiële gevolgen heeft. 

5.3. De reden waarom in het eerste en het tweede arrest uitdrukkelijk de afzetting 
van verzoeker werd vernietigd - de financiële reden - kan derhalve niet meer geacht 
worden mede de grondslag te vormen van de thans bestreden beslissing. Het laatste middel is 
derhalve ook niet gegrond, 

(Verwerping - kosten ten laste van verzoeker) 

Nr 22.900 - ARREST van 2 februari 1983 (Vide Kamer) 
De HH. Rémion, Eerste Voorzitter van de Raad van State, Stryckmans, verslagge
ver, en Closset, staatsraden, en Leroy, auditeur. 

GEMEENTERAADSVERKIEZING TE GEMBLOUX (Mr Hu
baux) 

I. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Geschillen - Geldigverklaring - Raad 
van State - Memorie van wederantwoord en toelichtende memorie 

Hoewel het koninklijk besluit van 15 juli 1956 niet voorziet in de 
mogelijkheid om een toelichtende memorie in te dienen, is een dergelijke 
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memorie toch ontvankelijk wanneer ze er zich toe beperkt gegevens aan te 
voeren die nuttig zijn voor het onderzoek van de middelen van het beroep, 
zonder een nieuw middel in te roepen. * 

II. GEMEENTERAADSKIEZINGEN - Stemverrichtingen - Stemming bij vol
macht - Ondertekening van de volmacht door de burgemeester 

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 6 juli 1982, waar
bij artikel 147bis, § 2, van het kieswetboek werd gewijzigd, blijkt dat het de 
bedoeling van de auteurs van die bepaling was om de mogelijkheid om een 
volmacht te geven te beperken tot de naaste verwanten en dat de bevestiging 
door de burgemeester werd gekozen als middel om het bestaan van het 
vereiste familieverband tussen de volmachtgever en de gemachtigde te waar
borgen. 

De eigenhandige ondertekening door de burgemeester is een f ormali
teit die tot doel heeft bedrog door middel van bij volmacht uitgebrachte 
stemmen te voorkomen. 

De volmacht is regelmatig, ondanks de omstandigheid dat er slechts 
een naamstempel op voorkomt en zelfs dat ze niet door de burgemeester is 
ondertekend, wanneer vaststaat dat volmachtgever en gemachtigde bloed
of aanverwanten in de eerste graad zijn en dat het mandaat werkelijk is 
verleend. 

III. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Geschillen - Geldigverklaring -

Raad van State - Ontvankelijkheid van de middelen - Nieuw middel 

Het middel dat voor het eerst voor de Raad van State wordt aange
voerd is ontvankelijk, wanneer het steunt op een gegeven waarvan de ver
zoeker geen kennis kon hebben op het ogenblik dat hij zijn bezwaar bij de 
bestendige deputatie indiende**. 

IV. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Stemverrichtingen - Stemming bij 
volmacht - Ondertekening van de volmacht door de volmachtgever en door de gemachtigde 

1. Een volmacht die niet werd ondertekend door de volmachtgever is 
niet onregelmatig, wanneer blijkt dat de volmachtgever in de onmogelijk
heid verkeerde de volmacht te ondertekenen wegens zijn hoge leeftijd, zijn 
gezondheidstoestand, of zijn invaliditeit, maar wanneer duidelijk is dat hij 
ermee ingestemd heeft dat zijn gemachtigde in zijn plaats zou stemmen. 

2. Is onregelmatig, de volmacht die door een schepen volledig werd 
ingevuld door de naam van de volmachtgever en de gemachtigde te schrij
ven op de plaats die voor hun handtekening is voorbehouden, zodanig dat 
het stuk de indruk kon verwekken ondertekend te zijn door de volmachtge
ver en de gemachtigde. 

Die onregelmatigheid is des te minder aanvaardbaar daar ze is be
gaan door een openbaar mandataris die de wetten moet doen eerbiedigen en 
er zich dus meer dan om het even wie moet naar schikken. 
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V. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Stemverrichtingen - Stemming bij vol
macht - Sancties van de onregelmatigheden 

Het speelt geen rol dat de in bepaalde stembureaus ontvangen vol
machten uit onachtzaamheid verloren zijn gegaan en dat een stembureau de 
volmachten niet bewaard noch geteld heeft, wanneer de processen-verbaal 
van die stembureaus geen enkel gegeven bevatten waaruit blijkt dat het 
gebruik van de volmachten aanleiding zou hebben gegeven tot onregelma
tigheden. 

VI. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - 1° Stemopnemingsverrichtingen -
Rangschikking van de stembiljetten; - 2° Geschillen - Geldigverklaring - Raad van State 
- Ontvankelijkheid van de middelen - Nieuw middel 

Zelfs indien het gelaakte proces-verbaal ten onrechte de vervulling 
heeft vastgesteld van de in artikel 50, eerste lid, van de gemeentekieswet 
bepaalde formaliteit, kan het middel dat het verzuimen van die formaliteit 
opwerpt, niet worden beschouwd als middel van openbare orde. 

Het middel kan niet voor het eerst worden aangevoerd voor de Raad 
van State, wanneer de verzoeker er kennis had kunnen van hebben, vermits 
de lijst waarop hij zich kandidaat stelde getuigen had aangewezen voor elk 
stemopnemingsbureau. 

Gezien het op 12 november 1982 ingediende verzoekschrift, waarbij Albert Tricart 
beroep instelt tegen het besluit van de bestendige deputatie van de provincieraad van Namen 
van 29 oktober 1982 houdende afwijzing van zijn bezwaar tegen de gemeenteraadsverkie
zing van Gembloux van 10 oktober 1982 en geldigverklaring van die verkiezing; 

Gelet op het in het Belgisch Staatsblad van 20 november 1982 bekendgemaakt be
richt, voorgeschreven bij artikel 5 van het koninklijk besluit van 15 juli 1956; 

Overwegende dat Albert Tricart, kandidaat op lijst n' 23 (P.R.L.) op 12 oktober 
1982 bezwaar indiende bij de bestendige deputatie, waarin hij aanvoerde dat het verschil 
tussen de kiesquotiënten zeer gering was waardoor de toekenning van een twaalfde zetel aan 
lijst n' 5 (P.S.C.) in het gedrang had kunnen komen, te meer daar op de vooravond van de 
verkiezing gebleken is dat er volmachten waren die niet voor echt verklaard zouden zijn 
geweest, want niet eigenhandig getekend door de burgemeester van de stad Gembloux, 
zodat de voorzitter van het hoofdstembureau op de vooravond van de verkiezing verplicht 
was bijzondere onderrichtingen te geven aan de voorzitters van de stembureaus; 

Overwegende dat de bestendige deputatie bij besluit van 29 oktober 1982 dat be
zwaar verwierp en de gemeenteraadsverkiezing geldig verklaarde; 

Overwegende dat verzoeker, tot staving van zijn beroep, een toelichtende memorie 
heeft ingediend; dat het koninklijk besluit van 15 juli 1956 tot regeling van de rechtspleging 
voor de afdeling administratie van de Raad van State, in geval van beroep als bedoeld bij 
artikel 76bis van de gemeentekieswet, niet voorziet in de neerlegging van een memorie na de 
mededeling van het verslag van het auditoraat; dat verzoeker ten onrechte steunt op artikel 
19, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, om daaruit af te leiden 
dat een partij steeds het recht heeft een toelichtende memorie in te dienen; dat de toelichten
de memorie in feite ontvankelijk is omdat ze er zich toe beperkt gegeven aan te voeren die 
nuttig zijn voor het onderzoek van de middelen van het beroep, zonder een nieuw middel in 
te roepen; 

Overwegende dat verzoeker in een eerste middel doet gelden dat « de aangevoerde 
» onregelmatigheden ... te maken hebben met bedrieglijke aanwending van volmachten; dat 
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» inderdaad gebleken is dat talrijke stemmingen werden toegelaten op overlegging van 
» volmachten waarop enkele een naamstempel en niet de handtekening van een burgemees
» ter van Gembloux voorkwam; dat die volmachten zeker niet mochten aanvaard worden, 
» vermits de handtekening van de burgemeester een essentieel gegeven is voor hun geldig
» heid»; dat hij aldus de schending inroept van artikel 147bis, § 2, tweede en derde lid, van 
het Kieswetboek, gewijzigd bij de wet van 6 juli 1982, welk artikele 42bis van de gemeente
kieswet toepasselijk is verklaard op de gemeenteraadsverkiezingen; 

Overwegende dat uit de stukken van het dossier blijkt dat twee volmachten niet 
ondertekend zijn door de burgemeester en dat op twee andere enkel de naamstempel van de 
burgemeester voorkomt; dat verzoeker ten onrechte betoogt dat er zes, en niet vier, niet
ondertekende of enkel van een naamstempel voorziene volmachten zouden zijn; dat van de 
twee bijkomende volmachten waarvan hij gewag maakt, er één ondertekend is door de 
burgemeester, terwijl de andere door het stembureau werd geweigerd; 

Overwegende dat § 2, eerste tot derde lid, van voornoemd artikel 47bis luidt : 
« Als gemachtigde kan slechts worden aangewezen hetzij de echtgenoot, hetzij een 

» bloed- of aanverwant tot de tweede graad, op voorwaarde dat hij zelf kiezer is. 
» Indien de volmachtgever en de gemachtigde in dezelfde gemeente in het bevol

» kingsregister zijn ingeschreven, bevestigt de burgemeester van die gemeente op het vol
» machtformulier het familieverband. 

» Indien beiden niet in dezelfde gemeente zijn ingeschreven wordt door de burge
» meester van de gemeente waar de gemachtigde is ingeschreven, op voorlegging van een 
» akte van bekendheid, het familieverband bevestigd »; 

dat uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 6 juli 1982 blijkt dat het de bedoeling 
was van de auteurs van die bepaling om de mogelijkheid om een volmacht te geven te 
beperken tot de naaste verwanten en dat de bevestiging door de burgemeester werd gekozen 
als middel om het bestaan van het vereiste familieverband e waarborgen; dat de eigenhandi
ge ondertekening door de burgemeester een formaliteit is die tot doel heeft bedrog door 
middel van bij volmacht uitgebrachte stemmen te voorkomen; dat in het onderhavige geval 
voor de twee volmachten waarop een naamstempel voorkomt en voor de twee volmachten 
die niet door de burgemeester zijn ondertekend, vaststaat dat volmachtgevers en gemachtig
den, bloed- of aanverwanten in de eerste graad waren en dat het mandaat werkelijk is 
verleend; dat het middel niet opgaat; 

Overwegende dat verzoeker, zich steunend op een bij de procureur des Konings te 
Namen ingediende klacht, in een tweede middel aanvoert dat de in die klacht ter kennis 
gebrachte onregelmatigheden de geldigheid van de verkiezing aantasten; 

Overwegende dat het middel ontvankelijk is hoewel het niet is opgeworpen voor de 
bestendige deputatie; dat verzoeker immers op 12 oktober 1982, toen hij zijn bezwaar bij de 
bestendige deputatie inbracht, geen kennis kon hebben van de klacht die op 17 oktober zou 
worden ingediend; 

Overwegende dat het door de procureur des Konings te Namen ingestelde en nadien 
zonder gevolg gelaten onderzoek heeft aangetoond dat bij elk van de vierentwintig volmach
ten die verdacht waren, hetzij omdat de handtekening van de volmachtgever of van de 
gemachtigde ontbrak, hetzij omdat het geschrift waarin sommige van die volmachten waren 
gesteld, gelijkenis vertoonde met het geschrift van schepen Marchal, kandidaat op een van 
de elkaar bestrijdende lijsten, volmachtgever en gemachtigde bloedverwanten in door de 
wet toegelaten graad waren en dat het ontbreken van de handtekening van de ene of de 
andere zich liet verklaren door de onmogelijkheid om te ondertekenen waarin bepaalde 
volmachtgevers zich bevonden of door een onachtzaamheid van de gemachtigde; 

Overwegende dat verzoeker in de toelichtende memorie betoogt dat vijftien van die 
volmachten onregelmatig zijn, hetzij omdat de gemachtigde getekend heeft voor de vol
machtgever (stukken nrs 3, 4, 7, 10, 12, 13, 42 en 43 van het strafdossier), hetzij omdat de 
volmachtgever met een kruisje heeft getekend zonder het bewijs te leveren dat hij in de 
onmogelijkheid verkeerde om te ondertekenen (stukken nrs 14 en 15 van het strafdossier) 
hetzij omdat de volmachtgever of de gemachtigde ofwel beiden, de volmacht niet hebben 
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ondertekend; dat verzoeker zich in dat verband verwondert over het feit dat geen enkele 
volmachtgever in de loop van het strafrechtelijk onderzoek werd gehoord; 

Overwegende dat uit het door de officier van gerechtelijke politie verrichte onder
zoek blijkt dat de volmachtgevers in de onmogelijkheid verkeerden de volmacht te onderte
kenen wegens hun hoge leeftijd, hun gezondheidstoestand, ofwel hun invaliditeit, maar dat 
zij ermee ingestemd hadden dat hun gemachtigden in hun plaats zouden stemmen; dat er 
bijgevolg geen grond is om die vijftien volmachten als onregelmatig te beschouwen; 

Overwegende dat uit het strafrechterlijk onderzoek eveneens blijkt dat schepen Mar
chal vijf volmachten volledig heeft ingevuld door de naam van de volmachtgevers en van de 
gemachtigden te schrijven op de plaats die voor hun handtekening is voorbehouden, zodanig 
dat die stukken de indruk konden verwekken ondertekend te zijn door de volmachtgever en 
de gemachtigde; dat de leden van de stembureaus waar die volmachten werden aangeboden, 
trouwens in dwaling waren gebracht, vermits zij de volmacht hebben aangenomen; dat aan 
die volmachten een onregelmatigheid kleeft die des te minder aanvaardbaar is daar ze is 
begaan door een openbaar mandataris die de wetten moet doen eerbiedigen en zich dus 
meer dan om het even wie moet naar schikken; dat het bijgevolg zonder belang is een 
onderzoek te wijden aan verzoekers verklaring waarin hij die volmachten van valsheid 
beticht; 

Overwegende, weliswaar, dat de in de stembureaus nrs 10 en 18 ontvangen volmach
ten uit onachtzaamheid verloren zijn gegaan en dat stembureau n' 20 de volmachten be
waard noch geteld heeft, zodat ten minste achtentwintig volmachten niet kunnen worden 
nagegaan; dat de processen-verbaal van die stembureaus echter geen enkel gegeven bevatten 
waaruit blijkt dat het gebruik van de volmachten aanleiding zou hebben gegeven tot onregel
matigheden; dat het proces-verbaal van stembureau n' 18 integendeel vermeldt « dat een 
» stembiljet onbruikbaar is gemaakt ingevolge een volmacht waarop het familieverband 
» tussen volmachtgever en gemachtigde niet vermeld is »; dat geen enkel gegeven uit het 
dossier laat vermoeden dat de in de stembureaus nrs 10, 18 en 20 gebruikte volmachten, 
onregelmatig zouden zijn; 

Overwegende derhalve dat slechts vijf volmachten onregelmatigheden vertonen, ter
wijl niet wordt betwist dat er twaalf nodig iijn om een invloed uit te oefenen op de zetelver
deling tussen de verschillende lijsten; dat het middel niet opgaat; 

Overwegende dat verzoeker in een derde middel aanvoert dat alle stemopnemingsbu
reaus, met uitzondering van de bureaus nrs 4 en 8, de ontvangen stembiljetten afzonderlijk 
hebben gerangschikt en geteld, stembus per stembus, in plaats van ze dooreen te mengen en 
dat ze aldus artikel 50, eerste lid, van de gemeentekieswet hebben geschonden; dat volgens 
verzoeker deze handelwijze de kansen op vergissingen vermeerderen en de processen-ver
baal van de stemopnemingsbureaus worden vervalst; dat hij in zijn toelichtende memorie 
betoogt dat dit middel, dat voor het eerst voor de Raad van State wordt ingeroepen, van 
openbare orde is omdat alle processen-verbaal van stemopneming (behalve twee) door 
valsheid aangetast zijn, dat hij trouwens verklaart die processen-verbaal van valsheid te 
betichten; 

Overwegende dat zelfs indien de gelaakte processen-verbaal ten onrechte de vervul
ling hebben vastgesteld van de in artikel 50, eerste lid, van de gemeentekieswet bepaalde 
formaliteit, het middel dat het verzuimen van die formaliteit opwerpt, niet kan worden 
beschouwd als een middel van openbare orde; 

Overwegende dat het middel niet is opgeworpen voor de bestendige deputatie, ter
wijl verzoeker er kennis had kunnen van hebben vermits de lijst waarop hij zich kandidaat 
stelde getuigen had aangewezen voor elk stemopnemingsbureau; dat het middel nieuw en 
dus niet ontvankelijk is, 

BESLUIT: 

Enig artikel. - Het besluit van de bestendige deputatie van de provincieraad van 
Namen van 29 oktober 1982 tot geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezing die op 
10 oktober 1982 te Gembloux heeft plaatsgehad, wordt bevestigd. 
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Nr 22.901 - ARREST van 2 februari 1983 (Vilde Kamer) 
De HH. Rémion, Eerste Voorzitter van de Raad van State, Stryckmans en Closset, 
verslaggever, staatsraden, en Dumont, eerste auditeur. 

GEMEENTERAADSVERKIEZING TE HOEI (Mrs Hamaide en 
Beauthier) 

I. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Verrichtingen die de stemming vooraf
gaan - Stembiljetten - Beschermde letterwoorden (1 en 2) 

II. HANDELINGEN VAN ADMINISTRATIEVE OVERHEDEN - Geldigheid -
Schending van de wet - Omzendbrieven (1) 

1. Uit de artikelen 22bis en 23, vierde lid, van de gemeentekieswet en 
uit de artikelen 155bis en 116, vierde lid, van het kieswetboek, evenals uit de 
parlementaire voorbereiding van de wet van 5 juli 1976, wordt afgeleid dat 
de bijzondere bescherming van de letterwoorden van de in het parlement 
vertegenwoordigde partijen, het bedrieglijk gebruik van de beschermde let
terwoorden beoogt te voorkomen door andere kandidaten wier doel er in 
zou bestaan, hetzij verwarring te scheppen, hetzij te speculeren op de dwa
ling vanwege de kiezers. Wat de wetgever wil verbieden, is derhalve het 
bedrog of het misbruik dat er in bestaat dat ka;;didaten worden voorgedra
gen onder de naam van een bestaande politieke partij die in het parlement 
vertegenwoordigd en door de kiezers goed gekend is, terwijl die kandidaten 
geen enkele erkende band hebben met die partij. 

Hoewel de Minister van Binnenlandse Zaken in een omzendbrief 
terecht de aandacht van de stembureaus heeft gevestigd op de risico's van 
bedrog of misbruik die er mee gemoeid zijn, vermag een dergelijke om
zendbrief evenwel niet de rechtbanken te binden, die over de geldigheid van 
de verkiezingen uitspraak moeten doen. 

De voorzitter van het hoofdbureau wijst terecht een letterwoord af dat 
dubbelzinnig is, nl. doordat het de kiezer kon misleiden door hem te laten 
geloven dat de lijst was ingediend door een in het parlement vertegenwoor
digde partij, zonder dat evenwel het attest van erkenning werd overgelegd 
vanwege de wettelijk gemachtigde vertegenwoordiger van die partij. 

2. Het doet er weinig toe dat in andere gemeenten zogenaamd dubbel
zinnige letterwoorden aanvaard zouden zijn geweest. 

Gezien het op 2 december 1982 ingediende verzoekschrift waarbij Alfred Chabot, 
kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezing van 10 oktober 1982 te Hoei, beroep instelt tegen 
het besluit van de bestendige deputatie van de provincieraad van Luik van 18 november 
1982, houdende afwijzing van zijn bezwaar tegen die verkiezing en geldigverklaring van die 
verkiezing, en de ongeldigverklaring van die verkiezing vordert; 

Gelet op het in het Belgisch Staatsblad van 8 december 1982 bekendgemaakte be
richt, voorgeschreven bij artikel 5 van het koninklijk besluit van 1juli1956, gewijzigd bij het 
koninklijk besluit van 16 september 1982, tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling 
administratie van de Raad van State, in geval van beroep als bedoeld bij artikel 76bis van de 
gemeentekieswet; 

Overwegende dat verzoeker en een zekere heer Jean Sullon zich kandidaat stelden 
met het oog op de gemeenteraadsverkiezing van 10 oktober 1982 te Hoei; dat zij een lijst 
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voordroegen, gevormd door hun beider namen en met bovenaan het letterwoord 
« E.C.O.L.O. - J. »dat, naar zij beweren, betekent,« Ecologistes candidats d'opposition 
» libertaire organisés dans la joie »; dat het hoofdbureau van Hoei op 13 september 1982 
besliste dat dit letterwoord niet mocht gebruikt worden op de stembiljetten en op de aan
plakbrief waarin de termen van die biljetten zijn weergegeven; dat het hoofdbureau, na 
bezwaar vanwege verzoeker, op 16 september 1982 die beslissing bevestigde, omdat het het 
gebruik van het beschermd letterwoord« E.C.O.L.O. »gevolgd door een andere letter, niet 
kon toelaten zonder de instemming van de gemachtigde van de partij die onder het be
schermd letterwoord « E.C.O.L.O. » wordt aangeduid, op straffe van schending van een 
beschermd letterwoord, aangezien de omstandigheid dat de E.C.O.L.0.-partij geen kandi
daten voordroeg te Hoei niet « kan verhinderen dat het hoofdbureau de regelmatigheid van 
» de kiesverrichtingen nagaat en de kieswet toepast »; dat het hoofdbureau overeenkomstig 
die beslissing het model der biljetten heeft vastgesteld, waarop het de lijst van de consoorten 
Chabot-Sullon deed voorkomen onder het n' 28, zonder enig letterwoord bovenaan de lijst; 

Overwegende dat de stemopneming na de stemming de volgende resultaten heeft 
opgeleverd : 
lijst 5 : 2.627 stemmen 
lijst 18 : 228 stemmen 
lijst 20 : 128 stemmen 
lijst 22 : 5.373 stemmen 
lijst 23 : 2.643 stemmen 
lijst 28 : 209 stemmen 
lijst 29 : 525 stemmen; 
dat de lijst van verzoeker, die slechts 209 stemmen had bekomen, geen enkele te begeven 
zetel toegekend kreeg; 

Overwegende dat verzoeker op 19 oktober 1982 een bezwaar indiende bij de besten
dige deputatie van de provincieraad van Luik, waarin hij de onwettigheid inriep van de 
beslissingen van het hoofdbureau die het letterwoord« E.C.O.L.O. - J. »hadden gewei
gerd, en waarin hij de ongeldigverklaring vorderde van de verkiezing; dat de bestendige 
deputatie, gebruik makend van de termijnverlenging waartoe zij op 4 november 1982 had 
besloten, met de beroepen beslissing van 18 november 1982, het bezwaar verworpen en de 
verkiezing geldig verklaard heeft; 

Overwegende dat de bestendige deputatie zich steunt op een omzendbrief van 17 
augustus 1982 van de Minister van Binnenlandse Zaken, waarvan het achtste lid nader stelt 
dat « wat betreft de letterwoorden die in dezelfde orde de letters van een beschermd letter
» woord bevatten, maar die gevolgd en/of voorafgegaan worden door andere letters, het 
» hoofdbureau het gebruik ervan niet mag toelaten zonder instemming van de gemachtigde 
» van de politieke groep die door het beschermde deel van het letterwoord wordt aange
» duid »;dat zij eveneens verwijst naar de parlementaire voorbereiding van de wet van 5 juli 
1976 tot wijziging van de kieswetgeving, waaruit zij afleidt dat de invoering in de kieswetge
ving van een procedure van lijstenvereniging en van bescherming van de in het Parlement 
vertegenwoordigde partijen, haar voornaamste verantwoording vindt in de bekommernis te 
vermijden dat de kiezer, in het bijzonder op plaatselijk vlak wordt misleid door de gelijkenis 
tussen de letterwoorden, die door sommige kandidaten wordt gewild om verwarring te 
scheppen of om te speculeren op de dwaling vanwege de kiezers; 

Overwegende dat verzoeker aanvoert dat artikel 22bis, in de gemeentekieswet inge
voegd bij de wet van 5 juli 1976, alsmede artikel ll5bis en het vierde lid van artikel 116, in 
het kieswetboek ingevoegd bij dezelfde wet van 5 juli 1976, met het oog op de regeling van 
het gebruik van letterwoorden bij verkiezingen, beperkend dienen te worden uitgelegd en 
dat de Minister, in een omzendbrief, de toepassing ervan niet mag uitbreiden tot gevallen die 
door die nieuwe bepalingen niet zijn bedoeld; dat hij nader stelt dat overeenkomstig artikel 
22bis, derde lid, van de gemeentekieswet en artikel 116, vierde lid, van het kieswetboek, het 
gebruik van een niet beschermd letterwoord, bestaande uit een geheel van maximum zes 
afkortingsletters, met daarin, zoals in het onderhavige geval, de letters van een beschermd 
letterwoord gevolgd of voorafgegaan door een andere letter, wettelijk is toegestaan aange-
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zien dit letterwoord onvermijdelijk een uniek letterwoord vormt, onderscheiden van het 
beschermd letterwoord; dat volgens hem de Minister van Binnenlandse Zaken het toepas
singsgebied van de wet heeft uitgebreid en de vrijheid van de kandidaten om zich kandidaat 
te stellen onder een letterwoord van hun keuze, heeft beperkt, door met zijn voornoemde 
omzendbrief het nieuwe begrip van « beschermde letterwoorden, gevolgd of voorafgegaan 
» door andere letters » in te voeren en door aan die letterwoorden de bescherming toe te 
kennen van de artikelen 22bis van de gemeentekieswet en 116 van het kieswetboek; dat 
verzoeker overigens voorbeelden geeft van letterwoorden die delen bevatten van bescherm
de letterwoorden en die in 1982 bij de verkiezingen in andere gemeenten waren aanvaard; 
dat hij er aan toevoegt dat de « Ecolo-beweging » geen lijst heeft ingediend te Hoei, dat 
bekend staat als een anti-atoom gemeente, en dat die beweging, alhoewel ze voor het 
gebruik van haar beschermd letterwoord« E.C.O.L.O. »door verzoeker en zijn lijstgenoot, 
geen toestemming heeft gegeven, geen bezwaar heeft ingediend tegen het gebruik van het 
letterwoord« E.C.O.L.O. - J. »,aangezien het hoofdbureau dit letterwoord ambtshalve had 
geweerd; dat verzoeker ten slotte aanvoert dat de verwerping van zijn letterwoord door het 
stembureau, de zetelverdeling tussen de verschillende lijsten aanzienlijk kon beïnvloeden, 
aangezien zijn lijst slechts 1,78 % van de stemmen heeft bekomen, terwijl het onbetwistbaar 
lijkt dat zijn lijst, die de enige was met ecologische strekking, met iets meer dan 6 %, of 705 
stemmen, een gekozene zou hebben gehad, rekening gehouden met « de resultaten van de 
» E.C.O.L.0.-lijsten in andere gemeenten van de provincie (Andenne : 6 %; Luik : 12 %; 
» Vervierd: 11 %; Esneux: 13 %; Herstal: 7 %; Seraing: 10 %, etc) »; 

Overwegende dat krachtens artikel 23, vierde lid, van de gemeentekieswet, de voor
dracht van de kandidaten het bij artikel 116, vierde lid, van het kieswetboek, bedoelde 
letterwoord vermeldt, dat op het stembiljet boven de kandidatenlijst moet worden geplaatst; 
dat voornoemd artikel 116, vierde lid, van het kieswetboek het gebruik van een letterwoord, 
bestaande uit ten hoogste zes letters, toestaat; dat zowel het kieswetboek in artikel ll5bis, 
als de gemeentekieswet in artikel 22bis, de erkenning en de bescherming regelen van de 
letterwoorden die de in het Parlement vertegenwoordigde politieke groepen willen gebrui
ken bij de gemeenteraadsverkiezingen; dat krachtens artikel 22bis, zevende lid, van de 
gemeentekieswet, een beschermd letterwoord van een in het Parlement vertegenwoordigde 
politieke groep slechts in aanmerking kan worden genomen op overlegging van een attest 
van de voor het administratief arrondissement waartoe de gemeente behoort, door de groep 
parlementairen wier letterwoord beschermd is, gemachtigde persoon of van zijn plaatsver
vanger; dat de voorzitter van het hoofdstembureau dezelfde bepaling, ambtshalve het be
schermd letterwoord dat voorkomt op de voordrachten van kandidaten, moet weigeren, 
indien een dergelijk attest niet kan worden overgelegd; 

Overwegende dat uit die wettelijke bepalingen voortvloeit dat bij de gemeenteraads
verkiezingen de kandidaten om het even welk letterwoord boven de lijsten mogen plaatsen, 
op voorwaarde dat, enerzijds, dit letterwoord uit niet meer dan zes letters bestaat en dat, 
anderzijds, indien het gaat om een letterwoord dat toebehoort aan een in het Parlement 
vertegenwoordige politieke groep en dat verkregen en beschermd is overeenkomstig de in 
artikel 22bis van de gemeentekieswet bepaalde procedure, de kandidaten die er gebruik 
willen van maken, van de vertegenwoordiger in het arrondissement van de betrokken groep 
parlementairen het vereiste attest van de erkenning hebben gekomen; 

Overwegende dat uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 5 juli 1976, die 
de nieuwe omstreden bepalingen heeft ingevoerd, wordt afgeleid dat de bijzondere bescher
ming van de letterwoorden van de in het Parlement vertegenwoordigde partijen, het be
drieglijk gebruik van de beschermde letterwoorden beoogt te voorkomen door andere kan
didaten wier doel er in zou bestaan, hetzij verwarring te scheppen, hetzij te speculeren op de 
dwaling vanwege de kiezers; dat de wetgever derhalve het bedrog wil verbieden of het 
misbruik dat er in bestaat dat kandidaten worden voorgedragen onder de naam van een 
bestaande politieke partij die in het Parlement vertegenwoordigd en door de kiezers goed 
gekend is, terwijl die kandidaten geen enkele erkende band hebben met die partij; 

Overwegende dat de Minister van Binnenlandse Zaken in zijn voormelde omzend
brief van 17 augustus 1982, terecht de aandacht van de stembureaus heeft gevestigd op de 

246 



risico's van bedrog of misbruik die er mee gemoeid zijn; dat bedoelde omzendbrief evenwel 
niet de rechtbanken, die over de geldigheid van de verkiezingen uitspraak moeten doen, 
vermag te binden; 

Overwegende dat er in het onderhavige geval aan een beschermd letterwoord een 
letter« - 1 » was toegevoegd, die de afkorting was van het woord « Joie », dat geen enkele 
partij of politieke formatie schetst; 

Overwegende weliswaar dat onder de afkortingen« E.C.O.L.O. »in het beschermd 
letterwoord van de Ecolo-partij («Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes 
» Originales ») en in het letterwoord waarvan verzoeker en de heer Sullon zich wilden 
bedienen («Ecologistes Candidats d'Opposition Libertaire Organisés ... »), verschillende 
benamingen schuilgaan, maar dat die letterwoorden identiek waren en tot verwarring kon
den leiden; 

Overwegende dat het door verzoeker en de heer Sullon voorgestelde letterwoord, 
alhoewel gevolgd door de letter« 1 » met een verbindingsteken, dubbelzinnig bleek te zijn, 
namelijk doordat het de kiezer kon misleiden door hem te laten geloven dat verzoekers lijst 
was ingediend door de« Ecolo »-partij; dat, voor het overige, verzoeker zich beroept op de 
resultaten van de Ecolo-lijsten in andere gemeenten, om te betogen dat, ware het betwiste 
letterwoord aanvaard, zijn lijst meer stemmen zou hebben behaald; dat de aanvaarding van 
het letterwoord« E.C.O.L.O. - 1. »,zonder overlegging van het attest van erkenning van
wege de wettelijk gemachtigde vertegenwoordiger van genoemde « E.C.O.L.O. »-partij, 
het mogelijk had gemaakt aan de aan het letterwoord van die partij verleende bescherming 
te ontkomen; 

Overwegende daarenboven, dat verschillende kandidaten van de partij « Rassemble
» ment hutois » - een tegenstrever van verzoekers lijst - op 15 december 1982 een brief 
hebben gericht aan de Raad van State waarin ze weliswaar verklaren dat ze zich neerleggen 
bij de resultaten van de betwiste verkiezingen en geen beroep instellen, maar de bewijsvoe
ring van verzoeker willen bijtreden, maar niettemin nader stellen dat de « E.C.O.L.O. »
partij bij de verkiezingen vier kandidaten steunde die op hun lijst voorkwamen; dat die 
verklaring, indien ze juist is, voor zoveel als nodig (is), bevestigt, dat verzoekers lijst niet de 
erkenning had gekregen vanwege de vertegenwoordiger in het arrondissement van genoem
de« E.C.O.L.O. »-partij; 

Overwegende, anderzijds, dat de omstandigheid dat in bepaalde gemeenten zoge
naamd dubbelzinnige letterwoorden aanvaard zouden zijn geweest, geen rol speelt; dat de 
geldigheid van de verkiezingen die in die gemeenten hebben plaatsgehad, door dit beroep 
niet bij de Raad van State aanhangig is gemaakt; 

Overwegende dat het middel niet opgaat, 

BESLUIT: 

Enig artikel. - Het besluit van 18 november 1982 van de bestendige deputatie van 
de provincieraad van Luik, houdende geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezing van 
10 oktober 1982 te Hoei, wordt bevestigd. 

Nr 22.902 - ARREST van 2 februari 1983 (IVde Kamer) 
De HH. Vermeulen, kamervoorzitter, Vander Stichele en Suetens, verslaggever, 
staatsraden, en Mevr. Tulkens, auditeur. 

GEMEENTERAADSVERKIEZING TE KOEKELBERG (Mr 
Coulier) 

RECHTSPLEGING - Afstand van het geding 
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Gezien het verzoekschrift dat Gustaaf Coen, verkozen kandidaat van lijst n' 30, op 
8 december 1982 heeft ingediend om beroep in te stellen tegen het besluit van 24 november 
1982 van de bestendige deputatie van de provincieraad van Brabant houdende geldigverkla
ring van de gemeenteraadsverkiezing van 10 oktober 1982 te Koekelberg; 

Overwegende dat de vormvereisten voorgeschreven bij artikel 5 van het koninklijk 
besluit van 15 juli 1956, gewijzigd bij koninklijk besluit van 16 september 1982, tot regeling 
van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State in geval van 
beroep als bedoeld bij artikel 76bis van de gemeentekieswet werden nageleefd; 

Gezien de memorie die Jean-Pierre De Keyn op 22 december 1982 als belanghebben
de partij heeft ingediend; 

Gezien de brief van verzoeker van 4 januari 1982; 

Overwegende dat verzoeker met een brief van 4 januari 1983 afstand heeft gedaan 
van het door hem aangespannen geding; 

Overwegende dat geen gegeven in deze zaak naar voren komt waaruit moet worden 
afgeleid dat enig openbaar belang de voortzetting van het geding vereist, 

BESLUIT: 

Artikel 1. - In de afstand van het geding wordt bewilligd. 
Artikel 2. - Het besluit van de bestendige deputatie van Brabant van 24 november 

1982 waarbij de gemeenteraadsverkiezing te Koekelberg van 10 oktober 1982 wordt geldig 
verklaard, wordt bevestigd. 

Nrs 22.903 en 22.904 - ARRESTEN van 3 februari 1983 (Vilde K.) 
De HH. Depondt, kamervoorzitter, Debaedts en Verschooten, verslaggever, staats
raden en Deroover, auditeur. 

nr 22.903 - GODAERT tl Belgische staat, vertegenwoordigd 
door de Minister van tewerkstelling en Arbeid (Mr 
De Cuyper) 

nr 22.904 - BAEKELAND tl Vaste Wervingssecretaris (de Hr 
Mommens) 

RECHTSPLEGING - Afstand van het geding 

(n' 22.903) Gezien het op 20 februari 1979 ingediende beroep waarbij Guido Go
daert, eerstaanwezend inspecteur bij het Fonds voor arbeidsongevallen de vernietiging vor
dert van het koninklijk besluit van 15 december 1978 waarbij Raymond De Mulder, met 
ingang van 1 december 1978, benoemd werd tot directeur van de Pool van de zeelieden ter 
koopvaardij; 

Overwegende dat verzoeker met een schrijven van 23 november 1982 laat weten 
« dat gezien de omstandigheden een verder zetten van de procedure nutteloos geworden 
»is »; dat deze mededeling dient begrepen te worden als een afstand van het geding; 
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Overwegende dat er geen gegevens voorhanden zijn die zich verzetten tegen de 
toewijzing van die afstand van het geding, 

(Afstand van het geding - kosten ten laste van verzoeker). 

*** 
Het arrest nr 22.904 is in dezelfde bewoordingen gesteld als het nr 22.903. 

Nr 22.905 - ARREST van 3 februari 1983 (VIide Kamer) 
De HH. Depondt, kamervoorzitter, Debaedts en Verschooten, verslaggever, staats
raden, en Mevr. Tulkens, auditeur. 

DEVILLE en consorten (Mrs Waignein en De Koek) tl Vlaams 
Gewest (M' De Cuyper) - Tussenkomende partij : Borre
mans (M' De Luyck) 

GEVAARLIJKE, ONGEZONDE EN HINDERLIJKE INRICHTINGEN - Tweede 
aanleg - Bevoegdheid - In verband met de plaats - Goedgekeurd plan van aanleg -
Vernieuwing of uitbreiding van de vergunning 

Artikel 22 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 (Vlaams 
Gewest) laat enkel de voortzetting van de exploitatie tot afloop van de 
vergunningstermijn of de verlenging van die termijn toe voor bedrijven die 
vóór de inwerkingtreding van het plan een exploitatievergunning verkregen. 
Die bepaling kan niet als wettelijk grondslag dienen voor het verlenen van 
de exploitatievergunning. 

Gezien het verzoekschrift op 17 juni 1980 door Jacques Delville, Elisa De Maeght, 
Maria Jans, Paul Sorgeloos, Godelieve Bellemans, Françoise Michiels en Jan Pauwels om de 
vernietiging te vorderen van het koninklijk besluit van 4 april 1980, waarbij in beroep het 
besluit van de bestendige deputatie van Brabant van 20 augustus 1974 wordt« opgeheven » 

en aan Liliane Borremans vergunning wordt verleend om te Lennik (vroegere gemeente 
Sint-Martens-Lennik) een werkplaats voor het behandelen van granen te exploiteren; 

Gezien het verzoekschrift tot tussenkomst van 27 oktober 1982; 
Gelet op de beschikking van 4 november 1982 die de tussenkomst van Liliane Borre

mans toelaat; 

1. Over de feitelijke gegevens van de zaak. 

1.1. Op 19 februari 1973 diende Liliane Borremans bij de bestendige deputatie van 
Brabant een aanvraag in ten einde een vergunning te bekomen voor de uitbating van : 
- een inrichting voor ontvangst, stockage en malen van granen, bestaande uit 1 kuiser, 1 

drooginstallatie, 1 bloemmolen, 2 hamermolens, 1 haverpletter en « elektrische moto
ren » met een vermogen van 102 PK. 

- «een handel in veevoeders en meststoffen ». 

1.2. Volgens de gegevens die voorhanden zijn in het administratief dossier zou de 
maalderij reeds sedert 1880 bestaan. De huidige exploitant zou de inrichting sedert 1959 
uitbaten zonder exploitatievergunning. De inrichting werd in 1967 uitgebreid met een instal
latie voor het reinigen en drogen van granen en in 1972 met 4 graansilo's. Voor deze 
uitbreidingen werd geen exploitatievergunning aangevraagd, wel werd op 10 december 1965 
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vergunning verleend voor het bouwen van een « opslagplaats voor granen ». Ingevolge de 
stof- en lawaaihinder veroorzaakt door de graankuiserij werd door de geburen klacht neer
gelegd bij de technische arbeidsinspectie. Het is ingevolge de tussenkomst van deze inspectie 
dat de exploitant op 19 februari 1973 een aanvraag voor het bekomen van een exploitatiever
gunning indiende. 

1.3. Tijdens het onderzoek de commodo et incommodo dat plaatsvond in de gemeen
te Sint-Martens-Lennik van 24 maart tot 9 april 1973, werden meerdere individuele en col
lectieve klachten ingediend. 

Op 24 april 1973 bracht het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 
Sint-Martens-Lennik een ongunstig advies uit. 

In zijn advies dd. 27 november 1973 verklaarde het provinciaal bestuur van de stede
bouw en de ruimtelijk ordening ter zake en zonder nadere precisering« geen bezwaar »te 
hebben. 

De technische inspectie van het bestuur van de arbeidsveiligheid gaf op 18 maart 
1974 een negatief advies op grond van de vaststellingen dat de inrichting« gelegen is in het 
» centrum van de gemeente, op ongeveer 20 m van de kerk en langs beide zijden omringd 
» wordt door woningen » en dat « door het inwerking stellen van de graankuiserij de buurt 
»hinder ondervindt van lawaai en vooral van stof»; dat het derhalve« onmogelijk schijnt 
» deze inrichting uit te baten zonder de normale burenlast door lawaai en stof te overtref
» fen»; 

De provinciale gezondheidsinspecteur stelde in zijn advies van 29 juli 1974 voor, een
vergunning op proef te verlenen met de verplichting het werk 's nachts stil te leggen. 

Bij besluit van 20 augustus 1974 weigerde de bestendige deputatie van Brabant de 
gevraagde vergunning, ter zake verwijzend naar de tijdens het onderzoek de commodo et 
incommodo aangevoerde klachten, naar het ongunstig advies van het college van burge
meester en schepenen, naar het advies van het provinciaal bestuur van de stedebouw en de 
ruimtelijke ordening en naar het advies van het bestuur van de arbeidsveiligheid. 

1.4. De exploitant kwam binnen de reglementair voorgeschreven termijn van deze 
beslissing in beroep bij de Koning onder aanvoering dat de klachten ongegrond of ten minste 
sterk overdreven waren. 

Op 25 november 1974 liet het hoofdbestuur van de stedebouw en de ruimtelijke 
ordening weten « dat er uit stedebouwkundig oogpunt geen bezwaar is ». 

De bevoegde ambtenaar van het centraal bestuur van de arbeidsveiligheid bracht op 
6 februari 1975 een ongunstig advies uit, waarvan de slotbeschouwing en het besluit als volgt 
luiden: 

« De stedebouwkundige situatie is als volgt : 
» - de inrichtingen maken blijkbaar het voorwerp uit van geldige bouwvergunningen; 
» - het ontwerp gewestplan Halle-Vilvoorde, voorlopig vastgesteld bij ministerieel besluit 

» van 29 maart 1974, voorziet ter plaatse een woongebied met landelijk karakter dat 
» bestemd is« voor woningbouw in het algemeen en tevens voor landbouwbedrijven » 
» (koninklijk besluit van 28 december 1972). Alhoewel het naar mijn mening duidelijk 
» is dat het oprichten van de inrichting strijdig is met de bepalingen van dit plan - de 
» inrichting is geen typisch landbouwbedrijf - wordt een gunstig advies uitgebracht 
» door het Bestuur van de stedebouw en de ruimtelijke ordening. 

» Dit lijkt mij enigszins logisch, gelet op de bestaande bouwvergunning en het feit dat 
» bij het afleveren van deze vergunningen de bestemming van de bouwwerken duidelijk 
» bekend was. 

» In ieder geval ben ik van oordeel dat, zonder het inroepen van het bestaand 
» ontwerp gewestplan er voldoende motieven voorhanden zijn om de aanvraag te weigeren 
» gezien het geheel der installaties naar mijn mening niet kan worden geëxploiteerd zonder 
» overdreven ongemakken voor de buurt. 
» Besluit : Overwegende dat het onmogelijk lijkt de hinder te verhelpen welke inherent is 
» aan de inrichting ben ik van oordeel dat er aanleiding bestaat om het beroepen besluit te 
»bevestigen ». 
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Bij koninklijk besluit van 28 maart 1975, dat buiten de verwijzingen naar hoge ver
melde adviezen enkel steunde op de considerans « dat mits naleving van de hierna opgelegde 
»voorschriften en voorwaarden, het mogelijk lijkt de hinder te verhelpen, die inherent is 
» aan de exploitatie van de bovenvermelde inrichting », werd het besluit van 20 augustus 
1974 van de bestendige deputatie« opgeheven »en de vergunning verleend voor een termijn 
van 30 jaar. 

1.5. Dit koninklijk besluit werd bij arrest n' 19.757 van 13 juli 1979 door de Raad 
van State vernietigd onder overweging : « dat het bestuur van de stedebouw en de ruimtelij
» ke ordening wel een gunstig advies heeft gegeven voor de toelating van het vergunnings
» plichtig bedrijf; dat dit advies echter niet gemotiveerd is; dat noch dit advies noch het 
» voorliggend dossier de redenen doen kennen waaruit kon afgeleid worden dat de exploita
» tie van het bedrijf verenigbaar is met de voorschriften van het ontwerp-gewestplan » en 
voorts, 
« dat uit het bij de vergunningsaanvraag gevoegde plan blijkt dat de inrichting een opper
» vlakte bestaat van meer dan 1000 m2, zodat in redelijkheid niet kan worden aangenomen 
» dat het vergunningsplichtig bedrijf behoort tot het soort kleinbedrijven, die behoren tot de 
» normale uitrusting van het woongebied, die de woonfunctie niet storen of die verenigbaar 
»zijn met de onmiddellijke omgeving», 

1.6. Ingevolge voormeld vernietigingsarrest diende de Koning opnieuw uitspraak te 
doen over het door de exploitant ingestelde beroep tegen het weigeringsbesluit van 20 au
gustus 1974 van de bestendige deputatie. 

Op 30 oktober 1979 gaf de Staatssecretaris voor Streekeconomie en Ruimtelijke 
Ordening volgend advies : 

«Na een grondig onderzoek van het dossier is gebleken dat het bedrijf volgens het 
»gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse dat op 7 maart 1977 bij K.B. definitief werd goedge
» keurd, gelegen is in een woongebied met landelijk karakter. Het bedrijf is ingeplant in een 
» terrein dat ca. 12 a groot is, de gebouwen zelf omslaan 612 m2. 

» Gelet op de bestemming voorzien in het definitief gewestplan, zijn de bepalingen 
» van artikel 6.2.2. van het K.B. van 28 december 1972, zoals tot op heden gewijzigd, 
» betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewest
» plannen van toepassing". 

»Bovendien vermeldt de toelichtinsnota bij het bovenvermeld K.B. van 28 decem
» ber 1972, dat in de landelijke woongebieden met heterogeen karakter vestigingen van 
» ambtelijke bedrijven bijvoorbeeld kunnen aanvaard worden als ze naar verhouding een 
»geringe bodembezetting hebben (bv. minder dan 0,5 ha), wat voor dit bedrijf het geval is, 
» en niet hinderend werken voor de omgeving. Zodoende kan er uit stedebouwkundig 
» oogpunt een gunstig advies gegeven worden. 

» ·····)) 
Het advies dat op 6 december 1979 werd gegeven door de ambtenaar van het centraal 

bestuur van de arbeidsveiligheid luidde in substantie als volgt : 
« Aan deze laatste voorwaarde (bedoeld wordt de in de toelichtingsnota vermelde 

» voorwaarde luidens welke ambachtelijke bedrijven in landelijke woongebieden kunnen 
» aanvaard worden wanneer ze niet hinderend werken voor de omgeving) lijkt niet voldaan 
» te kunnen worden : 

» - het is algemeen bekend dat het vullen van graansilo's en het kuisen van graan 
» gepaard gaat met lawaai en stofontwikkeling en dat het moeilijk is om hiertegen maatrege
» lente treffen. Het vullen van silo's gebeurt normaal tijdens de oogstperiode, ongeveer van 
» 15 juli tot 15 september. 

» - bij mijn bezoek ter plaatse waren de silo's reeds gevuld en was de inrichting niet 
» in werking, zodat ik niet heb kunnen vaststellen of de hinder, waarvan sprake is in de 
» vroegere verslagen, werkelijk aanwezig is. Gezien echter de inplanting van het bedrijf lijkt 
» het bijna onmogelijk dat er geen hinder zou kunnen zijn als de installaties werken. 

» Uit contacten die ik na mijn bezoek met de exploitant heb gehad is gebleken dat hij 
» nog steeds dezelfde mening is toegedaan als vroeger : hij is van oordeel dat de inrichting 
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» geen hinder veroorzaakt en dat er bijgevolg geen maatregelen moeten getroffen worden 
»om hinder te voorkomen. (Cfr. het verslag van de heer ingenieur Stallaert bij het onder
» zoek van het beroep in 1975). 

» Aangezien de exploitant geen nieuwe elementen naar voren brengt en er blijkbaar 
» niets in de toestand veranderd is, ben ik van mening dat het destijds ongunstig advies van 
» de Administratie gehandhaafd moet worden. 
» gevolgtrekking : 

» Overwegende dat de inrichting gelegen is in een landelijk woongebied van het bij 
»koninklijk besluit van 7 maart 1977 goedgekeurd gewestplan« Halle-Vilvoorde »; 

» Overwegende dat uit dat arrest van 13 juli 1979 n' 19.757 van de Raad van State 
» blijkt dat de inrichting niet kan beschouwd worden als een kleinbedrijf en dat haar inplan
» ting in een landelijk woongebied strijdig is met de voorschriften van het gewestplan; 

» Overwegende dat het Staatssecretariaat van Streekeconomie en Ruimtelijke Orde
» ning, in tegenstelling met dit arrest, van oordeel is dat de inrichting gezien haar naar 
» verhouding geringe bodembezetting uit stedebouwkundig oogpunt kan aanvaard worden 
» in een landelijke woongebied; 

» Overwegende dat de inrichting, zelfs indien ze wat de bodembezetting betreft, niet 
» strijdig zou zijn met de voorschriften van het gewestplan, in elk geval slechts kan toegela
» ten worden in het landelijk woongebied, voor zover ze verenigbaar is met de onmiddellijke 
»omgeving; 

» Overwegende dat het onmogelijk lijkt de hinder eigen aan de inrichting te beper
» ken tot een voor de buurt aanvaardbare niveau, ben ik van oordeel dat er aanleiding 
» bestaat om het besluit van 20 augustuu 1974, n' 13.111145.435/41.760, van de Bestendige 
» Deputatie van de Provinciale Raad van Brabant te bevestigen ». 

Bij een nota van 26 februari 1980 gaf de Minister van Tewerkstelling en Arbeid het 
bestuur van de arbeidsveiligheid opdracht een ontwerp van koninklijk besluit op te stellen 
houdende toekenning van de exploitatievergunning voor een termijn van tien jaar. 

Op 4 april 1980 werd het thans voor de Raad van State bestreden koninklijk besluit 
genomen, waarbij het weigeringsbesluit van 20 augustus 1974 van de bestendige deputatie 
van de provincieraad van Brabant werd opgeheven en de vergunning werd verleend voor een 
termijn van tien jaar. 

Het bestreden besluit berust op volgende motieven : 
« Overwegende dat de inrichting gelegen is in een landelijk woongebied van het bij 

»koninklijk besluit van 7 maart 1977 goedgekeurd gewestplan« Halle-Vilvoorde», waar
» mede ze in principe niet verenigbaar is; 

» Overwegende dat het echter past de exploitant de gelegenheid te geven om zijn 
» inrichting naar een meer geschikte zone over te plaatsen; 

» Overwegende dat de naleving van de reglementaire voorschriften en van de hierna 
» opgelegde voorwaarden het gevaar en de hinder kan verhelpen die inherent zijn aan de 
» exploitatie van de bovenvermelde inrichting ». 

2. Ten aanzien van de rechtmatigheid van het bestreden besluit. 

2.1. Overwegende dat de verzoekers een eerste middel ontlenen aan de schending 
van artikel 2 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening 
en van de stedebouw, van de artikelen 1, 2, 5 en 22 van het koninklijk besluit van 28 decem
ber 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en ge
westplannen, van het bij ministerieel besluit van 29 maart 1974 voorlopig vastgesteld ont
werp-gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse, en van het bij koninklijk besluit van 7 maart 1977 
vastgesteld gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse, doordat: 
- de inrichting, waarvoor vergunning werd verleend, gelegen is in de dorpskom van Sint

Martens-Lennik, die zowel door het ontwerp-gewestplan als door het gewestplan Halle
Vilvoorde-Asse wordt aangeduid als woonzone. 
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- artikel 2, § 1, van de stedebouwwet bepaalt dat alle voorschriften van de plannen van 
aanleg, ongeacht of zij grafisch zijn voorgesteld of niet, dezelfde bindende kracht hebben 
... , terwijl artikel 2, § 2, van dezelfde wet voorziet dat de ontwerpen van streek- of 
gewestplannen die door de Minister voorlopig zijn vastgesteld, dezelfde bindende en 
verordenende kracht hebben. 

- luidens artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 december 1972, de hoofdstukken II en 
111 van voormeld besluit voor de in een ontwerp-gewestplan of een gewestplan begrepen 
grond van toepassing zijn vanaf de dag waarop dat plan van kracht wordt. 

- het door een bestreden besluit vergunde bedrijf duidelijk in strijd is met de bestemming 
« woongebied », zoals deze omschreven is in artikel 5 van het inrichtingsbesluit, daar het 
» niet gaat om een « handel, dienstverlening, ambacht- of kleinbedrijf» en het door de 
hinder die het kan veroorzaken in de industriegebieden moet afgezonderd worden en 
dergelijk bedrijf bovendien « niet verenigbaar is met de onmiddellijke omgeving». 

- artikel 22, laatste lid, van het inrichtingsbesluit voor bedrijven, waarvan de activiteit niet 
in overeenstemming is met de voorschriften van het plan, weliswaar de mogelijkheid 
voorziet van een verlenging van de vergunningstermijn, waarvan de duur tien jaar, te 
rekenen vanaf de inwerkingtreding van het plan of het ontwerp-plan, niet mag overschrij
den, maar deze mogelijkheid alleen geldt voor die bedrijven, voor dewelke een vergun
ning werd afgeleverd vóór het van kracht worden van het plan of het ontwerp-plan en 
enkel met het doel de exploitanten in staat te stellen hun installatie naar een andere 
plaats over te brenen. 

- het voorzien van een overgangsmaatregel ten voordele van de exploitatie van reeds 
vergunde, gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke bedrijven met het doel« de exploitan
» ten in staat te stellen hun installatie naar een andere plaats over te brengen », inhoudt 
dat geen nieuwe vergunning voor de exploitatie van dergelijke bedrijven mag afgeleverd 
worden vanaf het ogenblik dat het plan van kracht wordt. 

- het bedrijf in casu nooit het voorwerp heeft uigemaakt van en exploitatievergunning vóór 
de voorlopige vaststelling van het ontwerp-gewestplan. 

- het de overheid derhalve niet toegelaten was, zelfs niet voor een maximum duur van tien 
jaar, een vergunning af te leveren voor de exploitatie van een inrichting, gelegen in een 
uitsluitend voor wonen bestemd gebied, zoals voorzien door het ontwerp-gewestplan en 
het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse. 

2.2. Overwegende dat het bestreden besluit berust op de dubbele overweging, enzer
zijds « dat de inrichting gelegen is in een landelijk woongebied van het bij koninklijk besluit 
»van 7 maart 1977 goedgekeurd gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse, waarmede ze in principe 
» niet verenigbaar is », anderzijds, dat «het echter past de exploitant de gelegenheid te 
» geven zijn inrichting naar een meer geschikte zone over te plaatsen »;dat uit deze overwe
gingen blijkt dat de verwerende partij, weliswaar zonder er uitdrukkelijk naar te verwijzen, 
toepassing heeft gemaakt van de bepalingen vervat in artikel 22 van het koninklijk besluit 
van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewest
plannen en gewestplannen; dat artikel 22 van voormeld koninklijk besluit van 28 december 
1972 waarvan, voor het Vlaamse Gewest, het tweede lid gewijzigd werd bij artikel 3 van het 
koninklijk besluit van 13 december 1978, als volgt luidt : 

« De exploitatie van gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke bedrijven waarvan de 
» activiteit niet in overeenstemming is met de voorschriften van het plan, mag worden 
» voortgezet tot afloop van de termijn, bepaald in de vergunning die werd verkregen over
» eenkomstig de bepalingen van het algemeen reglement op de Arbeidsbescherming en van 
» de vergunning die werd afgegeven in uitvoering van de wet houdende organisatie van de 
»ruimtelijke ordening en de stedebouw. 

»Voor zover de goede ordening van de plaats daardoor niet in het gedrang wordt 
» gebracht kan een verlenging van die termijn worden toegestaan om het bedrijf toe te laten 
» zijn installaties naar een andere plaats over te brengen »;dat voormeld artikel 22 enkel de 
voortzetting van de exploitatie tot afloop van de vergunningstermijn of de verlenging van die 
termijn toelaat voor bedrijven die vóór de inwerkingtreding van het plan een exploitatiever-
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gunning verkregen; dat het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse bij koninklijk besluit van 
7 maart 1977 werd vastgesteld; dat, zo weliswaar reeds op 19 februari 1973 een aanvraag tot 
exploitatie van de betwiste inrichting werd ingediend, nochtans geen exploitatievergunning 
is afgeleverd geworden vóór de inwerkingtreding van voormeld gewestplan; dat immers het 
koninklijk besluit van 28 maart 1975 waarbij in beroep een exploitatievergunning voor de 
betwiste inrichting werd verleend, door de Raad van State vernietigd werd bij arrest 
n' 19.757 van 18 juli 1979; dat hieruit volgt dat artikel 22 van voormeld koninklijk besluit 
van 28 december 1972 niet als wettelijke grondslag kon dienen voor het verlenen van de 
exploitatievergunning en derhalve het bestreden besluit niet op rechtmatige rechtsgrond 
steunt; dat het middel gegrond is; 

Overwegende dat de gegrondheid van het eerste middel het onderzoek van het 
tweede door verzoeker aangevoerde middel overbodig maakt, 

(Vernietiging van het koninklijk besluit van 4 april 1980, waarbij in beroep het besluit 
van de bestendige deputatie van Brabant van 20 augustus 1974 wordt opgeheven en aan 
Liliane Borremans vergunning wordt verleend om te Lennik (vroegere gemeente Sint-Mar
tens-Lennik) een werkplaats voor het behandelen van granen te exploiteren - bekendma
king van het arrest bij uittreksel op dezelfde wijze als het vernietigde besluit - kosten ten 
laste van het Vlaamse Gewest). 

Nr 22.906 - ARREST van 3 februari 1983 (VIide Kamer) 
De HH. Depondt, kamervoorzitter, verslaggever, Debaedts en Verschoten, staatsra
den, en De Brabandere, auditeur. 

DE MOL tl Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen (de H' 
De Pauw) 

I. OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELUK WELZUN - Budgettair en 
financieel beheer 

II. BEGRIP HANDELING (VATBAAR VOOR BEROEP) - Onthouding - Admi
nistratief toezicht - Facultatief optreden van de toeziende overheid 

Geen wetsbepaling schrijft voor dat de aanstelling door de gemeente
raad van afgevaardigden om de rekening van het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn na te zien, of de beslissingen van de gemeenteraad 
genomen overeenkomstig de artikelen 88 en 89 van de wet van 8juli1976 tot 
goedkeuring van de begroting en de rekeningen van het openbaar centrum, 
aan de goedkeuring van de provinciegouverneur of van de bestendige depu
tatie moeten worden voorgelegd. 

Wanneer de provinciegouverneur niet instemt met een tot hem gericht 
verzoek om zodanige aanstelling en zodanige beslissingen te vernietigen, 
neemt hij geen beslissing die vatbaar is voor annulatieberoep. 

111. RECHTSPLEGING - Laatste memorie - Onderwerp 
De vordering tot vernietiging die voor de eerste maal in de laatste 

memorie geformuleerd wordt, is niet ontvankelijk. 

Gezien het verzoekschrift ingediend op 5 mei 1982 door J. De Mol, lid van de 
gemeenteraad van Lebbeke om de vernietiging te vorderen van de « beslissing » van de 
gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen d.d. 7 april 1982 waarbij niet ingegaan wordt 
op verzoekers schriftelijke vragen van 27 juni 1981 en 7 september 1981 
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- tot vernietiging 1° van de gemeenteraadsbeslissing van 1juni1981 houdende aanstelling 
van drie afgevaardigden om de bewijsstukken na te zien in verband met de rekeningen 
van het O.C.M.W. over het jaar 1980; 

2° van de gemeenteraadsbeslissing van 11 juni 1981 houdende goedkeu
ring van deze rekeningen; 

3° van de gemeenteraadsbeslissing van 31 augustus 1981 houdende goed
keuring van de wijziging van de begroting van het O.C.M.W. voor het jaar 1981; 
- tot het instellen van een « dringend onderzoek naar een aantal eigenaardige posten » van 

de begroting van het O.C.M.W.; 

Overwegende dat de vragen die verzoeker tot de provinciegouverneur richtte om 
voornoemde gemeenteraadsbeslissingen te doen vernietigen, als reden daarvoor inriepen dat 
verzoeker als gemeenteraadslid, in strijd met artikel 69, derde lid, van de gemeentewet, geen 
inzage had kunnen krijgen - hoewel hij dit gevraagd had - van bepaalde stukken in 
verband met de rekeningen van het O.C.M.W. over 1980 en met de bedoelde begrotingswij
ziging; 

Overwegende dat de bestreden beslissing, vervat in een brief d.d. 7 april 1982 van de 
provinciegouverneur, als volgt luidt : 
« Ofschoon het individueel gemeenteraadslid zich dienstig op artikel 69 van de Gemeente
» wet kan beroepen wat de uitoefening van het inzagerecht betreft van stukken die het 
» gemeentebestuur betreffen, in casu de stukken die verplichtend door het O.C.M.W.
» bestuur aan de gemeenteraad (of het college van burgemeester en schepenen) in het kader 
»van de aan deze overheden opgedragen bevoegdheden inzake administratieve voogdij, 
»moeten worden voorgelegd, dient het inzagerecht ter plaatse in het O.C.M.W. van andere 
» stukken, te geschieden op de wijze voorzien in de O.C.M.W.-wet zelf. Ik zie derhalve geen 
» aanleiding om mijn eerder ingenomen standpunt te wijzigen »; 

Overwegende dat geen wetsbepaling voorschrijft dat de aanstelling door de gemeen
teraad van afgevaardigden om de O.C.!yf.W. rekening na te zien, of de beslissingen van de 
gemeenteraad genomen overeenkomstig artikelen 88 en 89 van de wet van 8 juli 1976, tot 
goedkeuring van de begroting en de rekeningen van het O.C.M.W., aan de goedkeuring van 
de provinciegouverneur of aan de bestendige deputatie moeten worden voorgelegd; dat 
wanneer de provinciegouverneur niet instemt met een tot hem gericht verzoek om zodanige 
aanstelling en zodanige beslissing te vernietigen, hij geen beslissing neemt die in toepassing 
van artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, vatbaar is voor een 
annulatieberoep; dat het beroep derhalve niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat verzoeker in zijn laatste memorie betoogt dat hij eigenlijk in zijn 
verzoekschrift de bedoelde gemeenteraadsbeslissingen « via de Gouverneur » heeft bestre
den; 

Overwegende dat verzoeker in zijn verzoekschrift uitdrukkelijk en uitsluitend de 
vernietiging vraagt« van de beslissing van de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen 
»van 7 april 1982 »en als enige verwerende partij dezelfde provinciegouverneur aanduidt; 
dat ook in de memorie van wederantwoord alleen de beslissing van de provinciegouverneur 
wordt bestreden; dat de vordering tot vernietiging van de bedoelde gemeenteraadsbeslissin
gen die voor de eerste maal in de laatste memorie geformuleerd wordt, niet ontvankelijk is, 

(Verwerping - kosten ten laste van verzoeker) 
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Nr 22.907 - ARREST van 3 februari 1983 (Vilde Kamer) 
De HH. Depondt, kamervoorzitter, verslaggever, Debaedts en Verschooten, staats
raden, en Similon, eerste auditeur. 

VAN DEN EYNDEN tl O.C.M.W. Sint-Gillis 

1. RECHTSPLEGING - Verzoekschrift- Vorm - Uiteenzetting van de feiten en de 
middelen - Verzoekschrift dat geen uiteenzetting van de middelen bevat 

Het verzoekschrift waarin geen rechtsmiddel wordt aangevoerd is niet 
ontvankelijk 

ll. MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING - Recht op maatschappelijke 
dienstverlening - Vormen van maatschappelijke dienstverlening - Huisvesting 

Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn is niet bevoegd 
om aan de verzoeker, op zijn vraag, een appartement voor te behouden in 
een gebouw dat eigendom is van een derde. 

Gezien het verzoekschrift ingediend op 7 januari 1982 door 0. Van den Eynden 
waarin hij beroep instelt tegen de beslissing van het O.C.M.W. van Sint-Gillis dat hem geen 
sociaal appartement voorbehield in een residentieel gebouw in de Vlogaertstraat; 

Gelet op de beslissing van 25 februari 1982 waarbij aan verzoeker het voordeel van 
de kosteloze rechtspleging wordt verleend; 

Overwegende dat uit het dossier blijkt dat verzoeker zich eigenlijk verzet tegen en 
derhalve de vernietiging vordert van de beslissing van 26 november 1981 van de Nederlands
talige beroepskamer voor de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van de provincie 
Brabant, wwarbij zijn beroep tegen de zogenaamde weigering van het O.C.M.W. van Sint
Gillis om hem een sociaal appartement voor te behouden, ontvankelijk doch ongegrond 
wordt verklaard; 

Overwegende dat de feiten als volgt kunnen samengevat worden : 

1.1. Verzoeker is 80 jaar oud, woont alleen in een appartement aan de Coenraet
straat 47 te Sint-Gillis en geniet een maandelijks pensioen van 16.600 fr. 

1.2. Op 25 augustus 1981 vroeg verzoeker de tussenkomst van de provinciegouver
neur van Brabant om een appartement te mogen huren in een nieuw opgericht residentieel 
gebouw an de Vlogaertstraat te Sint-Gillis. 

1.3. In de mening dat het hier om een appartementsgebouw ging dat eigendom was 
van het O.C.M.W. raadde het provinciaal bestuur verzoeker aan zich tot het O.C.M.W. van 
Sint-Gillis te wenden en gebeurlijk tegen de beslissing van dit openbaar centrum beroep in te 
stellen bij de Provinciale Beroepskamer van de openbare centra voor maatschappelijk wel
zijn. 

1.4. Verzoeker stelde op 24 september 1981 dit beroep in en betoogde hierbij dat het 
O.C.M.W. tot nog toe verzuimd had een beslissing te nemen. 

1.5. Op 15 oktober 1981 liet de secretaris van het O.C.M.W. aan de beroepskamer 
weten, dat uit een gesprek met verzoeker bleek dat hij een sociaal appartement wenst te 
huren in een gebouw aan de Vlogaertstraat, dat eigendom was van de huisvestingsmaat
schappij «Le Foyer St.-Gillois »en dat het O.C.M.W. uiteraard niet bevoegd was om het 
appartement dat hem niet toebehoorde aan verzoeker te verhuren. 

1.6. De Nederlandstalige beroepskamer van dd provincie Brabant verklaarde op 
26 november 1981 het beroep ongegrond omdat het O.C.M.W. «niet de bevoegdheid heeft 
» om voor beroeper een sociaal appartement in de Vlogaertstraat voor te behouden ». Zij 
maande echter het O.C.M.W. aan« de nodige stappen te doen bij de gepaste instanties ten 
» einde aan belanghebbende een woongelegenheid te verschaffen in overeenstemming met 
» zijn fysische moeilijkheden ». 
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Overwegende dat verzoeker in zijn verzoekschrift zich beklaagt over de manier waar
op de ouden van dagen behandeld worden; dat hij tegen de bestreden beslissing geen 
rechtsmiddel inroept; dat overeenkomstig artikel 2 van het procedurereglement het beroep 
niet ontvankelijk is; dat overigens de beroepskamer terecht het beroep heeft verworpen op 
grond van de overweging dat het O.C.M.W. van Sint-Gillis niet bevoegd was om aan 
verzoeker, op zijn vraag, een appartement voor te behouden in een woning die eigendom is 
van een derde, 

(Verwerping - kosten ten Jaste van verzoeker) 

Nr 22.908 - ARREST van 3 februari 1983 (Vilde Kamer) 
De HH. Depondt, kamervoorzitter, verslaggever, Debaedts en Verschooten, staats
raden, en Jacquemijn, auditeur. 

GEMEENTERAADSVERKIEZING TE AALST 

I. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Geschillen - Geldigverklaring - Raad 
van State - Ontvankelijkheid van de middelen - Belang 

Een verkozen kandidaat geeft in die hoedanigheid blijk van een vol
doend belang door een hertelling te vragen die, volgens hem, tot het resul
taat kan leiden dat hij in de rangorde van de verkozen kandidaten een plaats 
kan opschuiven of dat een verkozen kandidaat ten voordele van een niet 
verkozen kandidaat van dezelfde lijst geweerd wordt. 

II. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Stemopnemingsverrichtingen - Pro
ces-verbaal - Bewijskracht 

1. Uit de ontstentenis van enige opmerking in het proces-verbaal ont
staat het vermoeden dat de stemopneming regelmatig verliep. 

2. Zodanig vermoeden wordt niet ongedaan gemaakt door de op geen 
enkel bewijselement gesteunde bewering dat na het afsluiten van de stemop
neming bevooroordeelde personen werden toegelaten om de naamstemmen 
van bepaalde kandidaten te hertellen en te wijzigen. 

3. Het vermoeden van regelmatigheid van de stemopneming wordt 
niet in het gedrang gebracht door het feit dat geen getuige van de lijst van de 
verzoeker op het stemopnemingsbureau aanwezig was. 

III. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Geschillen - Geldigverklaring - Al
gemene bevoegdheid van de met controle belaste overheid - Hertelling van de stembiljetten 

Het geringe aantal stemmen die op naam van een kandidaat in een 
bepaald stemopnemingsbureau werden opgenomen, in vergelijking met de 
resultaten in de andere stemopnemingsbureaus, is op zichzelf nog niet een 
bewijs van een in dit stemopnemingsbureau gemaakte vergissing of van een 
gepleegde onregelmatigheid. 

Gezien het verzoekschrift ingediend op 30 november 1982 door W. Alloo, verkozen 
kandidaat op de lijst n' 13 (V. U.) bij de verkiezing '1ie op 10 oktober 1982 plaats had met het 
oog op de samenstelling van de gemeenteraad van de stad Aalst, waarbij hij beroep instelt 
tegen het besluit van 9 november 1982 van de bestendige deputatie van de provincieraad van 
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Oost-Vlaanderen welke zijn bezwaar tegen de voornoemde gemeenteraadsverkiezing af
wees; 

Overwegende dat de vormvereisten voorgeschreven bij artikel 5 van het koninklijk 
besluit van 15 juli 1956, gewijzigd bij koninklijk besluit van 16 september 1982, tot regeling 
van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State in geval van 
beroep als bedoeld bij artikel 76bis van de gemeentekieswet werden nageleefd; 

Overwegende dat de bestreden beslissing op 23 november 1982 aan verzoeker werd 
betekend; 

1. Overwegende dat de feiten als volgt kunnen samengevat worden : 
1.1. Verzoeker werd als kandidaat op de lijst n' 13 bij voornoemde gemeenteraads

verkiezing, met 1.427 naamstemmen verkozen. 
1.2. Op 19 oktober 1982 diende hij bij de bestendige deputatie een bezwaar in dat 

uitsluitend gericht was tegen de telling van de stemmen door het stemopnemingsbureau ll. 
In dit bureau behaalde verzoeker slechts 8 naamstemmen wanneer hij in de andere stemop
nemingsbureaus gemiddeld 52,5 stemmen op zijn naam had bekomen en wanneer voor
noemd bureau 11 de stembureaus 11, 51 en 36 omvatte« waar juist ... talrijke familieleden 
»en vrienden stemgerechtigd waren en mij daarenboven bevestigden een voorkeurstem 
» achter mijn naam te hebben uitgebracht ». Verzoeker merkte hierbij op dat in het voor
noemd bureau 11 geen getuige van lijst n' 13 aanwezig was om de stemopnemingsverrichtin
gen te volgen. Hij betoogde dat een « rechtzetting van deze klaarblijkelijke vergissing of 
» onregelmatigheid voor gevolg kan hebben dat mijn partij eventueel een bijkomende zetel 
» zou bekomen en bovendien een herschikking van de volgorde der verkozen kandidaten 
»binnen de partij en van de verkozenen zelf zal teweegbrengen ».Hij verzocht de bestendi
ge deputatie tot « een hertelling over te gaan ». 

1.3. De bestendige deputatie behandelde de zaak in haar openbare zitting van 9 no
vember 1982. Na vastgesteld te hebben dat in het proces-verbaal van het stemopnemingsbu
reau 11 geen opmerkingen waren vermeld in verband met eventuele onregelmatigheden, 
overwoog de bestendige deputatie, met verwijzing naar de rechtspraak van de Raad van 
State, dat « bij ontstentenis van opmerkingen in het proces-verbaal, er aan dit proces
» verbaal een vermoeden van regelmatigheid kleeft » en dat « dit vermoeden maar onge
» <laan kan gemaakt worden door bepaalde met elkaar overeenstemmende bewijsgegevens 
» die het waarschijnlijk maken dat bij het opmaken van het proces-verbaal vergissingen of 
» onregelmatigheden werden begaan ». Aangezien deze « overeenstemmende bewijsgege
» vens in casu niet geleverd werden » verklaarde de bestendige deputatie het bezwaar onge
grond. 

1.4. In zijn verzoekschrift tot de Raad van State betoogt verzoeker dat « hij niet de 
» nietigverklaring van de verkiezingen beoogt, maar uitsluitend de hertelling van de stembil
» jetten, in een wel bepaald telbureau, namelijk telbureau 11 ». 

2.1. Overwegende dat verzoeker bij de verkiezingen werd verkozen en de zesde zetel 
bekwam van de zeven zetels die aan zijn lijst werden toegekend; dat naar zijn oordeel hij van 
het wettelijk vereiste belang blijk geeft omdat « de hertelling van dit enige telbureau ... 
»binnen de partij van lijst 13 verschuiving kan en zal teweegbrengen»; dat volgens hem 
« een lichte verschuiving van voorkeurstemmen tussen de 4• kandidaat (886 voorkeurstem
» men) en de lle kandidaat (906 voorkeurstemmen) een mandaat van raadslid aan de ande
» re kandidaat kan toewijzen »;dat verzoeker ten bewijze van zijn belang ter zake, daaraan 
nog toevoegt dat« de normalisering van mijn stemmenaantal van het grootste belang is voor 
» wat betreft mijn onderhandelingspositie binnen mijn partij »; 

2.2. Overwegende dat verzoeker als verkozen kandidaat, van een voldoend belang 
blijk geeft door een hertelling te vragen die, volgens hem, tot het resultaat kan leiden dat hij 
in de rangorde van de verkozen kandidaten een plaats kan opschuiven of dat een verkozen 
kandidaat ten voordele van een niet verkozen kandidaat van dezelfde lijst geweerd wordt; 
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3.1. Overwegende dat verzoeker de hertelling vraagt van de stemmen opgenomen in 
stemopnemingsbureau 11 omdat in dit bureau slechts 8 stemmen op zijn naam werden 
geteld, wanneer hij in de andere stemopnemingsbureaus gemiddeld 52,5 stemmen op zijn 
naam had behaald en wanneer het bureau 11 de stembureaus 11, 51 en 36 omvatte« waar 
» juist familieleden en vrienden stemgerechtigd waren en mij daarenboven bevestigden een 
» voorkeurstem achter mijn naam te hebben uitgebracht »; dat verzoeker verder als« onte
gensprekelijk »staande houdt dat « bij het afsluiten van de telverrichtingen bevooroordeel
» de personen werden toegelaten om de naamstemmen van telbureau 11 voor bepaalde 
» kandidaten van lijst 13 te hertellen en te wijzigen »; 

3.2. Overwegende dat in het proces-verbaal opgemaakt na de stemopneming in stem
opnemingsbureau 11 geen opmerkingen zijn vermeld omtrent onregelmatigheden die zich 
bij de verrichtingen zouden voorgedaan hebben; dat dit proces-verbaal door alle leden van 
het bureau en twee getuigen is ondertekend; dat uit de ontstentenis van enige opmerking in 
het proces-verbaal, het vermoeden ontstaat dat de stemopneming regelmatig verliep; dat 
zodanig vermoeden niet ongedaan wordt gemaakt door de op geen enkel bewijselement 
gesteunde bewering dat na het afsluiten van de stemopneming « bevooroordeelde » perso
nen werden toegelaten om de naamstemmen van bepaalde kandidaten te hertellen en te 
wijzigen; dat het vermoeden van de regelmatigheid van de stemopneming ook niet in het 
gedrang wordt gebracht door het feit dat geen getuige van de lijst van verzoeker op het 
stemopnemingsbureau aanwezig was; 

3.3. Overwegende dat het geringe aantal stemmen op verzoekers naam die in het 
stemopnemingsbureau 11, in vergelijking met deeresultaten in de andere stemopnemingsbu
reaus werden opgenomen, op zichzelf nog niet een bewijs is van een in dit stemopnemings
bureau gemaakte vergissing of van een gepleegde onregelmatigheid; dat verzoeker geen 
andere bewijsgegevens naar voren brengt die op de beweerde vergissing of onregelmatigheid 
wijzen; dat het middel derhalve niet kan weerhouden worden, 

BESLUIT: 

Enig artikel. - Het besluit van 9 november 1982 waarbij de bestendige deputatie 
van Oost-Vlaanderen het bezwaar afwees dat tegen de gemeenteraadsverkiezing van 10 ok
tober 1982 te Aalst was ingebracht, is bevestigd. 

Nr 22.909 : dit nummer werd niet toegekend. 

Nr 22.910 - ARREST van 3 februari 1983 (VIide Kamer) 
De HH. Depondt, kamervoorzitter, Debaedts, verslaggever, en Verschooten, staats
raden, en De Brabandere, auditeur. 

GEMEENTERAADSVERKIEZING TE GEEL 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Stemopnemingsverrichtingen - Proces
verbaal - Bewijskracht 

J. Uit de omstandigheid dat de processen-verbaal van al de kiesbu
reaus zonder opmerkingen werden ondertekend door de leden van die bu
reaus en door de getuigen, vloeit het vermoeden voort dat de kiesverrichtin
gen regelmatig zijn verlopen. 
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Het feit dat de lijst van de verzoeker geen getuigen heeft aangewezen, 
kan aan dat vermoeden geen afbreuk doen, des te meer dat die lijst getuigen 
had kunnen aanwijzen. 

2. Het vermoeden van regelmatigheid dat uit de processen-verbaal 
van de kiesverrichtingen voortvloeit kan enkel worden teniet gedaan door 
precieze concrete feiten die door een rechtmatig bezwaar worden kenbaar 
gemaakt. 

3. Noch een percentage van 5,4 t.h. blanco en ongeldige stembiljetten, 
noch een verschil van 2, 72 t.h. tussen het aantal ingeschreven kiezers en het 
aantal opgekomen kiezers, kunnen als abnormaal worden beschouwd, ze
ker niet in dergelijke mate dat het vermoeden van regelmatigheid der kies
verrichtingen, dat uit de processen-verbaal voortvloeit, daardoor ongedaan 
zou worden gemaakt. 

II. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Stemopnemingsverrichtingen - Door 
het stemopnemingsbureau naar buiten doorgegeven inlichtingen 

Het feit dat de locale radio, vóór de wettelijke bekendmaking van de 
verkiezingsuitslag en toen de stemopnemingsverrichtingen nog aan de gang 
waren, een gedeeltelijke uitslag zou hebben bekend gemaakt die, wat het 
stemcijfer van verzoekers lijst betreft, afwijkt van de later bekendgemaakte 
volledige uitslag, is een volkomen onbetrouwbaar gegeven. 

III. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Stemopnemingsverrichtingen - Pro
ces-verbaal - Inzage 

Uit artikel 60, eerste lid, van de gemeentekieswet volgt dat de kandi
daten, na het afsluiten van de kiesverrichtingen, geen inzage meer kunnen 
krijgen van de processen-verbaal van de stemopnemingsbureaus, vermits 
die processen-verbaal naar het provinciebestuur moeten gezonden worden. 

IV. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Stemverrichtingen - Kiespropaganda 
en vrijheid van stemming - Wedstrijden - Pronostiekwedstrijden 

Een pronostiekwedstrijd is niet ongeoorloofd, wanneer hij op een 
zodanige wijze wordt ingericht dat de toekenning van de uitgeloofde prijzen 
niet afhankelijk is van de gunstige of ongunstige uitslag van een bepaalde 
lijst of kandidaat, maar enkel afhangt van de door een bepaalde lijst behaal
de uitslag, die zowel gunstig als ongunstig mag zijn, zodat de kiezers er niet 
toe gebracht worden vóór of tegen een bepaalde lijst te stemmen, wanneer 
de uitslag van de wedstrijd pas na de verkiezing zal gekend zijn en de 
prijzen pas dan zullen uitgereikt worden, en wanneer bovendien de prijs
vraag op zichzelf anoniem is. 

V. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Stemverrichtingen - Kiespropaganda 
en vrijheid van stemming - Vrijheid van propaganda (1 tot 4) 

VI. GEMEENTEPERSONEEL - Tochtregeling - Laakbaar karakter van de feiten 
(4) 

1. Het is niet verboden aan personen die geen kandidaat zijn, verkie
zingspamfletten te verspreiden of op enige andere wijze propaganda te 
voeren voor een lijst of voor bepaalde kandidaten van een lijst. 
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2. Het is niet verboden propaganda te voeren voor een andere lijst dan 
degene waartoe men vroeger heeft behoord. 

3. De omstandigheid dat degene die de propaganda voert een open
baar ambt bekleedt, laat niet toe die propaganda als ongeoorloofde beïn
vloeding van kiezers te kwalificeren, tenzij de betrokkene daarbij van zijn 
ambt misbruik heeft gemaakt door zodanige drukking op kiezers uit te 
oefenen dat het aannemelijk wordt dat hun vrije keuze bij de stemming 
daardoor in het gedrang is gebracht. 

4. Het voeren van kiespropaganda door een gemeenteambtenaar in de 
uitoefening van zijn ambt, is voorzeker vanuit een deontologisch oogpunt 
laakbaar, maar daaruit kan niet zonder meer worden afgeleid dat daardoor 
kiezers in hun stemgedrag op een ongeoorloofde wijze werden beïnvloed. 

VII. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Kiesverrichtingen - Kiespropaganda 
en vrijheid van stemming - Algemeen 

1. De invloed van een verkiezingspamflet dat vlak vóór de verkiezing 
wordt verspreid, dient sterk te worden gerelativeerd, ook al zou het gaan 
om het enige pamflet van een partij. 

2. In casu wordt niet aangetoond dat sommige kiespamfletten opzette
lijk niet zouden zijn uitgereikt door de post. 

3. Kiezers aan wie een bepaald pamflet werd besteld, maar die het niet 
of slechts vluchtig hebben opgemerkt omdat het in ander verkiezingsdruk
werk was geschoven, moeten door dit feit zelf worden geacht voor verkie
zingsdrukwerk in het algemeen zo weinig belangstelling te hebben dat het 
bedoelde pamflet, ware het hen op een duidelijker wijze onder ogen ge
bracht, hun stemming niet had kunnen beïnvloeden. 

VIII. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Verrichtingen die de stemming voor
afgaan - Stemlokalen 

Het enkele feit dat in een stembureau de stemhokjes niet waren opge
steld overeenkomstig model 3 gevoegd bij het Kieswetboek, zodat daardoor 
een mogelijkheid zou zijn ontstaan van controle op de uitgebrachte stem
men, volstaat niet - bij ontstentenis van enige aanwijzing dat van die 
mogelijkheid inderdaad ook enig gebruik zou zijn gemaakt - om het ver
moeden van regelmatigheid der stemverrichtingen, dat uit het proces-ver
baal voortvloeit, ongedaan te maken. 

Gezien het verzoekschrift ingediend op 1 december 1982 door Frans Mertens, kandi
daat van de lijst n' 16 « Agalev », waarbij deze hoger beroep instelt tegen de beslissing van 
de bestendige deputatie van de provincieraad van Antwerpen van 10 november 1982, welke 
de op 10 oktober 1982 te Geel gehouden gemeenteraadsverkiezing geldig verklaart en het 
bezwaar dat werd ingediend door verzoeker, verwerpt; 

Overwegende dat de vormvereisten voorgeschreven bij artikel 5 van het koninklijk 
besluit van 15 juli 1956, gewijzigd bij koninklijk besluit van 16 september 1982, tot regeling 
van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State in geval van 
beroep als bedoeld bij artikel 76bis van de gemeentekieswet werden nageleefd; 
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Overwegende dat de gemeenteraadsverkiezing die op 10 oktober 1982 te Geel werd 
gehouden de volgende uitslag opleverde : 
lijst 1 (SP) : 3.984 stemmen - 6 zetels 
lijst 10 (CVP) : 10.456 stemmen - 18 zetels 
lijst 13 (VU) : 2.630 stemmen - 4 zetels 
lijst 16 (AGALEV) : 1.008 stemmen - geen zetel 
lijst 17 (PVV) : 2.428 stemmen - 3 zetels 
lijst 28 (PVDA) : 211 stemmen - geen zetel; 
dat verzoeker respectievelijk op 14 oktober, 18 oktober en 19 oktober 1982 bij ter post 
aangetekende brieven drie bezwaren indiende, waarin hij dezelfde middelen deed gelden als 
die welke hij thans voor de Raad van State aanvoert; dat de provinciegouverneur op 21 ok
tober 1982 de arrondissementscommissaris van Turnhout gelastte met een onderzoek; dat de 
arrondissementscommissaris op 29 oktober 1982 een verslag over zijn bevindingen opmaak
te, dat hij aan de gouverneur toezond; dat de bestendige deputatie op 4 november 1982 de 
termijn om uitspraak te doen overeenkomstig artikel 75, § 1, vierde lid, van de gemeente
kieswet verlengde en over de bezwaren uitspraak deed op 10 november 1982; dat de beslis
sing van de bestendige deputatie bij ter post aangetekende brief van 25 november 1982 aan 
verzoeker ter kennis werd gebracht; 

Overwegende dat verzoeker als eerste middel doet gelden dat het aantal aan de lijst 
n' 16 toegekende stemmen vermoedelijk niet met de werkelijkheid overeenstemt; dat ver
zoeker dit middel steunt op de volgende feiten die hij ook in zijn bezwaar tot de bestendige 
deputaie van 14 oktober 1982 aanvoerde : 
a) de lokale radio 2440 heeft op 10 oktober 1982 om 17 uur gemeld dat Agalev meer dan 

1200 stemmen had behaald op een totaal van iets meer dan 18.000 toen getelde stemmen; 
b) op 11 oktober 1982 werd aan verzoeker inzage geweigerd van de processen-verbaal van 

de stemopnemingsbureaus en pas op 12 oktober 1982 kreeg hij inzage van dat van het 
hoofdbureau; 

c) het aantal blanco- en ongeldige stemmen lag vrij hoog, nl. 5,4 pct.; 
d) een vrij hoog aantal ingeschreven kiezers, nl. 613 op 22.512 heeft zijn stem niet uitge-

bracht; 
dat verzoeker op grond van deze redenen een hertelling van de stembiljetten vraagt die 
mogelijk vergissingen en/of onregelmatigheden in verband met de aangehaalde feiten aan 
het licht zal brengen; 

Overwegende dat uit de omstandigheid dat, zoals ter zake, de processen-verbaal van 
al de kiesbureaus zonder opmerkingen werden ondertekend door de leden van die bureaus 
en door de getuigen, het vermoeden voortvloeit dat de kiesverrichtingen regelmatig zijn 
verlopen; dat het feit dat de lijst van verzoeker geen getuigen heeft aangewezen, aan dat 
vermoeden geen afbreuk kan doen; dat immers de aanwijzing van getuigen de normale 
wettelijke weg is voor de kandidaten om controle uit te oefenen op de regelmatigheid van de 
kiesverrichtingen en om gebeurlijke onregelmatigheden te doen vaststellen; dat niet kan 
aangenomen worden, de opwerping van verzoeker dat het voor een partij als de zijne « het 
» niet steeds mogelijk is kandidaten te vinden die als getuigen wensen aangewezen te wor
» den, te meer daar een aantal aanhangers niet uiterlijk sympathie wil laten blijken voor een 
» jonge kleine partij »;dat de lijst van verzoeker werd voorgedragen door meer dan honderd 
kiezers met opgave van hun volledige identiteit; dat het niet aannemelijk is dat om de door 
verzoeker opgegeven reden daaronder niet een voldoend aantal personen kon worden be
reid gevonden om als getuige op te treden; dat bovendien de zes kandidaten van de lijst als 
getuige konden optreden; dat verzoeker zelf trouwens als getuige voor het hoofdstembureau 
werd aangewezen maar dat hij naar zijn eigen verklaring om een door hem niet gepreciseer
de reden de verrichtingen van dat bureau niet heeft bijgewoond; 

Overwegende dat het vermoeden van regelmatigheid dat uit de processen-verbaal 
van de kiesverrichtingen voortvloeit enkel kan worden teniet gedaan door precieze concrete 
feiten die door een regelmatig bezwaar worden kenbaar gemaakt; dat de hierboven aange
duide redenen waarmee verzoeker het middel schraagt, zodanige feiten niet uitmaken; 
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Overwegende dat meer bepaald het feit dat de lokale radio vóór de wettelijke be
kendmaking van de verkiezingsuitslag entoen de stemopnemingsverrichtingen nog aan de 
gang waren, een gedeeltelijke uitslag zou hebben bekendgemaakt die, wat het stemcijfer van 
verzoekers lijst betreft, afwijkt van de later bekendgemaakte volledige uitslag, een volko
men onbetrouwbaar gegeven is dat - daargelaten dat bezwaarlijk kan worden uitgemaakt 
wat de bedoelde radio precies heeft omgeroepen - uitsluitend kan steunen op getallen die 
vanuit sommige stemopnemingsbureaus op een onregelmatige wijze ontijdig naar buiten 
zouden zijn doorgegeven en daar dan nog door onbekende personen werden opgeteld; 

Overwegende dat luidens artikel 60, eerste lid, van de gemeentekieswet o.m. het 
proces-verbaal van de verkiezing, opgemaakt door het hoofdstembureau, en de processen
verbaal van de verschillende bureaus binnen drie dagen door de voorzitter van het hoofd
stembureau, aan de provinciegouverneur worden toegezonden; dat luidens het derde lid van 
hetzelfde wetsartikel een dubbel van het proces-verbaal van het hoofdstembureau, door de 
leden voor eensluidend verklaard, op de gemeentesecretarie voor eenieder ter inzage wordt 
gelegd; dat verzoeker op 12 oktober 1982 ter gemeentesecretarie inzage heeft gekregen van 
het afschrift van het proces-verbaal van het hoofdstembureau; dat de processen-verbaal van 
de stemopnemingsbureaus, die luidens het aangehaalde artikel 60 van de gemeentekieswet 
naar het provinciebestuur dienen te worden gezonden, na het afsluiten van de kiesverrichtin
gen op 10 oktober 1982 voor verzoeker niet meer ter inzage lagen; dat verzoeker geen enkel 
concreet gegeven naarvoor brengt waaruit zou kunnen worden afgeleid dat die processen
verbaal, welke zich in het verkiezingsdossier bevinden, niet getrouw zouden zijn opgemaakt; 

Overwegende dat, in tegenstelling met wat verzoeker beweert, noch een percentage 
van 5,4 pct. blanco- en ongeldige stembiljetten noch een verschil van 613 tussen het aantal 
ingeschreven kiezers (22.512) en het aantal opgekomen kiezers (21.899), hetzij een verschil 
van 2,72 pct. als abnormaal kunnen worden beschouwd, zeker niet in dergelijke mate dat het 
vermoeden van regelmatigheid der kiesverrichtingen, dat uit de processen-verbaal voort
vloeit, daardoor ongedaan zou worden gemaakt; 

Overwegende dat het eerste middel niet gegrond is; 
Overwegende dat verzoeker in een tweede middel het feit aanklaagt dat een kandi

daat van de lijst n' 17 (PVV), R. Beckers, aan zijn persoonlijke propaganda een prijsvraag 
verbonden had; dat blijkens het exemplaar van het bedoelde kiespamflet, dat zich in het 
dossier bevindt, de prijsvraag als volgt was ingericht : de vragen waren : hoeveel stemmen 
zullen uitgebracht worden voor de PVV en hoeveel voorkeurstemmen op de betrokken 
kandidaat zelf; de twee luiken van het pamflet droegen een nummer en de naam van de 
mededinger moest niet ingevuld worden; een luik van het ingevulde pamflet diende naar de 
betrokken kandidaat gestuurd te worden; de nummers met de « meest juiste » antwoorden 
zouden onder het toezicht van een gerechtsdeurwaarder bekendgemaakt worden, zodat de 
winnaars de prijzen, een video-recorder en een verblijf van een week in Tirol, zouden 
kunnen afhalen; onderaan staat : « U heeft reeds gewonnen als U voor de PVV stemt »;dat 
verzoeker in zijn verzoekschrift met betrekking tot de inrichting van die prijsvraag verklaart 
dat « ... de prijzen bij de Heer R. Beckers, advocaat, konden afgehaald worden zoals 
» achteraf gepubliceerd in het Nieuwsblad van Geel waardoor de verzoeker meent dat deze 
»prijsvraag niet anoniem was, dat door de waardevolle prijzen een zekere morele invloed 
» op de kiezers, a fortiori op de deelnemers van de prijsvraag, werd uitgeoefend; dat de 
» bestendige deputatie niet heeft overwogen dat op het vouwblad werd gesuggereerd dat 
» stemmen voor de PVV betekende dat men reeds zou gewonnen hebben, wat misleiding 
» voor de kiezers betekende; om deze redenen meent de verzoeker dan ook, dat deze 
» praktijk de zetelverdeling tussen de onderscheiden lijsten heeft beïnvloed »: 

Overwegende dat de aangeklaagde « pronostiekwedstrijd » zo was ingericht dat de 
toekenning van de uitgeloofde prijzen niet afhankelijk was van de gunstige of ongunstige 
uitslag van een bepaalde lijst of kandidaat, maar enkel afhing van de door een bepaalde lijst 
behaalde uitslag, die zowel gunstig als ongunstig mocht zijn, zodat de kiezers er niet toe 
gebracht werden voor of tegen een bepaalde lijst te stemmen; dat de uitslag van de wedstrijd 
pas na de verkiezing zou gekend zijn en de prijzen, hoewel een vrij belangrijke waarde 
vertegenwoordigd, pas na de verkiezing zouden uitgereikt worden, zodat de winnaar van die 
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prijzen daardoor in hun stemgedrag niet konden worden beïnvloed; dat bovendien de prijs
vraag op zichzelf anoniem was, aangezien beide luiken van het pamflet waarmee ze werd 
georganiseerd, hetzelfde nummer dragen, terwijl het feit dat de twee winnaars zich uiteraard 
moesten bekend maken, zoals hierboven reeds werd opgemaakt, geen invloed kon hebben 
op hun stemgedrag aangezien de uitslag van de prijsvraag pas na de verkiezing bekend werd 
en derhalve de overhandiging van de prijzen eveneens pas na de verkiezing kon plaats 
hebben; dat tenslotte de woorden « U heeft reeds gewonnen als U voor de PVV stemt », 
welke onderaan op het pamflet zijn aangebracht, duidelijk voorkomen als een gewone 
verkiezingsslogan die geen rechtstreeks verband heeft met de prijsvraag zelf, zodat zij niet 
kunnen worden geacht de kiezers op een geoorloofde wijze te hebben beïnvloed; 

Overwegende dat het tweede middel niet gegrond is; 

Overwegende dat verzoeker in een derde middel aanvoert dat de kiezers misleid 
werden door een pamflet verspreid door een zekere Ward Kempen, die geen kandidaat was, 
pamflet waarop de foto van de evengenoemde voorkwam en waarin stond dat stemmen voor 
bepaalde personen betekende dat men voor hem stemde; dat verzoeker ten aanzien van de 
overweging van de bestendige deputatie dat deze wijze van propaganda als geoorloofd moet 
worden beschouwd, stelt dat het aangeklaagde feit ter zake strenger dient te worden beoor
deelt om de volgende redenen : 
« - de heer Kempen is bestuurschef bij het gemeentebestuur van Geel; 
» - hij was bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1976 en voor latere parlementsverkiezin

» gen kandidaat voor de lijst PVV; 
» - hij heeft steeds veel voorkeursstemmen behaald; 
» - hij wegens onenigheid - wat door hem in weekbladegepubliceerd - de PVV heeft 

»verlaten na de parlementsverkiezingen van 1981, omdat hij niet tot gecoöpteerd 
» senator werd aangeduid; 

» - hij vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 1976 beamte was op de dienst pensioenen 
» en als zodanig zeer bekend was bij pensioenaanvragers en pensioengerechtigden; 

» - hij kort na de gemeenteraadsverkiezingen van 1976 beamte was op de dienst militie en 
» in die hoedanidheid veel contact had met milfciens, toekomstige miliciens en hun 
»familie; 

» - hij plaatselijk vertegenwoordiger is van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen en als 
»zodanig zeer bekend is bij grote en jonge gezinnen; 

» - hij zich nooit, buiten de gevallen van pensioenen, militie, grote en jonge gezinnen, naar 
» mening van de verzoeker heeft beziggehouden met sociaal dienstbetoon voor land
» bouwers en het zogezegd aksen! op dienstbetoon voor landbouwers pas korte tijd 
» voor de verkiezingen zou gekomen zijn; 

» - de vrienden- en kennissenkring van de heer Kempen is, om hoger aangehaalde rede
» nen, zeer uitgebreid en zeer veel kiezers moeten dan ook een brief met zijn foto 
» hebben ontvangen, zeker wanneer hij voor dit werk verlof neemt; 

» - terwijl eveneens de Bestendige Deputatie niet heeft overwogen wat de suggestie in de 
» brief van de heer Kempen betekende voor de kiezers die gesuggereerd werden dat 
» stemmen voor bepaalde personen op de CVP-lijst betekende dat men voor hem 
» stemde, alhoewel hij zelf geen kandidaat was » 

dat verzoeker ook aanvoert dat dezelfde W. Kempen als gemeentebediende tijdens de 
diensturen propaganda voerde door overhandiging van kandidatenlijsten van de CVP aan 
personen die op de dienst moesten zijn; dat hij tegenover de overweging van de bestendige 
deputatie« dat dit aangeklaagd feit als niet bewezen moet beschouwd worden »,stelt dat de 
bestendige deputatie zich enkel op de ontkenning van Kempen heeft gesteund, terwijl hij 
« tijdens het onderzoek door de arrondissementscommissaris van Turnhout, in zijn verkla
» ring aan deze laatste de namen en adressen van twee getuigen heeft doorgegeven, ... , 
» getuigen die het aangeklaagde feit kunnen bewijzen doch die niet werden ondervraagd »; 

Overwegende dat het niet verboden is aan personen die geen kandidaat zijn, verkie
zingspamfletten te verspreiden of op enige andere wijze propaganda te voeren voor een lijst 
of bepaalde kandidaten van een lijst; dat het evenmin verboden is propaganda te voeren 
voor een andere lijst dan degene waartoe men vroeger heeft behoord; dat de omstandigheid 
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dat degene die de propaganda voert een openbaar ambt bekleedt, niet toelaat die propagan
da als ongeoorloofde beïnvloeding van kiezers te kwalificeren, tenzij de betrokkene daarbij 
van zijn ambt misbruik heeft gemaakt door zodanige drukking op kiezers uit te oefenen dat 
het aannemelijk wordt dat hun vrije keuze bij de stemming daardoor in het gedrang is 
gebracht; dat ter zake verzoeker niet bewijst noch aanbiedt te bewijzen dat de betrokkene 
beloften zou gedaan hebben om, in de uitoefening van zijn ambt gunsten te verlenen aan 
degenen die zouden stemmen voor de lijst waarvoor hij propaganda voerde; dat het voeren 
van kiespropaganda door een gemeenteambtenaar in de uitoefening van zijn ambt voorzeker 
vanuit een deontologische oogpunt laakbaar is, maar dat daaruit niet zonder meer kan 
worden afgeleid dat daardoor kiezers in hun stemgedrag op een ongeoorloofde wijze werden 
beïnvloed; dat ook het derde middel ongegrond is; 

Overwegende dat verzoeker als vierde middel doet gelden dat Agalev op woensdag, 
6 oktober 1982 een aantal kiespamfletten op de post te Geel heeft afgegeven maar dat een 
aantal van de bestemmelingen niets heeft ontvangen; dat hij hierbij aanstipt dat een aantal 
postbeamten kandidaat waren op andere lijsten; 

Overwegende dat de postontvanger van Geel omtrent deze aangelegenheid zowel 
aan de verzoeker als aan de arrondissementscommissaris mededeelde dat er op 6 oktober 
1982 diverse verkiezingsdrukwerken waren, zodat het nodig was ze ineen te schuiven, maar 
da na onderzoek bleek dat ze normaal werden uitgereikt; dat de postontvanger daaraan 
toevoegde dat de postmannen die in de door verzoeker genoemde straten de post uitreikten, 
op één enkele uitzondering na, geen kandidaat waren, en dat sommige bewoners van die 
straten, bij wie navraag werd gedaan, zich herinnerden het bedoelde drukwerk te hebben 
ontvangen, andere niet; 

Overwegende dat volgens verzoeker, ook als de feiten zich hebben voorgedaan zoals 
de postontvanger het verklaard heeft, doordat sommige kiezers daardoor het verkiezings
drukwerk niet hebben opgemerkt en derhalve niet met kennis van zaken hebben gestemd, de 
zetelverdeling door die feiten op een onregelmatige wijze kan beïnvloed zijn; 

Overwegende in de eerste plaats dat, zoals de bestendige deputatie terecht heeft 
geoordeeld, de invloed van een verkiezingspamflet zoals bedoeld door verzoeker, dat vlak 
vóór de verkiezing wordt gespreid, sterk dient te worden gerelativeerd, ook al zou, zoals 
verzoeker verklaart, het gaan om het enige pamflet dat door zijn partij werd verspreid; dat 
voorts verzoeker geen enkel bewijs noch begin van bewijs aanvoert dat de feiten zich anders 
zouden hebben voorgedaan dan de postontvanger heeft verklaard, en dat sommige van de 
bedoelde kiespamfletten opzettelijk niet zouden zijn uitgereikt; dat tenslotte dient te worden 
geoordeeld dat kiezers aan wie het pamflet wel werd besteld maar die het niet of slechts 
vluchtig hebben opgemerkt omdat het in ander verkiezingsdrukwerk was geschoven, door 
dit feit zelve moeten worden geacht voor verkiezingsdrukwerk in het algemeen zo weinig 
belangstelling te hebben dat het door verzoeker bedoelde pamflet, ware het hen op een 
duidelijke wijze onder ogen gebracht, hun stemming niet had kunnen beïnvloeden; dat om al 
deze redenen het middel niet tot vernietiging van de verkiezing kan leiden; 

Overwegende dat verzoeker in een vijfde en laatste middel aanvoert dat het geheim 
van de stemming niet was gewaarborgd in stembureau n' 32, aangezien men« wanneer men 
» gestemd had, aan een persoon die buiten stond (kon) laten zien voor wie men gestemd had 
» en zelfs de kiezers aan mekaar (konden) laten zien voor wie ze gestemd hadden, zonder 
» dat dit door de leden van het kiesbureau kon gezien worden »; 

Overwegende dat het proces-verbaal van het stembureau n' 32 zonder enige opmer
king ondertekend werd door de leden van het bureau en de getuigen; dat het enkele feit dat 
in het bedoelde stembureau de stemhokjes niet waren opgesteld overeenkomstig model III 
gevoegd bij het Kieswetboek, waarnaar artikel 3, eerste lid, van de gemeentekieswet ver
wijst, zodat daardoor een mogelijkheid zou zijn ontstaan van controle op de uitgebrachte 
stemmen, bij ontstentenis van enige aanwijzing d;,t van die mogelijkheid inderdaad ook enig 
gebruik zou zijn gemaakt, niet volstaan om het vermoeden van regelmatigheid der stemver
richtingen, dat uit het proces-verbaal voortvloeit, ongedaan te maken; dat het vijfde middel 
evenmin gegrond is, 
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BESLUIT: 

Enig artikel. - Het besluit van 10 november 1982 waarbij de bestendige deputatie 
van de provincieraad van Antwerpen het bezwaar afwijst dat tegen de gemeenteraadsverkie
zing van 10 oktober 1982 te Geel was ingebracht, is bevestigd. 

Nr 22.911 - ARREST van 4 februari 1983 (Illcte Kamer) 
De HH. Sarot, kamervoorzitter, Ligot en Van Aelst, verslaggever, staatsraden, en 
Dumont, eerste auditeur. 

WAUTHIER (Mr Geairain) tl Belgische Staat, vertegenwoordigd 
door de Minister van Landsverdediging (majoor Jennes) 

1. BELANG (VEREIST OM VOOR DE RAAD VAN STATE EEN GEDING TE 
VOEREN) - Rangschikking volgens de hoedanigheid van de verzoeker - Openbare ambte
naren en beambten - Algemene maatregelen of maatregelen betreffende de inrichting van de 
dienst - Reglementering van de afwezigheden 

Ook wanneer een beroepsmilitair, in zijn hoedanigheid van syndicaal 
afgevaardigde, een vrijstelling van dienst geniet, blijft hij niettemin een 
beroepsmilitair en heeft hij dus belang bij de nietigverklaring van een in
structie die toepasselijk is op de personeelscategorie waartoe hij behoort. 

II. RECHTSPLEGING - Heropening van de debatten 

Gezien het op 21 augustus 1980 ingediende verzoekschrift, waarbij Léon Wauthier, 
adjudant, de nietigverklaring vordert« van de administratieve instructie SGE- Disc Adm 
» - n' 578 - SEAD van 24 juni 1980, ondertekend door de chef van de Generale Staf van 
» de Krijgsmacht met als onderwerp de afwezigheid of het te laat komen bij slechte weers
» omstandigheden of bij staking van het openbaar vervoer »; 

Overwegende dat de bestreden instructie bepaalt : 
« Ref : Wet van 14 Jan 75, houdende het tuchtreglement van de Krijgsmacht. 
» 1. De wet in Ref. vermeld voorziet, bij artikel 10, dat de militairen niet mogen afwezig 

» zijn in hun dienst zonder toelating of rechtvaardiging. 
» 2. Dit principe is eveneens van toepassing in geval van de in onderwerp omschreven 

»omstandigheden. 
» 3. De eventuele rechtvaardiging dient door de eenheidscommandant onderzocht te wor

» den, voor elk individueel geval afzonderlijk, rekening houdende met de mogelijkheid 
» van verplaatsing en de geleverde inspanningen om de plaats van tewerkstelling te 
»bereiken. 

» 4. Mocht de ingediende rechtvaardiging niet voldoende geacht worden, dan zal de toe
» stand van de betrokken militair nadien geregulariseerd worden door een aanrekening 
» van verlof of van compensatie in tijd, gelijk aan de volledige periode van afwezigheid. 

» 5. Tegenover Art. 30 i. van het Reg A 2 -Tuchtreglement - dient ingeschreven : « Zie 
» Instr SGE - Disc Adm - SEAD n' 578 »; »; 

Overwegende dat de tegenpartij het belang van verzoeker betwist, die « militair lid 
»van de A.C.O.D. is»; dat zij schrijft : 

266 



« ... wij willen ... ondestrepen dat verzoeker niet werd geraakt door de maatregelen 
» die werden genomen op grond van de bestreden instructie. Vanuit die optrek is het belang 
» niet dadelijk en geenszins stellig. 

» ... het beroep dat verzoeker tegenover de tegenpartij stelt, moet worden be
» schouwd als een « actio popularis », daar het belang van verzoeker onvoldoende geïndivi
» dualiseerd en rechtstreeks is en dus feitelijk samenvalt met het belang van het geheel van 
»het militair personeel waarvan hij deel uitmaakt. Verzoeker voert immers alleen zijn ambt 
» als onderofficier aan om de in het kenmerk genoemde administratieve handeling te bestrij
» den. 
» .... 

» Uit wat voorafgaat blijkt dus dat het beroep klaarblijkelijk niet ontvankelijk is. Wij 
» zijn dus van mening dat in de huidige stand van de procedure er geen reden is om het 
»verzoekschrift te onderzoeken naar de grond. »; 
dat de tegenpartij in haar laatste memorie schrijft : 
« ... krachtens punt 3.b. van de ministeriële beslissing van 28 februari 1975 betreffende de 
»betrekkingen tussen de militaire overheid en de vakbonden van het militair personeel( ... ), 
»geniet verzoeker een algéhele vrijstelling van dienst( ... ). In de gegeven omstandigheden 
» heeft verzoeker zich sinds 3 maart 1975 niet hoeven te rechtvaardigen voor de militaire 
» overheid wegens een afwezigheid in de dienst ... »; 

Overwegende dat verzoeker weliswaar thans een vrijstelling van dienst geniet, maar 
niettemin een beroepsmilitair blijft en dus belang heeft bij de nietigverklaring van de bestre
den instructie die toepasselijk is op de personeelscategorie waartoe hij behoort; dat de 
exceptie niet opgaat; 

Overwegende dat de tegenpartij « in de huidige stand van de procedure » zich niet 
ten gronde heeft willen verdedigen en haar dus dient gevraagd te worden na te gaan of de 
bepalingen van de bestreden handeling rechtsregels inhouden en in welke mate, en zo ja, of 
de opsteller van de instructie bevoegd was om ze uit te vaardigen; dat haar eveneens dient 
gevraagd te worden zich nader te verklaren omtrent het door verzoeker aangevoerde mid
del; dat er dus grond is om de debatten te dien einde te heropenen, 

BESLUIT: 

Artikel 1. - De debatten worden heropend. 
Artikel 2. - Het door de auditeur-generaal aangewezen lid van het auditoraat 

wordt met de voortzetting van het onderzoek belast. 
Artikel 3. - De beslissing over de kosten wordt in beraad gehouden. 

Nr 22.912 - ARREST van 4 februari 1983 (Illde Kamer) 
De HH. Sarot, kamervoorzitter, Ligot en Van Aelst, verslaggever, staatsraden, en 
Dumont, eerste auditeur. 

DEVESTER tl Hulp- en Informatiebureau voor gezinnen van mili
tairen en Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister 
van Landsverdediging (Mevr. Taquet) 

RECHTSPLEGING - Afstand van het geding 

Gezien het op 31 juli 1981 ingediende verzoekschrift, waarbij Marthe Devester de 
nietigverklaring vordert « van de beslissing genomen door de Directeur van het Hulp- en 
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» informatiebureau voor gezinnen van militairen om verzoekster te detacheren aan de Direc
» tie (afdeling IND) met ingang van 1 juli 1981 en dit voor een onbepaalde tijd »; 

Gezien de brief door verzoekster op 22 oktober 1982 aan de Raad van State gericht; 

Overwegende dat verzoekster met haar eerdervermelde brief van 22 oktober 1982 
afstand doet van haar beroep; dat niets de toewijzing van de afstand in de weg staat, 

(Afstand van het geding - kosten ten laste van verzoekster) 

Nr 22.913 - ARREST van 4 februari 1983 (Illde Kamer) 
De HH. Sarot, kamervoorzitter, Ligot en Van Aelst, verslaggever, staatsraden, en 
Haesaert, eerste auditeur. 

THOME tl Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Staatssecre
taris voor Pensioenen, toegevoegd aan de Minister van Sociale 
Zaken (Mr Wolff) 

1. VERGOEDINGSPENSIOENEN - 1° Herziening van de pensioenen - Procedure; 
- 2° Geschillen - Commissie van beroep - Tussenkomst van de Gerechtelijk-Geneeskundi
ge Dienst - Verplichting de Dienst te raadplegen 

Wanneer de commissie van beroep uitspraak doet over een aanvraag 
tot herziening op grond van een vergissing of van nieuwe gegevens, is zij in 
geen enkel opzicht verplicht om het betwiste dossier voor te leggen aan de 
Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst 

... Inzonderheid wanneer de middelen tot herziening niet van die aard 
zijn dat een raadpleging noodzakelijk zou zijn gebleken. 

II. VERGOEDINGSPENSIOENEN - Herziening van de pensioenen - Herziening in 
geval van vergissing of wegens nieuwe gegevens - Nieuwe gegevens - Gegevens die aanlei
ding kunnen zijn tot wijziging van de beslissing waarvan de herziening is aangevraagd 

Wanneer een voor de commissie van beroep aangevoerde getuigenis 
niet veel inhoudt en weinig doorslaggevend is, weigert de commissie terecht 
dat getuigenis te beschouwen als een gegeven dat de herziening kan 
rechtvaardigen 

III. VERGOEDINGSPENSIOENEN - Geschillen - Beroep bij de Raad van State -
Middelen - Terzake dienende middelen 

IV. ADMINISTRATIEVE RECHTSCOLLEGES - Beroep - Annulatieberoep -
Ontvankelijkheid - Middel 

Het middel dat steunt op bewijsmateriaal dat reeds in het dossier 
voorkwam in de vorige instanties, die geleid hebben tot de beslissing waar
van de herziening wordt gevorderd, staat buiten verband met de beslissing 
die over de herzieningsaanvraag werd getroffen en is dus niet ontvankelijk. 

Gezien het op 16 november 1981 ingediende verzoekschrift, waarbij Yvonne Thome 
de « nietigverklaring » vordert « van de beslissing van de commissie van beroep van 23 
»september 1981 in zake wijlen (haar) echtgenoot Demoulin Antoine »; 
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Gelet op de beschikking van 25 november 1981 waarbij aan verzoekster het voordeel 
van de kosteloze rechtspleging wordt toegekend; 

Overwegende dat de volgende feiten aan het geding ten grondslag liggen;- Antoine 
Demoulin, oud-krijgsgevangene, heeft op 10 februari 1967 een pensioen aangevraagd we
gens een chronische bronchitis die hij in gevangenschap zou hebben opgelopen. 

- Op 3 juni 1967 is hij overleden aan een hart-longaandoening. 
- De commissie voor vergoedingspensioenen en de commissie van beroep voor 

vergoedingspensioenen hebben de pensioenaanvraag respectievelijk op 4 december 1947 en 
op 18 juni 1968 afgewezen, daar zij oordeelden dat er geen bewijs was geleverd dat de 
aandoening, die op 90 pct was geschat door de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst, aan de 
gevangschap was te wijten. 

- Verzoekster heeft op 14 september 1967 een pensioenaanvraag ingediend uit 
hoofde van het overlijden van haar echtgenoot. Die aanvraag werd op 2 december 1968 
afgewezen door de Commissie voor vergoedingspensioenen die hoofdzakelijk steunde op 
haar beslissing van 18 juni 1968. 

- Een herzieningsaanvraag werd afgewezen op 12 september 1974 en die beslissing 
werd bevestigd op 9 april 1975. 

- Op 27 février 1980 heeft verzoekster een nieuwe herzieningsaanvraag ingediend 
naar aanleiding van een nieuw gegeven, namelijk de verklaring van de heer Brio!. 

- De Commissie van beroep voor vergoedingspensioenen heeft bij de bestreden 
beslissing van 23 september 1981 verklaard dat de herzieningsaanvraag ontvankelijk was 
maar niet gegrond. Haar beslissing is met de volgende redenen omkleed : 
« Overwegende dat de Commissie van beroep voor vergoedingspensioenen bij beslissing van 
» 9 april 1975 de door de weduwe ingediende pensioenaanvraag had afgewezen, daar zij 
» oordeelde dat de tot staving van de herzieningsaanvraag van 10 mei 1974 verstrekte gege
» vens niet het bewijs leverden dat de bronchiale aandoening waaraan de heer Demoulin zou 
»zijn overleden, in gevangenschap was ontstaan; 
» Overwegende dat de nieuwe herzieningsaanvraag van 27 februari 1980 wordt gestaafd door 
» een verklaring van de heer Fernand Brio! die ertoe strekt te bewijzen dat de heer Demou
» !in gedurende zijn gevangenschap aan bronchitis heeft geleden; dat de aanvraag dus ont
» vankelijk is; 
» Overwegende dat dit document niet het bewijs levert dat er een vergissing werd begaan en 
»evenmin nieuwe gegevens zoals bedoeld in artikel 40 van de gecoördineerde wetten, 
» aanbrengt; 
» Overwegende voor het overige dat de Commissie van beroep ter zitting van 18 juni 1968 
» het gelegde causale verband tussen de bronchiale aandoening en de gevangenschap had 
»verworpen, daar het bewijs voor de oorzaak van de ziekte niet was vastgesteld; 
» Overwegende dat de herzieningsaanvraag dus ongegrond dient te worden verklaard »; 

Overwegende dat verzoekster beweert dat haar echtgenoot de longaandoening waar
aan hij is overleden, had opgelopen gedurende zijn gevangenschap en dat zij opwerpt dat 
zijn dossier moest worden voorgelegd aan de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst, hetgeen 
de Commissie van beroep voor vergoedingspensioenen niet gedaan heeft vooraleer zij op 18 
juni 1968 uitspraak deed; dat zij erop wijst dat in het consultatiebureau voor profylaxis van 
Trois-Ponts bij haar echtgenoot « enkele vasculaire sporen aan de linkerlong » werden 
vastgesteld ten tijde van zijn terugkeer in 1945; dat zij, benevens de reeds eerder overgeleg
de medische getuigschriften en verklaringen, ook de verklaring van de heer Brio! vermeldt, 
die in herziening werd overgelegd en waaruit zij afleidt dat haar echtgenoot aan bronchitis 
heeft geleden tijdens zijn gevangenschap; 

Overwegende dat de commissie van beroep voor vergoedingspensioenen die over een 
herzieningsaanvraag uitspraak deed, in geen enkel opzicht verplicht was om het betwiste 
dossier voor te leggen aan de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst, aangezien die raadple-
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ging niet verplicht is; dat de middelen tot herziening bovendien niet van die aard waren dat 
een raadpleging noodzakelijk zou zijn gebleken; 

Overwegende dat de enige taak van de commissie van beroep voor vergoedingspen
sioenen erin bestond te onderzoeken of het nieuwe gegeven waarop de herzieningsaanvraag 
was gegrond, in casu de verklaring van Fernand Brio!, de wijziging van haar beslissing van 9 
april 1975 wettigde; 

Overwegende dat uit de verklaring van F. Brio! valt op te maken dat verzoeksters 
echtgenoot tijdens zijn gevangenschap heeft geleden onder de koude en de vochtigheid en 
dat hij hoestte; 

Overwegende dat de commissie, aangezien het door de heer Brio! afgelegde getuige
nis niet veel inhield en weinig doorslaggevend was, terecht geweigerd heeft dit te beschou
wen als een gegeven dat de herziening kon rechtvaardigen; dat het middel dus niet gegrond 
is; 

Overwegende dat het middel, in zover verzoekster bewijsmateriaal aanvoert dat 
reeds in de vorige instanties, in het dossier voorkwam, buiten verband staat met de bestre
den beslissing en dus niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat het beroep niet gegrond is, 

(Verwerping - kosten ten laste van verzoekster) 

Nr 22.914 - ARREST van 8 februari 1983 (IVde Kamer) 
De HH. Vermeulen, kamervoorzitter, Vander Stichele, verslaggever, en Suetens, 
staatsraden, en Verhuist, auditeur. 

GEMEENTE AS (Mr Bijnens) tl Minister van Onderwijs (N) (de 
Hr Aertgeerts) 

1. HANDELINGEN VAN ADMINISTRATIEVE OVERHEDEN - Geldigheid - Be
voegdheid - Beperking in de tijd 

II. ONDERWUS EN WETENSCHAP - Algemeen - Gesubsidiëerd onderwijs -
Toelagen van provincie en gemeente - Toezicht 

De Raad van State wijst ambtshalve op de laattijdigheid van het ko
ninklijk besluit dat een gemeenteraadsbesluit vernietigt op grond van artikel 
33 van de wet van 29 mei 1959 meer dan veertig dagen nadat die beslissing 
werd medegedeeld aan de Minister van Nationale Opvoeding*. 

Gezien het verzoekschrift dat de gemeente As, vertegenwoordigd door het college 
van burgemeester en schepenen, hiertoe gemachtigd bij gemeenteraadsbeslissing van 
1 maart 1979, op 14 maart 1979 heeft ingediend om de vernietiging te vorderen van het 
koninklijk besluit van 29 november 1978 houdende de vernietiging van de beslissing van 
14 september 1978 van de gemeenteraad van As betreffende de kosten van zwemlessen van 
de leerlingen van de gemeenteschool en de vrije lagereschool, in zoverre die beslissing 
betrekking heeft op de vrije school; 

1. Overwegende dat kan worden opgemaakt uit de gegevens voorkomend in het ter 
griffie neergelegd administratie dossier, dat wat tot het instellen van de aanhangig gemaakte 
vordering heeft geleid, zich als volgt heeft voorgedaan : 

* Zie in dezelfde zin het arrest Gemeente Herent, n1 9249, van 20 maart 1962. 
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1.1. Onder de overweging « dat sociale voordelen mogen verleend worden aan de 
» kinderen der gemeente die alhier de scholen bezoeken » en « dat de uitoefening van de 
» zwemsport om gezondheidsredenen dient bevorderd te worden » neemt de gemeenteraad 
van As op 14 september 1978 het volgende belsuit : 

«Artikel 1. - Voor elk kind van de gemeentescholen en de vrije lagere meisjes
» school neemt de gemeente per les en per kind 10 frank te haren laste en de ouders dragen 
» via de school 12 frank bij gesteld zijnde dat de kostprijs 22 frank bedraagt per leerling, per 
» les, vervoer incluis ». 

1.2. Bij toepassing van artikel 33 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van 
sommige bepalingen van de onderwijswetgeving wordt op 6 oktober 1978 door het provin
ciaal bestuur van Limburg een afschrift van voormeld besluit overgemaakt aan de Minister 
van Nationale Opvoeding. 

1.3. Bij koninklijk besluit van 29 november 1978 wordt het gemeenteraadsbesluit 
vernietigd « voor zover de beslissing betrekking heeft op het ten laste nemen van de vergoe
» ding voor de zwemlessen en van de vervoerkosten naar het zwembad ten behoeve van de 
» vrije school ». 

1.4. Met brief van 17 januari 1979 stuurt het provinciebestuur van Limburg een 
afschrift van het bestreden koninklijk besluit van het gemeentebestuur. 

2. Overwegende dat het voorschrift, waarvan de toepassing beslissend is voor de 
oplossing van het tussen de partijen gerezen geschil, d.i. artikel 33, tweede lid, van de wet 
van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, gewijzigd 
bij artikel 1 van de wet van 11 juli 1973, luidt als volgt : 

« De beslissingen van de gemeente- en provincieraden alsmede die van de culturele 
» commissies van de Brusselse agglomeratie betreffende de voordelen toegekend aan door 
» deze wet bedoelde instellingen waarvan zij niet de inrichtende macht zijn, worden aan de 
» bevoegde Minister van Nationale Opvoeding medegedeeld; zij kunnen wegens wetsover
» schrijding of schending van het algemeen belang binnen een tijdspanne van veertig dagen 
»vanaf hun mededeling door de Koning vernietigd worden ». 

3. Overwegende dat het provinciebestuur van Limburg bij toepassing van voormeld 
artikel 33 de beslissing van de gemeenteraad van As aan de Minister van Nationale Opvoe
ding heeft overgemaakt; dat het bestreden koninklijk besluit in zijn aanhef verwijst naar 
voormeld artikel 33 van de wet van 29 mei 1959 en in zijn redengeving eveneens verwijst 
naar dit artikel 33; dat dan ook het vernietigingsbesluit diende te worden genomen binnen 
de veertig dagen nadat het te vernietigen besluit aan de bevoegde minister werd medege
deeld; 

3.1. Overwegende dat de brief van het provinciaal bestuur op het ministerie is toege
komen op 9 oktober 1978 d.i. de eerste werkdag na 6 oktober 1978, zijnde een vrijdag; dat 
de wettelijke termijn van veertig dagen op 29 november 1978, dag waarop het bestreden 
besluit werd genomen, ruimschoots overschreden was zodat het vernietigingsbesluit na het 
verstrijken van de wettelijke bepaalde termijn werd genomen en derhalve met miskenning 
van de regels die de bevoegdheid van de Minister van Nationale Opvoeding bepalen; dat dit 
middel ambtshalve dient te worden opgeworpen; 

(Vernietiging van het koninklijk besluit van 29 november 1978 tot vernietiging van 
het besluit van de gemeenteraad van As van 14 september 1978 voor zover dit besluit 
betrekking heeft op het ten laste nemen van de vergoeding voor de zwemlessen en van de 
vervoerkosten naar het zwembad ten behoeve van de leerlingen van de vrije school- kosten 
ten laste van de Belgische Staat) 
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N• 22.915 - ARREST van 8 februari 1983 (IV<lc Kamer) 
De HH. Vermeulen, kamervoorzitter, Vander Stichele en Suetens, verslaggever, 
staatsraden, en Mevr. Vrints, auditeur. 

T'SAS (Mr Putzeys) tl Gemeenschapsminister van Ruimtelijke Or
dening (de ff Boes) 

1. en Il. (zie n• 22. 784, 1. en Il.) 
III. HANDELINGEN VAN ADMINISTRATIEVE OVERHEDEN - Geldigheid -

Vormen - Motieven 
IV. RUIMTELUKE ORDENING - Gewestplan - Regionale commissies van advies 

- Advies - Motivering 
1. Het gewestplan moet worden vernietigd wat de percelen betreft 

waaromtrent de bezwaarschriften niet werden onderzocht door de regionale 
commissie van advies. 

2. . . . En wat de percelen betreft met betrekking tot welke op het 
bezwaarschrift niet werd geantwoord, hetzij op individuele wijze, hetzij 
door verwijzing naar op begrijpelijke wijze toepasselijk geachte algemene 
principes. 

In beginsel kan het overnemen door de regionale commissie van ad
vies van het advies van een gemeente- of federatieraad een af doend ant
woord zijn op een individueel bezwaarschrift. 

Althans wanneer dat advies betrekking heeft op het kwestieuze 
perceel. 

V. HANDELINGEN VAN ADMINISTRATIEVE ÓVERHEDEN - Gevolgen van hun 
vernietiging 

VI. BOUWEN EN VERKAVELEN - Bouwvergunning - Onstentenis van bijzonder 
plan van aanleg of van verkavelingsvergunning - Overeenstemming met het gewestplan 

De vernietiging van de bepaling van het gewestplan waarbij aan een 
perceel de bestemming « natuurgebied » wordt gegeven, brengt de nietig
verklaring mee van de beslissing tot weigering van een bouwvergunning die 
gebaseerd is op de vernietigde bepaling van het gewestplan. 

Gezien een eerste verzoekschrift dat Lucien 't Sas op 28 juni heeft ingediend om de 
vernietiging te vorderen van het koninklijk besluit van 7 maart 1977 houdende vaststelling 
van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse; 

Gezien een tweede verzoekschrift dat Lucien 't Sas op 13 januari 1978 heeft inge
diend om de vernietiging te vorderen van een koninklijk besluit van 27 oktober 1977, waar
bij hem de bouwvergunning wordt geweigerd voor het aanleggen van een visvijver en het 
oprichten van een loods aan de Frans Verbeeckstraat te Overijse; 

Ten aanzien van de procesvoering. 

Overwegende dat er klaarblijkelijk een nauwe samenhang bestaat tussen de twee 
ingediende verzoekschriften; dat zij in het belang van een goede rechtsbedeling moeten 
worden gevoegd; 
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Over de gegevens van de zaak. 

1. Overwegende dat kan worden opgemaakt uit de gegevens, voorkomend in het ter 
griffie neergelegd administratief dossier, dat wat tot het instellen van de aanhangig gemaakte 
vorderingen heeft geleid, zich als volgt heeft voorgedaan : 

1.1. Verzoeker is eigenaar van een ± 10 ha groot terrein gelegen op het grondgebied 
van de gemeenten Hoeilaart en Overijse, tussen de Frans Verbeeckstraat, de Molenstraat en 
de autosnelweg Brussel-Namen (ten westen daarvan). 

Dit terrein omvat volgende gronden : 
- onder Overijse : de percelen kadastraal bekend of geweest zijnde ·sectie B, Nrs 30e, 30f, 

31d, 3c en 6; 
- onder Hoeilaart : de percelen kadastraal bekend of geweest zijnde sectie A, nrs 24, 25, 

25c, 27 en 137. 
1.2. Het bij ministerieel besluit van 29 maart 1974 voorlopig vastgesteld ontwerp

gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse bestemt bedoelde gronden tot natuurgebied. 
1.3. Op 28 januari 1975 geeft het gemeentebestuur van Overijse ontvangstbewijs af 

van een bouwaanvraag aan verzoeker. 
Die aanvraag strekt, eensdeels, tot het aanleggen van een hengelvijver op een per

ceel, gelegen deels op het grondgebied van de gemeente Overijse, kadastraal bekend sectie 
B, nrs 6 en 3c, en deels op het grondgebied van de gemeente Hoeilaart, kadastraal bekend 
sectie A, n' 24; de aanvraag strekt, anderdeels, tot het bouwen van een bergplaats op een 
verder, op het grondgebied van de gemeente Overijse, gelegen perceel, kadastraal bekend 
sectie B, n' 31c (lees : 31d). 

Nadat de gemachtigde ambtenaar terzake een ongunstig advies heeft uitgebracht, en 
het College van burgemeester en schepenen de vergunning heeft geweigerd, dient verzoeker 
op 16 juli 1975 een nieuwe bouwaanvraag in strekkende tot het« aanleggen van hengelvijver 
» en oprichten van loods in prefab - tot berging van materiaal voor onderhoud van de 
»vijver». 

Op 26 augustus 1975 brengt de gemachtigde ambtenaar een negatief advies uit; op 
8 september 1975 neemt het College van burgemeester en schepenen andermaal een weige
ringsbesluit. 

1.4. Op 18 september 1975 stelt verzoeker beroep in bij de bestendige deputatie van 
de provincieraad van Brabant. 

1.5. Inmiddels wordt van 22 juli 1975 tot en met 19 oktober 1975 het ontwerp
gewestplan aan het openbaar onderzoek onderworpen. 

Verzoeker dient bezwaarschriften in op 22 september, 30 september en 8 oktober 
1975. 

Hij wijst o.m. op de bestaande bebouwing in de onmiddellijke omgeving, en op de 
vergunde verkaveling tegenover zijn eigendommen. 

Die bezwaarschriften worden door de regionale commissie van advies voor de streek 
Vlaams-Brabant niet individueel beantwoord. 

1.6. Bij besluit van 18 december 1975 weigert de bestendige deputatie van de provin
cieraad van Brabant in hoger beroep de gevraagde bouwvergunning. Dit besluit wordt op 
6 januari 1976 aan verzoeker betekend. 

1.7. Bij aangetekend schrijven van 16 januari 1976 stelt verzoeker beroep in bij de 
Koning. 

1.8. Het bij het koninklijk besluit van 7 maart 1977 vastgestelde gewestplan Halle
Vilvoorde-Asse handhaaft de bestemming natuurgebied voor het terrein van verzoeker en 
zijn zoon. 

Dit besluit wordt met ingang van 4 mei 1977 ter inzage gelegd ten gemeentehuize. 
Dit besluit is het voorwerp van het eerste beroep. 
1.9. Op 27 oktober 1977 wordt het door het tweede beroep bestreden besluit, hou

dende weigering van de bouwvergunning, vastgesteld. 
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Ter weigering van de vergunning bevat het een enige considerans die luidt als volgt : 
« Overwegende dat het terrein volgens het bij koninklijk besluit van 7 maart 1977 

»vastgesteld gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse gelegen is in een natuurgebied; dat luidens 
» artikel 13 van het koninklijk besluit van 28 december 1972, betreffende de inrichting en de 
» toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen, in dergelijke gebieden 
» enkel herhalingen en werken mogen worden toegestaan die nodig zijn voor de actieve of 
» passieve bescherming van het gebied; dat het aanleggen van een hengelvijver en loods in 
» strijd is met deze bestemming; dat de uitzonderingsbepalingen van het bovenvoornoemd 
»koninklijk besluit niet van toepassing zijn; dat het beroep om deze reden dient te worden 
»verworpen ». 

1.10. Bij aangetekend schrijven, gedagtekend 22 november 1977, wordt het bestre
den weigeringsbesluit aan verzoeker ter kennisgeving verzonden. 

Ten aanzien van de vordering tot vernietiging van het gewestplan 

2. Overwegende dat verwerende partij als exceptie van niet-ontvankelijkheid aan
voert dat verzoeker niet laat blijken van het rechtens vereiste belang, doordat hij « nagela
» ten heeft tijdens het openbaar onderzoek over het ontwerp-gewestplan tijdig een bezwaar
» schrift in te dienen »,waaruit men kan« afleiden dat hij impliciet maar zeker met de in het 
» ontwerp-gewestplan aangeduide en in het gewestplan bevestigde bestemming heeft inge
» stemd »; dat die exceptie feitelijke grondslag mist en dan ook niet kan worden aangeno
men; 

3.1. Overwegende dat verwerende partij nog als exceptie van niet-ontvankelijkheid 
aanvoert dat verzoeker geen belang heeft bij een eventuele vernietiging, omdat die vernieti
ging hem geen baat zou brengen, vermits het de verwerende partij niet toekomt in het 
gewestplan uit eigen beweging een van het ontwerp-gewestplan afwijkende bestemming vast 
te stellen en een wijziging slechts wettelijk is wanneer zij het gevolg is van naar aanleiding 
van het openbaar onderzoek of van de raadplegingen gedane suggesties of opmerkingen; 

3.2. Overwegende dat verzoeker o.m. als middel aanvoert dat de door hem tijdens 
het openbaar onderzoek ingediende bezwaarschriften niet werden onderzocht en dan ook 
niet op afdoende wijze werden beantwoord; dat indien dit middel gegrond zou blijken te 
zijn, de overheid, opnieuw beslissend na vernietiging, verplicht is rechtsherstel te verlenen 
overeenkomstig die vernietigingsgrond, en dus de bezwaren te laten onderzoeken door de 
regionale commissie van advies en in functie van het advies van de regionale commissie, een 
nieuwe - eventueel andere - bestemming vast te stellen; dat het onderzoek van de aange
voerde exceptie dan ook samenvalt met het onderzoek van vermelde vernietigingsgrond; 

4.1. Overwegende dat verzoeker bij de eventuele vernietiging van het bestreden 
besluit houdende vaststelling van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse, slechts belang heeft 
in de mate dat het gewestplan betrekking heeft op de onder punt 1.1 vermelde gronden; dat 
het beroep derhalve slechts ontvankelijk is in zover het gericht is tegen de bestemming 
« natuurgebied», die wordt gegeven aan de onder punt 1.1. vermelde gronden; 

4.2. Overwegende dat een gewestplan weliswaar een geheel uitmaakt, maar dat de 
gedeeltelijke vernietiging van het plan - zoals de latere gedeeltelijke wijziging ervan door 
de overheid - denkbaar en alzo toelaatbaar is, voor zover althans, zoals in deze zaak 
inderdaad het geval is, de vernietiging op een, van planologisch standpunt, isoleerbaar 
gebied binnen het gewest betrekking heeft, zodat de gedeeltelijke vernietiging niet tot 
gevolg heeft de algemene economie van het plan aan te tasten; 

Ten aanzien van de rechtmatigheid van het bestreden besluit. 

5. Overwegende dat verzoeker o.m. als middel aanvoert de schending van artikel 9, 
vijfde lid, en van artikel 13, van de wet houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en 
van de stedebouw, 

« doordat uit de bestreden beslissing niet blijkt dat de door de verzoekende partij 
» tegen het ontwerp-gewestplan ingediend bezwaar door de bevoegde overheid onderzocht 
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» werd en doordat de motieven waarop de verwerping van de klacht steunt uit de bestreden 
»akte niet kunnen afgeleid worden; 

» terwijl het recht om een bezwaar in te dienen de bevoegde overheid ertoe verplicht 
» de regelmatigheid en de gegrondheid van de ingediende bezwaren te onderzoeken en 
» terwijl het gebrek aan zulk onderzoek de Raad van State belet de regelmatigheid van de 
» bestreden akte na te gaan en zijn overeenstemming naar het algemeen belang te toetsen »; 

6. Overwegende dat het middel gegrond is, zoals blijkt uit wat volgt : 
6.1. Uit het feit dat volgende bezwaarschriften niet werden ingeschreven, kan wor

den afgeleid dat de regionale commissie geen kennis van die bezwaarschriften heeft gekre
gen: 

a) het bezwaarschrift van 22 september 1975 van verzoeker, dat betrekking had op 
alle onder punt 1.1. vermelde gronden; 

b) het bezwaarschrift van 30 september 1975 van verzoeker, dat betrekking had op 
de percelen gelegen te Overijse, sectie B, n' 31. 

Uit het dossier blijkt dan ook dat bovenvermelde bezwaarschriften derhalve niet 
werden onderzocht. 

6.2. Daarentegen werd het bezwaarschrift van 8 oktober 1975 van verzoeker, dat 
betrekking heeft enkel op het perceel gelegen te Hoeilaart, sectie A, n' 137, wel ingeschre
ven als bezwaarschrift n' 61. 

In het voorliggend geval werd niet op individuele wijze geantwoord op dat bezwaar 
van verzoeker. 

Evenmin blijkt in het voorliggend geval - althans niet op begrijpelijke wijze -
welke door de regionale commissie van advies opgestelde « algemene principes » op het 
betrokken perceel, eigendom van verzoeker, werden toepasselijk geacht door de regionale 
commissie en nadien door de regering om de bezwaren van verzoeker zonder gevolg te laten. 

Verwerende partij meent weliswaar in het advies van de regionale commissie een 
afdoende stellingname te lezen in het antwoord op punt A.5.c van het advies van de gemeen
teraad van Overijse. 

In beginsel kan worden aanvaard dat het overnemen door de regionale commissie 
van advies van het advies van een gemeente- of federatieraad een afdoende antwoord kan 
zijn op een individueel bezwaarschrift. 

In het voorliggend geval evenwel, betreft het door verwerende partij aangehaalde 
advies van de gemeenteraad van Overijse niet de in Hoeilaart, sectie A, n' 137, gelegen 
grond van verzoeker, maar wel gronden van andere eigenaars, gelegen aan de Ysse ten 
oosten van de autoweg Brussel-Namen. In strijd met wat de verwerende partij betoogt, is 
dan ook in het advies van de regionale commissie betreffende A.5.c. van het advies van de 
gemeenteraad van Overijse geen afdoende stellingname te vinden die mocht leiden tot de 
afwijzing van verzoekers bezwaar. 

De Raad van State kan daaruit slechts de gevolgtrekking halen dat de regering het 
advies van de regionale commissie verkeerd heeft gelezen en het bezwaar van verzoeker dus 
niet naar behoren heeft beoordeeld. 

6.3. Uit wat voorafgaat blijkt, dat de bezwaarschriften van verzoeker geacht moeten 
worden niet op afdoende wijze te zijn beantwoord. Het middel is dus gegrond. 

Ten aanzien van de vordering tot vernietiging van het besluit houdende weigering van de 
bouwvergunning. 

7. Overwegende dat het bestreden weigeringsbesluit steunt op de door het gewest
plan aan de kwestieuze gronden gegeven bestemming « natuurgebied »; dat dit bestem
mingsvoorschrift bij het huidige arrest wordt vernietigd; dat de erop gesteunde individuele 
beschikking - het bestreden weigeringsbesluit van 27 oktober 1977 - derhalve geen deug
delijke rechtsgrond heeft; 

8. Overwegende dat de juridische verantwoordelijkheid voor de bestreden koninklij
ke besluiten thans, uit kracht van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, is overgedragen 
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naar de Vlaamse Executieve - meer bepaald uit kracht van artikel 1, § 1, tweede lid, van 
artikel 2, eerste onderverdeling, van artikel 6, § 1, I, A 0

, en van artikel 20, van die wet-, 
weshalve het Vlaamse Gewest thans moet worden beschouwd als de rechtspersoon die 
instaat voor de kosten die volgen uit de vaststelling van de onwettigheid van het optreden 
van het orgaan waaraan nu de juridische verantwoordelijkheid voor dat optreden moet 
worden toegekend, 

BESLUIT: 

Artikel 1. - De zaken A. 22.819/IV-9211 en A. 23.411/IV-8978 worden gevoegd. 
Artikel 2. - Vernietigd wordt het koninklijk besluit van 7 maart 1977 houdende 

vaststelling van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse voor zover het aan het terrein gelegen 
tussen de Frans Verbeeckstraat, de Molenstraat en de autosnelweg Brussel-Namen, omvat
tende volgende gronden : 
- onder Overijse, de percelen kadastraal bekend of geweest zijnde, sectie B, n" 30e, 30f, 

3ld, 3c en 6, 
- onder Hoeilaart : de percelen kadastraal bekend of geweest zijnde, Sectie A, n" 24, 25, 

25c, 27 en 137, 
de bestemming geeft van natuurgebied. 

Artikel 3. - Vernietigd wordt het koninklijk besluit van 27 oktober 1977 waarbij 
aan verzoeker de vergunning wordt geweigerd voor het aanleggen van een visvijver en het 
oprichten van een Joods aan de Frans Verbeeckstraat te Overijse. 

Artikel 4. - Dit arrest zal bij uittreksel worden bekendgemaakt op dezelfde wijze 
als het eerste vernietigde besluit. 

Artikel 5. - De kosten, bepaald op vijftienhonderd frank, komen ten Jaste van het 
Vlaamse Gewest. 

Nr 22.916 - ARREST van 8 februari 1983 (IVde Kamer) 
De HH. Vermeulen, kamervoorzitter, Vander Stichele en Suetens, verslaggever, 
staatsraden, en Similon, eerste auditeur. 

GEMEENTERAADSVERKIEZING TE MOL (Mr Gysemberg) 

1. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Stemverrichtingen - Algemeen 
1. De onrechtmatige afwijzing van een getuige, zou slechts dan een 

voldoende grond opleveren voor de ongeldigverklaring van de gemeente
raadsverkiezing, indien geloofwaardig zou kunnen worden gemaakt dat die 
onrechtmatige afwijzing tot het plegen van onregelmatigheden bij de ver
richtingen op het stembureau heeft geleid. 

Dat is niet het geval wanneer het proces-verbaal van dat stembureau 
geen opmerkingen bevat en wanneer de getuige - die uiteindelijk toch werd 
toegelaten - dit proces-verbaal zonder enig voorbehoud heeft ondertekend. 

2. In casu wordt de bewering dat het stemgedrag van een groot aantal 
kiezers, door het niet toelaten van een getuige in een stembureau, dermate 
werd beïnvloed, dat dit een weerslag zou hebben gehad op de zetelverde
ling, zelfs niet door enig begin van bewijs gestaafd. 
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II. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - GeschiUen - Geldigverklaring- Raad 
van State - Ontvankelijkheid van de middelen - Nieuw middel 

Bezwaarindieners die door de bestendige deputatie werden afgewe
zen, vermogen in hoger beroep voor de Raad van State niet ontvankelijk 
feiten aan te voeren die zij niet aan het onderzoek en de beoordeling van de 
bestendige deputatie hebben onderworpen. 

Ze kunnen meer bepaald niet ontvankelijk een nieuw middel aanvoe
ren gesteund op nieuwe feiten, die in het aan de bestendige deputatie voor
gelegde dossier geen steun vinden. 

Gezien het verzoekschrift dat Mia Smeyers op 1 december 1982 heeft ingediend om 
beroep in te stellen tegen het besluit van 4 november 1982 van de bestendige deputatie van 
de provincieraad van Antwerpen houdende geldigverklaring van de gemeenteraadsverkie
zing van 10 oktober 1982 te Mol; 

Overwegende dat de vormvereisten voorgeschreven bij artikel 5 van het koninklijk 
besluit van 15 juli 1956, gewijzigd bij koninklijk besluit van 16 september 1982, tot regeling 
van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State in geval van 
beroep als bedoeld bij artikel 76bis van de gemeentekieswet werden nageleefd; 

Over de gegevens van de zaak. 

1. Overwegende dat de gegevens die tot deze zaak hebben geleid, zich hebben 
voorgedaan als volgt : 

1.1. Verzoekster was bij de gemeenteraadsveriezing van 10 oktober 1982 te Mol 
vijfde kandidate op lijst n' 13. 

1.2. Verzoekster diende op 18 oktober 1982 bij de bestendige deputatie van de 
provincieraad van Antwerpen een bezwaarschrift in, waarin zij als onregelmatigheid bij de 
verkiezing aanvoerde dat zij ten onrechte als getuige in stembureau n' 19 werd afgewezen. 

1.3. Bij besluit van 4 novemer 1982 van de bestendige deputatie van de provincieraad 
van Antwerpen werd het ingediend bezwaar als ongegrond verworpen en werd de gemeente
raadsverkiezing welke op 10 oktober 1982 te Mol had plaatsgehad geldig verklaard. 

Dit besluit werd aan verzoekende partij ter post aangetekend verzonden op 24 no
vember 1982. 

T.a.v. de deugdelijkheid van het beroep. 

2. Overwegende dat verzoekster als middel vooreerst aanvoert haar afwijzing als 
getuige in stembureau n' 19; 

3. Overwegende dat verzoekster daarvan volgende voorstelling van feiten geeft : 
3.1. Verzoekster meldde zich op 10 oktober te 8 uur aan in het stembureau n' 19 om 

haar opdracht als getuige te vervullen, in het bezit zijnde van de kennisgeving medeonderte
kend door de voorzitter van het hoofdstembureau zoals voorzien in artikel 25 van de ge
meentekieswet. 

3.2. De voorzitter van het stembureau n' 19 heeft na een vrij heftige discussie, in 
aanwezigheid van een aantal kiezers, verzoekster verzocht het stembureau te verlaten op 
grond van de bewering dat zij als kandidate geen getuige mocht zijn. 

3.3. Verzoekster nam dan contact op met de lijsttrekker van lijst n' 13, die zelf 
telefonisch contact opnam met de voorzitter van het hoofdbureel; op grond van diens ant
woord, maar slechts rond 9 u. 15, mocht verzoekster terug in het stembureau n' 19 komen 
om haar opdracht als getuige te vervullen. 

3.4. Bovenstaande feiten werden bevestigd bij een schriftelijke verklaring van de 
getuige van lijst n' 10 in stembureau n' 19, F. Peeters. 
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3.5. Volgens de beweringen van verzoekster heeft dit feitelijk gegeven aanleiding 
gegeven tot heel wat discussie voor het gebouw waar de stemburelen gevestigd waren. 

Verzoekster stelt verder dat deze discussie verliep in aanwezigheid van een groot 
aantal kiezers wier gedrag onbetwistbaar hierdoor werd beïnvloed, zodat gezien het geringe 
stemmenverschil de onregelmatige beslissing van de voorzitter van het stemlokaal n' 19 
dewelke de oorzaak was van de discussie in en buiten het gebouw, waar de stemburelen 
gevestigd waren, alleszins een weerslag heeft gehad op de zetelverdeling. 

4. Overwegende dat de onrechtmatige afwijzing van verzoekster als getuige slechts 
dan een voldoende grond zou opleveren voor de ongeldigverklaring van de gemeenteraads
verkiezing, indien geloofwaardig zou kunnen worden gemaakt dat die onrechtmatige afwij
zing tot het plegen van onregelmatigheden bij de verrichtingen op het stembureau heeft 
geleid; dat evenwel uit het verkiezingsdossier blijkt dat het proces-verbaal van het stembu
reau n' 19 geen opmerkingen bevat en dat verzoekster dit proces-verbaal zonder enig voor
behoud heeft ondertekend; dat overigens verzoekster niet beweert dat onregematigheden 
zouden zijn gepleegd; 

5. Overwegende dat de bewering van verzoekster dat het stemgedrag van een groot 
aantal kiezers door genoemd incident dermate werd beïnvloed dat daardoor de zetelverde
ling werd beïnvloed zelfs niet door enig begin van bewijs wordt gestaafd; dat het middel niet 
gegrond is; 

6. Overwegende dat verzoekster in hoger beroep voor de Raad van State nieuwe 
feiten laat gelden, die zij niet heeft laten gelden in haar bezwaarschrift bij de bestendige 
deputatie, met name dat : 
- een kandidaat van lijst n' 1, hoofd van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening te Mol, 

samen met een aantal werklozen pamfletten met persoonlijke propaganda had uitgedeeld 
aan het stempellokaal in het gehucht Sluis waar zich ook genoemd stemlokaal bevond; 

- de kandidaten van lijst n' 28 voor de verkiezing aan elk huis in de gemeente Mol een 
bloempot hebben afgegeven; 

7. Overwegende dat bezwaarindieners die door de bestendige deputatie werden afge
wezen, in hoger beroep voor de Raad van State niet ontvankelijk feiten vermogen aan te 
voeren die zij niet aan het onderzoek en de beoordeling van de bestendige deputatie hebben 
onderworpen; dat niet ontvankelijk een nieuw middel gesteund op nieuwe feiten die in het 
aan de bestendige deputatie voorgelegde dossier geen steun vinden, kan worden aange
voerd, 

BESLUIT: 

Artikel 1. - Het beroep wordt verworpen. 
Artikel 2. - Het besluit van de bestendige deputatie van de provincieraad van Ant

werpen van 4 november 1982 waarbij de gemeenteraadsverkiezing te Mol op 10 oktober 
1982 wordt geldig verklaard, wordt bevestigd. 

Nr 22.917 - ARREST van 9 februari 1983 (Vide Kamer) 
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De HH. Rémion, Eerste Voorzitter, van de Raad van State, verslaggever, Stryck
mans en Closset, staatsraden, en Fortpied, eerste auditeur. 

BELGISCHE LIGA VOOR DE VERDEDIGING VAN DE 
RECHTEN VAN DE MENS (Mr Goffin) tl Brussels Gewest, 
vertegenwoordigd door de Minister van het Brusselse Gewest 



RECHTSPLEGING - 1° Afstand van het geding; - 2° Heropening van de debatten 
De debatten worden heropend wanneer de verzoeker afstand doet van 

het geding na de sluiting van de debatten. 

Gezien het op 23 april 1982 ingediende verzoekschrift, waarbij de Belgische Liga 
voor de verdediging van de rechten van de mens de nietigverklaring vordert van « de beslis
» sing van 23 februari 1982 waarbij de Minister van het Brusselse Gewest oordeelt dat de 
» door zijn voorganger met verzoekster op 11 december 1981 gesloten overeenkomst, de 
» Belgische Staat niet kan verbinden en derhalve niet tegen hem kan worden ingeroepen 
» daar zij ondertekend is door een Minister van een regering die toen ontslagnemend was »; 

Gelet op het bevel van 5 juli 1982 dat partijen van de aan het onderzoek voorafgaan
de maatregelen ontslaat en dat de neerlegging van het verslag en van het dossier ter griffie 
gelast; 

Overwegende dat Mr. Goffin, advocaat die het verzoekschrift heeft ondertekend, na 
de ter terechtzitting van 26 januari 1983 uitgesproken sluiting der debatten, aan de Raad van 
State een brief van 2 februari 1983 heeft doen toekomen waarin hij verklaart dat zijn cliënte 
hem verzoekt de Raad van State te laten weten dat zij afziet van haar beroep; dat er grond is 
om de debatten te heropenen, 

BESLUIT: 

Artikel 1. - De debatten worden heropend. 
Artikel 2. - De zaak wordt vastgesteld op de terechtzitting van 9 maart 1983. 
Artikel 3. - De beslissing over de kosten wordt in beraad gehouden. 

Nr 22.918 - ARREST van 9 februari 1983 (Vide Kamer) 
De HH. Rémion, Eerste Voorzitter van de Raad van State, verslaggever, Stryckmans 
en Closset, staatsraden, en Courtejoie, auditeur. 

LABRANCHE tl Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Mi
nister van Verkeerswezen 

I. RECHTSPLEGING - Memorie van antwoord - Termijn 
Een te laat ingediende memorie van antwoord moet slechts als zuiver 

informatief worden beschouwd. 

II. HANDELINGEN VAN ADMINISTRATIEVE OVERHEDEN - Geldigheid -
Vormen - Motieven 

III. RUKSPERSONEEL- Uitoefening van hogere functies - Voorwaarden tot aan
stelling 

Uit artikel 3 van het koninklijk besluit van 22 juli 1964 volgt dat, 
hoewel de beoordelingsbevoegdheid van de minister voor het kiezen van het 
personeelslid aan wie hij de uitoefening van hogere functies opdraagt zeer 
ruim is, die bevoegdheid toch moet worden uitgeoefend met inachtneming 
van de gegevens welke die bepaling vermeldt. 
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De minister is weliswaar niet verplicht het personeelslid aan te wijzen 
dat al eerder zodanige hogere functies heeft bekleed, of zelfs het personeels
lid dat hem werd voorgedragen door het bestuur, maar hij moet niettemin, 
om zijn beoordelingsbevoegdheid uit te oefenen, nagaan of het personeels
lid geschikt is om in de onmiddellijke noodwendigheden van de dienst te 
voorzien en of zijn aanwijzing eventueel bezwaar kan opleveren voor de 
goede gang van de dienst. Bovendien moet hij eventueel, in de mate van het 
mogelijke, rekening houden met het feit dat het personeelslid wel of niet aan 
de statutaire vereisten voldoet om tot de graad van bedoelde functie be
noemd te worden. 

Ook al moet een administratieve handeling niet naar de vorm worden 
gemotiveerd, toch moet ze gegrond zijn op motieven die haar kunnen 
rechtvaardigen, en de rechter, die zich over de machtsoverschrijding heeft 
uit te spreken, moet die motieven kunnen terug vinden in het administratief 
dossier. Een aanwijzing voor de uitoefening van hogere functies moet wor
den vernietigd, wanneer uit geen enkel gegeven van het dossier blijkt dat de 
minister zijn beoordelingsbevoegdheid uitgeoefend zou hebben binnen de 
grenzen bepaald door artikel 3 van het koninklijk besluit van 22 juli 1964. 

Gezien het op 30 december 1980 ingediende verzoekschrift, waarbij Georges Labran
che de nietigverklaring vordert van de beslissing van 3 oktober 1980, «waarbij de Heer 
»Vice-Eerste Minister en Minister van Verkeerswezen de heer Van Bever bestuurssecreta
» ris, ter vervanging van de heer B. Swinnen heeft aangewezen om de hogere functies van 
»adjunct-adviseur uit te oefenen vanaf 1juli1980, in plaats van (verzoeker) die was voorge
» dragen door de directeur-generaal van het bestuur der luchtvaart in zijn nota van 29 april 
» 1980 »,van welke beslissing verzoeker kennis heeft gékregen op 12 november 1980, door 
de nota van de algemene diensten van het ministerie van Verkeerswezen van 5 november 
1980; 

Overwegende dat de volgende feiten aan het geding ten grondslag liggen : 
1. Nadat aan de heer L. De Rouck, adviseur bij het bestuur der luchtvaart, een verlof 

zonder wedde is toegekend voor uitvoering van een opdracht, wordt de uitoefening van 
hogere functies aan de volgende personeelsleden opgedragen : 
- de functies van adviseur : A. Destree, ter vervanging van L. De Rouck; 
- de functies van adjunct-adviseur, hoofd van dienst : 

B. Swinnen, ,er vervanging van A. Destree; 
- de functies van adjunct-adviseur: G. Labranche, ter vervanging van B. Swinnen. 
De aanstelling van G. Labranche gaat in op 1 februari 1979. 

2. Daar het verlof zonder wedde van L. De Rouck verstreken is, nemen die aanstel
lingen om hogere functies uit te oefenen een eind op 1 oktober 1979. 

3. Na de aanwijzing van A. Destree, adjunct-adviseur, hoofd van dienst, voor het 
bestuur van het zeewezen en van de binnenvaart, stelt de directeur-generaal voor, bij nota 
van 29 april 1980, de uitoefening van de hogere functies van adjunt-adviseur, hoofd van 
dienst aan B. Swinnen, adjunct-adviseur, en die van adjunct-adviseur aan verzoeker, be
stuurssecretaris op te dragen. 

4. Op 3 oktober 1980 geeft de Vice-Eerste Minister en Minister van Ve~keerswezen 
zijn toestemming voor de aanwijzing van B. Swinnen om de hogere functies van adjunct
adviseur, hoofd van dienst uit te oefenen. Ter vervanging van B. Swinnen, adjunct-adviseur, 
«heeft de Vice-Eerste Minister de heer Van Bever, bestuurssecretaris, aangewezen om de 
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»hogere functies van adjunct-adviseur uit te oefenen vanaf 1juli1980, in plaats van de heer 
» Labranche die was voorgedragen in (de nota van de directeur-generaal) van 29 april 
» 1980 ». Deze laatste beslissing vormt de bestreden handeling. 

Overwegende dat, zoals verzoeker doet opmerken in zijn memorie van wederant
woord, de memorie van antwoord van de Minister te laat werd ingediend; dat men haar 
zuiver als informatief dient te beschouwen; 

Overwegende dat verzoeker betoogt dat de bestreden beslissing mecht machtsover
schrijding is genomen omdat zij «niet gegrond is op precieze motieven die haar rationeel 
»zouden kunnen verantwoorden » en omdat zij «geen enkele rechtvaardiging of reden 
»aangeeft voor de terzijdestelling van de voordracht (van verzoeker) voor een aanstelling in 
» de hogere functies, welke voordracht werd gedaan in de nota van de directeur-generaal 
» van het bestuur der luchtvaart dd. 29 april 1980 »; dat verzoeker tot staving van dit middel 
de volgende gegevens aanvoert : 
- zijn anciënniteit die groter is dan die van de heer Van Bever, aangezien zij teruggaat tot 

27 juni 1977, en die van de heer Van Bever maar tot 1 november 1977; 
- zijn aanwijzing om de hogere functies van adjunct-adviseur uit te oefenen van 1 februari 

1979 tot 1 september 1979 (lees : 1 oktober 1979); 
- de voordracht van 29 april 1980 door de directeur-generaal; 

Overwegende dat de tegenpartij betoogt dat« de Minister weliswaar zijn beslissing 
» moet rechtvaardigen wanneer hij een personeelslid niet langer hogere functies laat uitoefe
» nen, maar dat hij aan te stellen personeelslid vrij kan kiezen wanneer het gaat om een 
»nieuwe waarneming»; 

Overwegende dat het door het koninklijk besluit van 14 december 1970 gewijzigde 
koninklijk besluit van 22 juli 1964 waarbij de toekenning van de toelage voor de uitoefening 
van hogere functies wordt geregeld, in zijn artikel 3 bepaalt : 
« ... in elk ministerie (wordt) de uitoefening van een bepaalde functie, die openstaat of 
» voorlopig niet door de titularis waargenomen wordt, toevertrouwd aan het personeelslid 
»dat het meest geschikt bevonden wordt om in de onmiddellijke noodwendigheden van de 
»dienst te voorzien of wiens aanwijzing het minste bezwaar voor de goede gang van de 
» dienst met zich brengt. 
» In de mate van het mogelijke wijst de minister of zijn gemachtigde bij voorkeur een 
» personeelslid aan, dat de statutaire vereisten voldoet om tot de graad van bedoelde functie 
»benoemd te worden»; 

Overwegende dat hoewel volgens die bepaling de beoordelingsbevoegdheid van de 
Minister voor het kiezen van het personeelslid aan wie hij de uitoefening van hogere functies 
opdraagt, zeer ruim is, die bevoegdheid toch moet worden uitgeoefend met inachtneming 
van de gegevens welke die bepaling vermeldt; dat de Minister weliswaar niet verplicht is het 
personeelslid aan te wijzen dat al eerder zodanige hogere functies heeft bekleed, of zelfs het 
personeelslid dat hem werd voorgedragen door het bestuur, maar dat hij niettemin om zijn 
beoordelingsbevoegdheid uit te oefenen, volgens het eerste lid van dit artikel 3 moet nagaan 
of het personeelslid geschikt is om in de onmiddellijke noodwendigheden van de dienst te 
voorzien en of zijn aanwijzing eventueel bezwaar kan opleveren voor de goede gang van de 
dienst en dat hij eventueel, volgens het tweede lid van ditzelfde artikel,« in de mate van het 
» mogelijke » rekening moet houden met het feit dat het personeelslid wel of niet aan de 
statutaire vereisten voldoet om tot de graad van bedoelde functie benoemd te worden; 

Overwegende dat een administratieve handeling, ook al moet zij niet naar de vorm 
worden gemotiveerd, toch gegrond moet zijn op motieven die haar kunnen rechtvaardigen, 
en dat de rechter die op zich over de machtsoverschrijding heeft uit te spreken, die motieven 
moet kunnen terugvinden in het administratief dossier; dat uit geen enkel gegeven in het 
dossier blijkt dat de Minister voor de aanwijzing va.1 de heer Van Bever voor het uitoefenen 
van de hogere functies van adjunct-adviseur, zijn beoordelingsbevoegdheid uitgeoefend zou 
hebben binnen de grenzen bepaald door voornoemd artikel 3 van het koninklijk besluit van 
22 juli 1964; dat het middel gegrond is; 
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(Vernietiging van de beslissing van de Minister van Verkeerswezen van 3 oktober 
1980 waarbij de heer Van Bever, bestuurssecretaris, wordt aangewezen om de hogere func
ties van adjunct-adviseur uit te oefenen vanaf 1 juli 1980- kosten ten Jaste van de tegenpar
tij). 

Nr 22.919 - ARREST van 9 februari 1983 (Vide Kamer) 
De HH. Rémion, Eerste Voorzitter van de Raad van State, verslaggever, Stryckmans 
en Closset, staatsraden, en Mevr. Thomas, auditeur. 

GEMEENTERAADSVERKIEZING TE MONT DE L'ENCLUS 
(Mrs Vandernoot en Lambert en de Hr Desqueper) 

1. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Stemverrichtingen - Materiële verrich
tingen bij de stemming - Verzegelen, bewaken en vervoeren van de stembussen 

1. Een onregelmatigheid bij de verzegeling van de stembussen kan de 
nietigverklaring van de verkiezing maar met zich brengen, wanneer die 
onregelmatigheid tot bedrog heeft geleid. 

2. In casu heeft niemand in het stembureau, met inbegrip van de 
getuigen, in de zogenaamde veronachtzaming van de wettelijke voorschrif
ten een gevaar voor een bedriegelijke manipulatie van de stembiljetten ge
zien. 

3. In casu heeft niemand in het stemopnemingsbureau, met inbegrip 
van de getuigen, een opmerking gemaakt omtrent de onregelmatigheden die 
door de voorzitter van een stembureau zouden zijn begaan. 

4. Hoewel het in strijd is met artikel 45, tweede lid, van de gemeente
kieswet dat de voorzitter van een stembureau de stembus naar huis heeft 
meegenomen en ze slechts met enige vertraging naar het stemopnemingsbu
reau heeft gebracht, blijkt in casu nergens uit dat de getuigen zouden zijn 
verhinderd de voorzitter te vergezellen. 

In het proces-verbaal van het stemopnemingsbureau wordt, meer be
paald nergens gezinspeeld op die onregelmatigheid noch op de consequen
ties die zij gehad zou kunnen hebben. 

5. Een verschil tussen het aantal stembiljetten vermeld in het proces
verbaal van het stemopnemingsbureau en het aantal dat in de stembus is 
aangetroffen, is niet van zodanige aard dat het een eventuele bedrieglijke 
manipulatie van de inhoud van een of andere stembus aantoont. 

II. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Stemverrichtingen - Materiële ver
richtingen bij de stemming - Proces-verbaal 

Een verzoeker kan zich, tot staving van zijn middel, niet op de nala
tigheid van de getuige van zijn lijst beroepen. 

III. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Geschillen - Geldigverklaring -
Raad van State - Ontvankelijkheid van de middelen - Onduidelijk middel 

Wegens de variaties in de beweringen van de verzoeker, is het niet 
mogelijk er enig geloof aan te hechten. 
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Gezien het op 2 december 1982 ingediende verzoekschrift, waarbij Jean-Marie Scu
lier, eerste verkozen kandidaat van lijst n' 28, hoger beroep instelt tegen het besluit van 
4 november 1982 van de bestendige deputatie van de provincieraad van Henegouwen, dat 
het door hem op 18 oktober 1982 tegen de gemeenteraadsverkiezing te Mont de l'Enclus van 
10 oktober 1982 ingediende bezwaar verwerpt en die verkiezing geldig verklaart na de orde 
van afkondiging van de naam van de titularissen, te hebben verbeterd, hun naam te hebben 
afgekondigd en de verkozen opvolgers te hebben aangewezen, welk besluit van de bestendi
ge deputatie ter kennis van verzoeker is gebracht bij brief van 23 november 1982 die hij op 
24 november 1982 heeft ontvangen; 

Gelet op het in het belgische Staatsblad van 8 december 1982 bekendgemaakte be
richt, voorgeschreven bij artikel 5 van het koninklijk besluit van 15 juli 1956; 

Overwegende dat Michel Desqueper, voorzitter van een van de stembureaus en 
bijzitter in het stemopnemingsbureau, op wiens houding door verzoeker kritiek wordt gele
verd, op 28 januari 1983 een memorie heeft ingediend; dat, daargelaten of Michel Desque
per doet blijken van een belang bij de oplossing van het geschil, een belang in de zin van 
artikel 6 van het koninklijk besluit van 15 juli 1956, kan worden volstaan met te constateren 
dat zijn memorie is ingediend buiten de termijn die is voorgeschreven bij artikel 6 van het 
genoemde besluit van 15 juli 1956 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling admi
nistratie van de Raad van State, in geval van beroep als bedoeld bij artikel 76bis van de 
gemeentekieswet, zoals het gewijzigd is bij het koninklijk besluit van 16 september 1982; dat 
die memorie derhalve uit de debatten moet worden geweerd; 

Overwegende dat de verkiezing van 10 oktober 1982 te Mont de l'Enclus de volgende 
uitslag opleverde : 
- lijst n' 28 (R.D.) : 1.018 stemmen en 6 zetels, 
- lijst n' 23 (P.R.L.) : 907 stemmen en 6 zetels, 
- lijst n' 5 (P.S.C.) : 324 stemmen en 1 zetel; 

Overwegende dat verzoeker, eerste verkozen kandidaat van lijst n' 28 (R.D.) per 
brief, gedateerd op 18 oktober 1982 en ter post aangetekend op 19 oktober, een bezwaar 
heeft ingediend bij de bestendige deputatie; dat verzoeker bij een 30 oktober 1982 gedateer
de brief aan de bestendige deputatie hetgeen hij « enkele aanvullende inlichtingen »noemde 
heeft doen toekomen; dat de bestendige deputatie bij haar besluit van 4 november 1982, 
waartegen hoger beroep, verzoekers bezwaar heeft verworpen en na de orde van afkondi
ging van de naam van de titularissen te hebben verbeterd, hun naam te hebben afgekondigd 
en de opvolgers te hebben aangewezen, de verkiezing geldig heeft verklaard; 

Overwegende dat verzoeker een enig middel ontleent aan « de schending van de 
» gemeentekieswet, bepaaldelijk van de artikelen 43 en volgende, vooral van artikel 45, van 
»de artikelen 74 en volgende, aan de schending van een substantieel vormvereiste en aan 
»machtsoverschrijding, 
» doordat de voorzitter van het stembureau van de afdeling Anseroeul de stembus pas om 
» 14.45 uur in het stemopeningsbureau heeft afgegeven, dat is met 45 minuten vertraging; 
» dat die stembus slechts met plakband verzegeld was; dat twee andere stembussen op 
»dezelfde wijze zijn afgegeven hoewel een ervan voorzien was van het gemeentezegel; dat, 
» al staan die feiten niet opgetekend in het proces-verbaal van het stemopnemingsbureau, 
» verzoeker toch aanbiedt het bewijs ervan te leveren door alle wettelijke middelen, getuige
» nissen inbegrepen, bepaaldelijk naar aanleiding van het onderzoek dat door het auditoraat 
» zal worden ingesteld; 
» terwijl de sluiting en de verzegeling van de stembussen die voor de stemming hebben 
» gediend substantiële vormvereisten zijn, bestemd onder meer om manipulatie, eventuele 
» aantekeningen van aanvullende gegevens, wegneming, toevoeging of verwisseling van 
» stembiljetten te verhinderen »; 

283 



(22.919) 

dat verzoeker in de uiteenzetting van zijn middel schrijft : 
«Aangezien het percentage ongeldige stembiljetten te Mont de l'Enclus miniem is in 

» vergelijking met dat wat bij de vorige verkiezingen werd vastgesteld of in vergelijking met 
» het nationale gemiddelde, is het hoogst waarschijnlijk dat ongeldige stembiljetten in de 
» open stembus zijn ingevuld; aan de veronderstelling dat stembiljetten zijn verwisseld of 
»zelfs toegevoegd kan evenmin voorbij worden gegaan. · 

» Een zodanig bedrog kan uiteraard niet formeel worden bewezen, behalve als de 
» bedrieger op heterdaad wordt betrapt. 

» Bijgevolg bestaat er aanleiding tot het nietigverklaren van verkiezingen van het 
»ogenblik af dat zij, zoals in het onderhavige geval, ruimte hebben gelaten voor het verval
» sen van de uitspraak van de kiezers»; 

Overwegende dat verzoeker, om te bewijzen dat« hoogst waarschijnlijk ongeldige 
» stembiljetten in de open stembus zijn ingevuld » de navolgende argumenten aanvoert : 

(1°) « Er zij op gewezen dat de voorzitter van de stemafdeling Anseroeul, eveneens 
» bijzitter in het stemopnemingsbureau, bekend staat voor zijn sympathie voor lijst n' 23 
» (P.R.L.). 

»Dat is onder meer gebleken uit het verbod dat hij de getuige van lijst n' 28 (R.D.) 
» heeft opgelegd om gedurende de stemverrichtingen notities te maken, uit zijn aandringen 
» om een ongeldig stembiljet geldig te doen verklaren en het tijdens de stemopneming ten 
»gunste van lijst n' 23 (P.R.L.) in aanmerking te nemen, uit vergissingen die tijdens de 
» stemopneming in verband met de voorkeurstemmen begaan zijn ten nadele van lijst n' 28 
» (R.D.) ». 

« Bovendien bewoonde de genoemde persoon, gewezen hoofdonderwijzer van de 
»gemeenteschool van Anseroeul, in die hoedanigheid het huis dat aan de school paalt; 
»hoewel hij gepensioneerd is, heeft hij van de burgemeester, eerste kandidaat op lijst n' 23 
» (P.R.L.), toestemming gekregen om het pand tegen betaling van dezelfde geringe huur te 
» blijven bewonen. In dat verband heeft men bij cle stemopneming opgemerkt dat deze 
» bijzitter aan die kandidaat systematisch voorkeurstemmen die hem niet toekwamen toe
» kende; eveneens wordt geconstateerd dat volgens het proces-verbaal nagenoeg 85 pct. van 
»de stemmen van lijst n' 23 (P.R.L.) op die kandidaat zijn uitgebracht»; 

(2°) « Ook valt op te merken dat de bewuste voorzitter van het stembureau naar huis 
»is gegaan nog vóór hij zich naar het stemopnemingsbureau heeft begeven en dat, derhalve 
» de open stembus, het verkiezingsmaterieel, inclusief de niet gebruikte stembiljetten, in 
»zijn bezit was. De getuige van lijst n' 28 (R.D.) heeft getracht dat feit in het proces-verbaal 
» van dat bureau te doen aantekenen, maar vergeefs, want het proces-verbaal was reeds 
» afgesloten ». 

(3°) «Voorts zijn bij de stemopneming twee stembiljetten meer geteld dan er waren 
» volgens de totalen die op ieder proces-verbaal van de stembureaus vermeld staan »; 

(4°) «Bovendien was de eerste kandidaat van lijst n' 23 (P.R.L.), aftredend burge
» meester, wiens aanwezigheid in het stemopnemingsbureau door de bestendige deputatie 
» onregelmatig is geacht, in het bezit van fotoeopieën van stembiljetten, hetgeen ontegen
» zeglijk bewijst dat hij over originelen van die biljetten heeft beschikt»; 

Wat de grieven nrs 1 en 2 betreft. 

Overwegende dat artikel 45 van de gemeentekieswet bepaalt : 
« Wanneer het kiescollege meer dan een stemafdeling omvat, worden de stembussen 

»waarin de stembiljetten zich bevinden, aanstonds na het sluiten van de stemming verzegeld 
» met de zegels van de voorzitter en van een bijzitter. Ook de getuigen mogen er hun zegel 
» op zetten. De verzegeling bedekt inzonderheid de sleuf van de stembus. 

» Indien de stemopneming moet geschieden in een ander lokaal dan waar de stem
» ming heeft plaatsgehad, worden de stembussen en de sleutels ervan overgebracht door de 
» voorzitter, vergezeld van de getuigen. 
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» Bij elke stembus wordt een nota gevoegd, met aanduiding van het aantal stembil
» jetten die volgens het proces-verbaal in die bus moeten liggen »; 
dat artikel 46, eerste lid, van dezelfde wet bepaalt : 

« In de stembureaus die geen stemopneming te doen hebben, wordt het proces
» verbaal gesloten, nadat erin is vermeld dat de voorzitter zich belast heeft met het bewaren 
» en in voorkomend geval met het overbrengen van de stembus naar het stemopnemingsbu
» reau »; 

Overwegende dat een onregelmatigheid bij de verzegeling van de stembussen de 
nietigverklaring van de verkiezingen maar met zich kan brengen wanneer die onregelmatig
heid tot bedrog heeft geleid; 

Overwegende dat stembureau n' 2 (afdeling Anseroeul) van het kiescollege werd 
voorgezeten door Michel Desqueper, gepensioneerd onderwijzer; dat drie getuigen aanwe
zig waren, Jean Colle (P.S.C.), Madeleine Leclercq (P.R.L.) en Marc Maes (R.D.); dat het 
onder meer door de getuigen ondertekende proces-verbaal geen enkele opmerking bevat 
behalve die welke gedrukt zijn op het door bet bureau ingevulde formulier, namelijk: 
« De stembus wordt verzegeld, overeenkomstig de voorschriften der wet ... ». 
« De voorzitter zorgt voor de bewaring der behoorlijk verzegelde bus. » 
« De voorzitter, vergezeld van de getuigen, zal deze bus met haar sleutels naar het opne
» mingsbureau ... dragen». 
dat daaruit afgeleid moet worden dat niemand in het stembureau, met inbegrip van de 
getuigen, in de zogenaamde veronachtzaming van de wettelijke voorschriften, een gevaar 
voor een bedrieglijke manipulatie van de stembiljetten heeft gezien; 

Overwegende dat het stemopnemingsbureau werd voorgezeten door de Heer De
vliegher, bijgestaan door twee bijzitters, de HH. Desqueper en Rousseau, en door de 
secretaris; dat de kandidatenlijsten elk door een getuige waren vertegenwoordigd, te weten 
lijst n' 28 door Dominique Depuydt; dat blijkens het proces-verbaal« de getuigen verklaren 
» geen enkele opmerking of bezwaar te moeten inbrengen »; dat het proces-verbaal slechts 
de volgende opmerking bevat : « de totale stemopneming levert 2 stembiljetten meer op dan 
» het aantal stembiljetten dat in de stembussen is aangetroffen », dat het proces-verbaal 
onder meer door de getuige van lijst n' 28 Dominique Depuydt, is ondertekend; dat daaruit 
moet worden afgeleid dat niemand in het stemopnemingsbureau, met inbegrip van de getui
gen, een opmerking heeft gemaakt omtrent de onregelmatigheden die door de Heer Desque
per zouden zijn begaan; 

Overwegende dat de sympathie die de voorzitter van stembureau n' 2 voor de P.R.L. 
zou hebben hem niet kan worden verweten, evenmin als de gunst die de burgemeester, 
eerste kandidaat op de P.R.L.-lijst, hem zou hebben toegekend om, hoewel hij gepensio
neerd onderwijzer is, een aan de school palend pand te bewonen; dat de andere verklaringen 
van verzoeker als zou de voorzitter van stembureau n' 2 getuige van lijst n' 28 verboden 
hebben om tijdens de stemverrichtingen notities te nemen, erop aangedrongen zou hebben 
om een ongeldig stembiljet geldig te doen verklaren ten einde het tijdens de stemopneming 
ten gunste van lijst n' 23 in aanmerking te doen nemen en als zouden bij de stemopneming 
inzake voorkeurstemmen vergissingen ten nadele van lijst n' 28 zijn begaan, slechts bewerin
gen zijn waarvan sommige betrekking hebben op feiten die niets onregelmatigs in zich 
dragen; dat de constatering dat meer dan 85 pct. van de stemmen van lijst n' 23 op de 
aftredend burgemeester zijn uitgebracht, geenszins de onregelmatigheid van de stemming 
bewijst maar alleen doet blijken van de populariteit van die kandidaat; 

Overwegende dat het weliswaar in strijd is met artikel 45, tweede lid, van de gemeen
tekieswet dat de voorzitter van stembureau n' 2 de stembus naar huis heeft meegenomen en 
ze slechts met enige vertraging naar het stemopnemingsbureau heeft gebracht, maar dat 
nergens uit blijkt dat in het onderhavige geval de getuigen zouden zijn verhinderd de voorzit
ter te vergezellen; dat in het procesverbaal van het stemopnemingsbureau nergens gezin
speeld wordt op die onregelmatigheid noch op de consequenties die zij gehad zou kunnen 
hebben; dat verzoeker thans ten onrechte betoogt dat « de getuige van lijst n' 28 getracht 
» heeft dat feit in het proces-verbaal van dat bureau te doen aantekenen, maar vergeefs, 
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» want het proces-verbaal was reeds afgesloten »; dat verzoeker zich immers tot staving van 
zijn middel niet op de nalatigheid van de getuige van zijn lijst kan beroepen; 

Wat grief n' 3 betreft. 

Overwegende dat het juist is dat het proces-verbaal van het stemopnemingsbureau de 
volgende vermelding voorkomt : 

« 2 stembiljetten meer dan het aantal stembiljetten dat in de stembus is aangetrof
» fen »; dat een dergelijke vergissing niet van zodanige aard is dat zij een eventuele bedrieg
lijke manipulatie van de inhoud van een of andere stembus aantoont; dat zelfs indien werd 
aangenomen dat een onregelmatigheid is begaan, toch wegens de afwijzing van de eerste 
twee grieven geconstateerd zou moeten worden dat zij de uitslag van de verkiezing in genen 
dele heeft kunnen beïnvloeden; 

Wat grief n' 4 betreft. 

Overwegende dat verzoeker die voor de bestendige deputatie heeft betoogt dat de 
aftredende burgemeester bij de stemopneming « fotocopieën van ongebruikte stembiljet
» ten »in zijn bezit had, naderhand in zijn beroep bij de Raad van State schrijft dat het ging 
om« fotocopieën van stembiljetten, hetgeen ontegenzeglijk zou bewijzen dat hij over origi
» neten van die stembiljetten heeft beschikt »; dat het wegens de variaties in verzoekers 
beweringen niet mogelijk is er enig geloof aan te hechten, 

BESLUIT: 

Artikel 1. - De op 28 januari 1983 door Michel Desqueper ingediende memorie 
wordt uit de debatten geweerd. 

Artikel 2. - Het besluit van 4 november 1982 van de bestendige deputatie van de 
provincieraad van Henegouwen tot geldigverklaring van de verkiezing die op 10 oktober 
1982 te Mont de l'Enclus heeft plaatsgehad, wordt bevestigd. 

Nr 22.920 - ARREST van 9 februari 1983 (Vide Kamer) 
De HH. Rémion, Eerste Voorzitter van de Raad van State, verslaggever, Stryckmans 
en Closset, staatsraden, en Mevr. Thomas, auditeur. 

MALAISE-DEBAAR (M' Thys) t/ Provincie Luik 

1. BEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN STATE - Algemeen - Uitsluitende be
voegdheid van de administratieve overheid 

De Raad van State is niet bevoegd om het geval van een personeelslid 
op te lossen, hetzij door zijn vaste benoeming te antidateren, hetzij door 
zijn loopbaan te berekenen vanaf de datum van zijn indiensttreding. 

II. RECHTSPLEGING - Verzoekschrift -Termijn - Eenvoudige toepassing 

Gezien het op 20 oktober 1981 door Simone Malaise-Debaar ingediende verzoek
schrift; 

Overwegende dat verzoekster uiteenzet dat zij regentes« technisch-naaien »is en dat 
zij in dit vak sinds 24 september 1949 les geeft aan het provinciaal instituut voor secundair 
onderwijs te Verviers, dat zij slechts op 1 juli 1960 vast benoemd werd, en dat, nu zij « na 
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» meer dan dertig jaar dienst en op de leeftijd van vijftig jaar » aanspraak maakt op pen
sioen, het recht daartoe haar wordt ontzegd omwille van een beslissing van de provincieraad 
van Luik dd. 20 oktober 1955 krachtens welke « de uiterste datum van vaste benoeming die 
» in aanmerking komt voor pensionering na dertig jaar dienst, is vastgesteld op 1 januari 
» 1956 »; dat verzoekster de aandacht vestigt op het feit dat alleen de provincie Luik een 
dergelijke beslissing heeft genomen en dat« de ambtenaren van de instellingen die sedert 3 
»of 4 jaar door de provincie werden overgenomen ... de voorzieningen die voor hen waren 
»getroffen vóór de overname blijven genieten »; 

Overwegende dat verzoekster besluit als volgt : 
« Mocht men mijn indiensttreding (september 1949) in aanmerking nemen, of mocht 

» men de datum van mijn vaste benoeming terugbrengen tot een normale termijn, dat wil 
» zeggen, 2, 3 of 4 jaren na mijn indiensttreding, dan zou ik voldoen aan de eisen om 
» pensionering te kunnen overwegen. 

» Om die reden ben ik zo vrij een beroep bij de Raad van State in te stellen, vermits 
» ik word benadeeld wegens een laattijdige benoeming en doordat de provincie besloten 
» heeft om de uiterste datum van vaste benoeming die in aanmerking komt om de duur van 
» mijn loopbaan te berekenen, op 1 januari 1956 vast te stellen. 

» Ik meen dat mijn geval uitzonderlijk is en dat een uitzonderlijke maatregel, zoals 
» het antidateren van mijn benoeming of het berekenen van mijn loopbaan vanaf mijn 
» indiensttreding, de schade die mij is toegebracht kan goedmaken »; 

Overwegende dat verzoekster die nog geen aanvraag tot pensionering heeft inge
diend, geenszins de nietigverklaring van een administratieve handeling vordert, maar dat ze 
de Raad van State vraagt om haar geval op te lossen, hetzij door haar vaste benoeming te 
antidateren, hetzij door haar loopbaan te berekenen vanaf de datum van haar indiensttre
ding; dat de Raad van State niet bevoegd is om dergelijke maatregelen te nemen; 

Overwegende dat indien het verzoekschrift zou worden beschouwd als een beroep tot 
nietigverklaring van de beslissing van de bestendige deputatie van de provincieraad dd. 8 juli 
1960 tot vaste benoeming van verzoekster, of van het besluit van de provincieraad van 20 
oktober 1955 houdende wijziging van het pensioenstatuut van het provinciepersoneel, het 
beroep niet ontvankelijk zou zijn vermits het niet binnen de bij het procedurereglement 
bepaalde termijn werd ingesteld, aangezien de beslissing van de bestendige deputatie onmid
dellijk aan verzoekster ter kennis werd gebracht en het besluit van de provincieraad op 27 
april 1956 in het Bestuursmemorial van de provincie werd opgenomen; 

Overwegende dat verzoekster noch een memorie van wederantwoord, noch een 
laatste memorie heeft neergelegd; 

Overwegende dat het beroep onontvankelijk is, 

(Verwerping - kosten ten laste van verzoekster) 

Nr 22.921 - ARREST van 10 februari 1983 (Vilde Kamer) 
De HH. Depondt, kamervoorzitter, Debaedts en Verschooten, verslaggever, staats
raden, en Mevr. Tulkens, auditeur. 

DE CORTE en consorten (Mr De Hauw) tl Vlaams Gewest (Mr De 
Cuyper) - Tussenkomende partij : P.V.B.A. Garage com
mercial (M' Vandezande) 

I. HANDELINGEN VAN ADMINISTRATIEVE OVERHEDEN - Geldigheid -
Vormen - Adviezen 

II. GEV AARLUKE, ONGEZONDE EN HINDERLUKE INRICHTINGEN - Twee
de aanleg - Procedure - Adviezen - Advies van het bestuur van de stedebouw 
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De bepaling van artikel 9bis van het algemeen reglement voor de 
arbeidsbescherming, luidens welke het advies van het bestuur van de stede
bouw binnen de drie weken moet worden uitgebracht en de zaak zoniet zal 
doorgaan, betekent dat niet langer dan drie weken op het advies moet 
worden gewacht alvorens het onderzoek van de zaak te beëindigen en ver
slag op te maken, wat inhoudt dat geen rekening moet worden gehouden 
met een advies dat na het verstrijken van de termijn van drie weken en na de 
beëindiging van het onderzoek wordt ontvangen*. 

111. HANDELINGEN VAN ADMINISTRATIEVE OVERHEDEN - Geldigheid -
Vormen - Motieven 

IV. GEV AARLUKE, ONGEZONDE EN HINDERLIJKE INRICHTINGEN - Twee
de aanleg - Beslissing - Motivering 

1. Om te voldoen aan de door artikel JO van het algemeen reglement 
voor de arbeidsbescherming opgelegde motiveringsverplichting, dienen in 
de beslissing zelf duidelijk de redenen te worden opgegeven die de genomen 
beslissing verantwoorden. De voornaamste bestaansreden van de verplich
ting tot motivering is gelegen in de beschouwing dat de bij de beslissing 
betrokken bestuurden in de hun aanbelangende beslissing zelf de motieven 
moeten kunnen terugvinden op grond waarvan ze genomen werd, onder
meer opdat zij met kennis van zaken zouden kunnen uitmaken of het 
aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden. 

2. Hoewel de vaststelling dat de betwiste inrichting niet strijdig is met 
de vigerende stedebouwkundige voorschriften, ~en essentieel element uit
maakt in de beoordeling van de toelaatbaarheid van de inrichting, volstaat 
ze nochtans op zichzelf niet om tot het verlenen van de gevraagde exploita
tievergunning te kunnen besluiten, indien niet tevens is komen vast te staan 
dat de aan de exploitatie van de inrichting inherente hinder en gevaar de 
perken van de normale buren/ast niet zullen te buiten gaan. 

3. Het motief waarbij vastgesteld wordt dat de naleving van de regle
mentaire voorschriften en van de opgelegde voorwaarden het gevaar en de 
hinder kan verhelpen die inherent zijn aan de exploitatie, is in zo algemene 
bewoordingen gesteld dat het niet mogelijk is er de concrete gegevens van de 
zaak in terug te vinden waaruit die vaststelling werd afgeleid. 

4. De loutere verwijzingen naar adviezen, waarvan de inhoud aan de 
bij de beslissing betrokken bestuurden onbekend blijft, laten niet toe na te 
gaan op welke concrete elementen, eigen aan de zaak de beslissing berust. 

Gezien het verzoekschrift, ingediend op 10 juni 1980 door advocaat E. De Hauw, 
namens L. De Corte, G. Hermans, J.P. Soret en J. Vanderkelen, om de vernietiging te 
vorderen van het koninklijk besluit van 4 april 1980 houdende opheffing van het besluit van 
14 juni 1979 van de bestendige deputatie van de provincie Brabant waarbij aan de p.v.b.a. 
Garage Commercial vergunning geweigerd werd te Hoeilaart een carrosserieherstellings
werkplaats te exploiteren, en de gevraagde vergunning voor dertig jaar verleend werd; 

Gelet op de beschikking van 11 december 1980 die de tussenkomst van de·p.v.b.a. 
Garage Commercial toelaat; 

* Vergelijk: arrest gemeente Zoersel, n' 21.860. van 17 december 1981. 
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1. Wat de feiten betreft: 
Overwegende dat de feiten als volgt kunnen samengevat worden : 
1.1. De p.v.b.a. Garage Commercial diende op 8 'januari 1979 bij de bestendige 

deputatie van Brrbant een aanvraag in tot het bekomen van een vergunning voor de exploi
tatie van een carrosserieherstellingswerkplaats te Hoeilaart, Koldamstraat, llA, omvatten
de: 

- een pneumatische verfspuitcabine 
- een luchtcompressor met een vermogen van minder dan 10 kW. 
Het daarop ingestelde onderzoek de commodo et incommodo gaf aanleiding tot 

verscheidene klachten in verband met geuren, lawaai, storingen op het electriciteitsnet en 
waardevermindering van eigendommen. 

1.2. Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Hoeilaart adviseer-. 
de de aanvraag op 8 februari 1979 gunstig onder de uitdrukkelijke voorwaarde «dat er 
» voldoende voorzorgs- en uitbatingsmaatregelen worden voorgeschreven om elk mogelijk 
» ongemak voor de buurt voortspruitend uit de werking van de werkplaats te weren en de 
» uitbatingsvergunning te beperken voor een duur van maximum 5 jaar ». 

Het provinciaal bestuur van de stedebouw en de ruimtelijke ordening gaf op 6 maart 
1979 volgend advies : 

« Het betrokken eigendom, ligt in het woongebied 
»De aangevraagde inrichting (plaatslagerij en spuitkabine) is derhalve niet in strijd 

» met de algemeen planologische voorschriften voor zover ze verenigbaar zijn met de onmid
» dellijke omgeving. Dit wil ondermeer zeggen dat elke gebeurlijke hinder dient beperkt te 
» zijn of te worden tot een voor de omgeving aanvaardbaar niveau (artikel 5 van het konink
» lijk besluit van 28 december 1972) » .. 

De provinciale directie van de technische arbeidsinspectie adviseerde op 14 mei 1979 
de gevraagde vergunning te weigeren « daar de geplande inrichting te dicht bij de aanpalen
» de eigendommen is gelegen om de uitbating mogelijk te maken zonder dat de normale 
» burenlast zou overtroffen worden ». 

1.3. Op 14 juni 1979 besloot de bestendige deputatie, onder verwijzing naar de uitslag 
van het onderzoek de commodo et incommodo en naar de hierboven vermelde adviezen, en 
met woordelijke overname van de redengeving, vervat in het advies van de technische 
arbeidsinspectie, tot de verwerping van de aanvraag. 

1.4. De tussenkomende partij kwam binnen de reglementair voorgeschreven termijn 
van dit besluit in beroep bij de Koning. 

Het centraal bestuur van de arbeidsveiligheid bracht op 22 oktober 1979 een gunstig 
advies uit, waarvan de conclusie als volgt luidde : 

« Overwegende dat de inrichting gelegen is in een woongebied van het bij koninklijk 
»besluit van 7 maart 1977 goedgekeurd gewestplan« Halle-Vilvoorde »,waarmede ze ver
» enigbaar is; 

» Overwegende dat de naleving van de reglementaire voorschriften en de hierna 
» opgelmegde voorwaarden het gevaar en de hinder kan verhelpen welke inherent zijn aan 
» de exploitatie van die inrichting, ben ik van oordeel dat er bijgevolg aanleiding bestaat om 
» het beroepen besluit op te heffen en de vergunning te verlenen voor een termijn van 30 
»jaar»; 

Het hoofdbestuur van de stedebouw en de ruimtelijke ordening stelde in zijn advies, 
dat werd gegeven op 24 oktober 1979, « dat akkoord kan gegaan worden met het advies van 
»de provinciale direktie van de stedebouw van Brabant van 6 maart 1979. 

» De bouwaanvraag kan worden toegestaan omdat ze verenigbaar is met de onmid
dellijke omgeving. Een goede ordening van de plaats wordt hierdoor niet in het gedrang 
gebracht ». 

1.5. Daarop werd het thans voor de RaaJ van State bestreden koninklijk besluit 
genomen, waarbij het weigeringsbesluit d.d. 14 juni 1979 van de bestendige deputatie van 
Brabant werd opgeheven en de vergunning werd verleend voor een termijn van dertig jaar. 

289 



(22.921) 

2. Ten gronde : 

2.1. Overwegende dat de verzoekers in het eerste middel aanvoeren dat de bestreden 
beslissing werd genomen zonder inachtneming van het advies van het bestuur van de stede
bouw; dat de termijn van drie weken, binnen dewelke de technische arbeidsinspectie volgens 
het voorschrift van artikel 8 van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming, haar 
advies moet overmaken aan de overheid die met de beslissing is belast, niet op straffe van 
nietigheid is opgelegd; 

Overwegende dat terzake het inwinnen van het advies van het bestuur van de stede
bouw en de ruimtelijke ordening verplicht wordt gesteld door artikel 9bis van het Algemeen 
Reglement en niet door artikel 8; dat het bepaalde in artikel 9bis : «dit advies moet binnen 
» de drie weken worden uitgebracht zoniet zal de zaak doorgaan » betekent dat niet langer 
dan drie weken op het advies moet worden gewacht alvorens het onderzoek van de zaak te 
beëindigen en verslag op te maken, wat inhoudt dat geen rekening moet worden gehouden 
met een advies dat na het verstrijken van de termijn van drie weken en na de beëindiging van 
het onderzoek wordt ontvangen; dat het door artikel 9bis bedoelde advies op 17 augustus 
1979 werd aangevraagd door de administratie van de arbeidsveiligheid; dat het op 24 oktober 
1979 door het bestuur van de stedebouw en de ruimtelijke ordening uitgebrachte advies op 
26 oktober 1979 bij de administratie van de arbeidsveiligheid toekwam; dat hieruit volgt, 
enerzijds, dat het centraal bestuur van de arbeidsveiligheid op 22 oktober 1979 in ieder geval 
vermocht de zaak te laten« doorgaan» t.w. de zaak verder te behandelen en verslag erover 
op te maken, anderzijds, dat de bevoegde overheid het bestreden besluit rechtmatig kon 
nemen zonder rekening te houden met het laattijdig advies van het bestuur van de stede
bouw en de ruimtelijke ordening; dat derhalve het middel ongegrond is; 

2.2. Overwegende dat de verzoekers in een tweede middel aanvoeren dat de overwe
ging in het bestreden besluit, luidens dewelke « de inrichting gelegen is in een woongebied 
»van het bij koninklijk besluit van 7 maart 1977 goedgekeurd gewestplan Halle-Vilvoorde, 
»waarmede ze verenigbaar is » een onjuist en niet-toegelaten motief is, gezien de onver
enigbaarheid van de betwiste inrichting met de onmiddellijke omgeving genoegzaam blijkt 
uit de aangebrachte feiten; dat in een derde middel de verzoekers het bestreden besluit 
verwijten in het geheel niet te zijn gemotiveerd, doordat het : 

- het in eerste aanleg genomen besluit van de bestendige deputatie, waarbij de 
vergunning werd geweigerd, niet weerlegt; 

- het ongunstig advies d.d. 14 mei 1979 van de provinciale directie van de technische 
arbeidsinspectie, dat steunde op een onderzoek ter plaatse, evenmin weerlegt; 

- de klachten, uitgebracht tijdens het onderzoek de commodo et incommodo, niet 
ontmoet; 

- de ongemakken die de normale burenhinder overschrijden die voortspruiten uit de 
ligging van het bedrijf, de betrekking met de omgeving, de onweerlegbare geluidshinder en 
het karakter van de buurt niet in aanmerking neemt; 

Overwegende dat het tweede en het derde middel beide betrekking hebben op de 
motivering van het bestreden besluit, motivering die volgens verzoekers, hetzij strijdig is met 
de feiten, hetzij in haar geheel ontbreekt; 

Overwegende dat het bestreden besluit op de volgende motieven, voorafgegaan door 
een loutere verwijzing naar de adviezen van de technische ambtenaren, berust : 

« Overwegende dat de inrichting gelegen is in een woongebied van de bij koninklijk 
»besluit van 7 maart 1977 goedgekeurd gewestplan Halle-Vilvoorde, waarmede ze verenig
» baar is; 

» Overwegende dat de naleving van de reglementaire voorschriften en van de hierna 
» opgelegde voorwaarden het gevaar en de hinder kan verhelpen die inherent zijn aan de 
» exploitatie van de bovenvermelde inrichting »; 

Overwegende dat om te voldoen aan de door artikel 10 van het Algemeen Reglement 
voor de arbeidsbescherming opgelegde motiveringsverplichting, in de beslissing zelf duide
lijk de redenen dienen te worden opgegeven die de genomen beslissing verantwoorden; dat 
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de voornaamste bestaansreden van de verplichting tot motivering gelegen is in de beschou
wing dat de bij de beslissing betrokken bestuurden in de hun aanbelangende beslissing zelf 
de motieven moeten kunnen terugvinden op grond waarvan ze genomen werd, o.m. opdat 
zij met kennis van zaken zouden kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met 
een annulatieberoep te bestrijden; 

Overwegende dat het eerste motief van de bestreden beslissing inhoudt dat de betwis
te inrichting niet strijdig is met de vigerende stedebouwkundige voorschriften; dat zo welis
waar een zodanige vaststelling een essentieel element uitmaakt in de beoordeling van toe
laatbaarheid van de inrichting, zij nochtans op zichzelf niet volstaat om tot het verlenen van 
de gevraagde exploitatievergunning te kunnen besluiten indien niet tevens is komen vast te 
staan dat de aan de exploitatie van de inrichting inherente hinder en gevaar niet de perken 
van de normale burenlast zullen te buiten gaan; 

Overwegende dat het tweede motief van de bestreden beslissing waarbij vastgesteld 
wordt dat « de naleving van de reglementaire voorschriften en van de hierna opgelegde 
» voorwaarden het gevaar en de hinder kan verhelpen die inherent zijn aan de exploitatie » 
in zo algemene bewoordingen is gesteld dat het niet mogelijk is er de konkrete gegevens van 
de zaak waaruit die vaststelling werd afgeleid in terug te vinden; dat de loutere verwijzingen 
naar adviezen, waarvan de inhoud aan de bij de beslissing betrokken bestuurden onbekend 
blijft, evenmin toelaten na te gaan op welke konkrete elementen, eigen aan de zaak, het 
tweede motief berust; dat het middel gegrond is, 

(Vernietiging van het koninklijk besluit van 4 april 1980 houdende opheffing van het 
besluit van 14 juni 1979 van de bestendige deputatie van de provincie Brabant waarbij aan de 
p.v.b.a. Garage Commercial vergunning geweigerd werd te Hoeilaart een carrosserieherstel
lingswerkplaats te exploiteren, en de gevraagde vergunning voor dertig jaar verleend werd 
- bekendmaking van het arrest bij uittreksel op dezelfde wijze als het vernietigde besluit; -
kosten ten laste van het Vlaamse Gewest en van de tussenkomende partij) 

Nr 22.922 - ARREST van 10 februari 1983 (VIide Kamer) 
De HH. Depondt, kamervoorzitter, Debaedts, verslaggever, en Verschooten, staats
raden, en Similon, eerste auditeur. 

BOSMANS (Mrs Buysschaert en Colpaert) tl Rijksfonds voor Socia
le Reclassering van Minder-validen 

1. HANDELINGEN VAN ADMINISTRATIEVE OVERHEDEN - Geldigheid -
Vormen - Motieven 

II. MINDER-VALIDEN - Toekenning van de prestaties - In het buitenland ver
strekte prestaties 

1. Artikel 2, § 2, van het ministerieel besluit van 6 januari 1978, legt 
het technisch-medisch comité op aan de raad van beheer van het Rijksfonds 
voor sociale reclassering van minder-validen concrete medisch-wetenschap
pelijke voorlichting te verschaffen, zij het eventueel in bondige vorm, om
trent het al dan niet vervuld zijn van de drie in paragraaf 3 van hetzelfde 
artikel vermelde voorwaarden, zodat de raad van beheer met volledige 
kennis van zaken kan beslissen. 

2. Overeenkomstig een algemeen rec.htsbeginsel dient iedere admini
stratieve handeling gedragen te worden door werkelijk bestaande en rech
tens toelaatbare motieven die uit het dossier van de zaak moeten blijken. 

291 



(22.922) 

Met een wetenschappelijke uiteenzetting die voor het eerst wordt geformu
leerd in de laatste memorie van de verwerende partij, kan geen rekening 
worden gehouden . 

. . . Ook al omdat niet blijkt door wie ze eigenlijk is verstrekt. 

Gezien het verzoekschrift ingediend op 21 november 1980 door advocaat Fernand 
Colpaert namens Maria Bosmans, echtgenote Jozef De Pauw, om de vernietiging te vorde
ren van de beslissing genomen op 19 september 1980 door de raad van beheer van het 
Rijksfonds voor sociale reclassering van de minder-validen waarbij de verzoekster de ge
vraagde « tegemoetkoming in de kosten voor prestaties uitgevoerd in het buitenland wordt 
»geweigerd en de behandeling niet wordt erkend »; 

Gezien het tussenarrest n' 21.459 van 15 oktober 1981 waarin de feitelijke toedracht 
van de zaak is uiteengezet en het auditoraat wordt belast met het onderzoek van het onder
deel van het beroep, dat betrekking heeft op de beslissing tot weigering van erkenning van 
de door verzoekster genoten medische behandeling; 

Overwegende dat het enig door verzoekster aangevoerde middel is als volgt : 
« schending van artikel 2, §§ 2 en 3, van het ministerieel besluit van 6 januari 1978, houden
» de vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens dewelke de bijzondere geval
» Jen worden bepaald waarin de prestaties, die kunnen vergoed worden door het Rijksfonds 
» voor sociale reclassering van de minder-validen tot vergoeding kunnen aanleiding geven 
» wanneer zij in het buitenland verleend worden, doordat de bestreden beslissing, volgens 
» dewelke de behandeling van verzoekster in het buitenland niet medisch verantwoord is, 
» genomen is op grond van materieel onjuiste feitelijke gegevens en het Rijksfonds zich 
» aldus schuldig heeft gemaakt aan machtsoverschrijding »; dat verzoekster het middel toe
licht met erop te wijzen dat luidens artikel 2, § 3, van het ministerieel besluit van 6 januari 
1978 de voorwaarden waaraan de behandeling moet voldoen om erkend te worden de 
volgende zijn : 
« 1. een wetenschappelijke waarde en afdoend karakter vertonen, ruimschoots erkend door 

»de gezaghebbende medische instanties; 
» 2. geen experimenteel karakter vertonen; 
» 3. op rechstreekse en specifieke wijze bijdragen tot de revalidatie van de betrokkene »; 
dat volgens verzoekster uit het medisch attest op 4 november 1980 afgegeven door de behan
delende geneesheer, Dr. J. Bouckaert, blijkt dat de behandeling noodzakelijk was wegens 
een recidive van kwaadaardig gezwel aan rechter bovenkaak na chirurgische behandeling, en 
dat de behandeling in het buitenland noodzakelijk was omdat in België geen enkele moge
lijkheid bestaat om die behandeling in klinisch verband uit te voeren; dat verzoekster ten
slotte verwijst naar de « uiterst positieve resultaten »die door de behandeling in het buiten
land werden bereikt, en tevens naar het feit dat de mutualiteit waarbij verzoekster is aange
sloten, tussengekomen is in de kosten veroorzaakt door de opname in de Lukaskliniek te 
Arlesheim; 

Overwegende dat de verwerende partij opmerkt dat er een schending is van artikel 
2,§ 2, van het ministerieel besluit van 6 januari 1978, aangezien de vorm-en procedurevoor
schriften werden in acht genomen, t.w. advies van het technisch-medisch comité van het 
Rijksfonds, gevolgd door de beslissing van de raad van beheer; dat zij voorts betoogt dat de 
behandeling door de raad van beheer van het Rijksfonds niet werd erkend uit hoofde van de 
bepalingen van artikel 2, § 3, 1°, van voormeld ministerieel besluit, omdat de wetenschappe
lijke waarde en het afdoend karakter ervan niet ruimschoots door de gezaghebbende medi
sche instanties erkend worden; dat de verwerende partij ook ingaat op de opmerking van de 
eerste auditeur in zijn verslag na onderzoek, dat in het administratief dossier, behalve het 
advies van Dr. Tubbax die zegt de behandeling welke toegepast wordt in de Lukaskliniek te 
Arlesheim niet te kennen, geen enkel advies van andere geneesheren voorhanden is en uit 
geen enkel stuk van het dossier blijkt dat het advies van andere geneesheren werd ingewon
nen; dat zij in dit verband opmerkt : « De beroepen beslissing is genomen op basis van het 
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» advies van het technisch-medisch comité van het Rijksfonds, comité dat naar luid van de 
» bepalingen van artikel 6, 2°, van de wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclasse
» ring van de minder-validen samengesteld is uit « een voorzitter en een aantal door de 
» Koning te bepalen leden, gekozen onder de personen erkend om hun bevoegdheid op het 
»gebied van de geneeskunde of de orthopedische heelkunde». 

» Het zou aan gezegd comité onrecht aandoen zijn, te veronderstellen dat het zijn 
» advies uitsluitend op een inhoudelijk niet zo uitgebreid attest van dokter Tubbax zou 
» gesteund hebben. De hoge wetenschappelijke eisen gesteld aan de leden van het tech
» nisch-medisch comité houden in dat zij een voldoende kennisbagage hebben op genees
» kundig gebied om over de wetenschappelijke waarde van de behandeling van kanker door 
» anthroposofische behandeling te kunnen oordelen »; 

dat de verwerende partij daarop in haar laatste memorie nog een vrij uitvoerige medisch
wetenschappelijke uiteenzetting laat volgen over kankertherapie in het algemeen een meer 
bepaald over de anthroposofische behandeling van kanker, waaruit blijkt dat aan deze 
laatste geen wetenschappelijke waarde noch een afdoend karakter kan worden toegeschre
ven; 

Overwegende dat het middel van verzoekster de Raad van State ertoe noopt vooraf 
na te gaan of het door artikel 2, § 2, van het ministerieel besluit van 6 januari 1978 voorge
schreven advies van het technisch-medisch comité gelding werd gegeven en, wat daar gedeel
telijk mee samenvalt, of uit het administratief dossier motieven naar voren komen die de 
genomen beslissing rechtens kunnen dragen; 

Overwegende dat artikel 2, § 2, van het vermelde ministerieel besluit luidt : 
« De raad van beheer van het Rijksfonds beslist over de erkenning van de behande

» lingen uitgevoerd in het buitenland, na advies van het Technisch Medisch Comité »; 
dat ter zake het advies van het technisch-medisch comité is uitgebracht onder de vorm van 
een kruisje aangebracht in een kolom, met bovenaan de vermelding« ongunstig »; dat voor 
het overige als enige toelichting wordt verwezen naar« het standpunt van de Administratie » 
uiteengezet in een vooraf klaar gemaakte nota, welke, naast een verwijzing naar het hierbo
ven reeds vermelde verslag van Dr. J. Tubbax, stomatoloog te Antwerpen, die verklaart de 
in Zwitserland genoten behandeling niet te kennen, alleen een algemen sleutel-formule 
bevat; dat een dergelijke handelswijze niet beantwoordt aan het vereiste vervat in artikel 2, 
§ 2, van het voormelde ministerieel besluit, dat het technisch-medisch comité oplegt aan de 
raad van beheer concrete medisch-wetenschappelijke voorlichting te verschaffen, zij het 
eventueel in bondige vorm, omtrent het al dan niet vervuld zijn van de drie in § 3 van 
hetzelfde artikel vermelde voorwaarden, zodat de raad van beheer met volledige kennis van 
zaken kan beslissen; dat ook alleen op die wijze kan worden nagegaan of het medisch
wetenschappelijk comité de zaak met de vereiste zorgvuldigheid heeft onderzocht; 

Overwegende bovendien dat overeenkomstig een algemeen beginsel van het recht 
iedere administratieve handeling dient gedragen te worden door werkelijk bestaande en 
rechtens toelaatbare motieven die uit het dossier van de zaak moeten blijken; dat, zoals 
reeds naar voor is gekomen uit het onderzoek hierboven, ter zake dergelijke motieven, die 
normaal zouden moeten voorkomen in het advies van het technisch-medisch comité, in het 
dossier niet kunnen worden aangetroffen; dat met de wetenschappelijke uiteenzetting die 
voor het eerst is geformuleerd in de laatste memorie van de verwerende partij geen rekening 
kan worden gehouden, ook al omdat niet blijkt door wie ze eigenlijk is verstrekt; 

Overwegende dat hierboven vastgestelde grond oplevert tot vernietiging van de be
streden beslissing, zonder dat het middel van verzoekster voor het overige kan worden 
onderzocht, 

(Vernietiging van de beslissing genomen op 19 september 1980 door de raad van 
beheer van het Rijksfonds voor sociale reclassering van de minder-validen in zoverre de 
anthroposofische behandeling van kanker daarin niet wordt erkend - kosten ten laste van 
de verwerende partij) 
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Nrs 22.923 en 22.924 - ARRESTEN van 10 februari 1983 (Vilde K.) 
De HH. Depondt, kamervoorzitter, verslaggever, Debaedts en Verschooten, staats
raden, en Similon, eerste auditeur. 

O.C.M.W. Aalst (Mr Saeys) tl Arijs (Mr Van der Elst) 

1. MAATSCHAPPELUKE DIENSTVERLENING - Geschillen in verband met het 
recht op maatschappelijke dienstverlening - Beroepskamer - Bevoegdheid (1 tot 3) 

II. ADMINISTRATIEVE RECHTSCOLLEGES - Beroepen - Hoger beroep -
Gevolgen (1 en 2) 

1. Blijkens de wet van 8 juli 1976 heeft het beroep bij de beroepska
mer tegen een beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn inzake 
individuele dienstverlening een devolutief karakter, zodat de beroepskamer 
tot taak heeft het ganse geschil ten gronde te beslechten en hierbij moet 
rekening houden met de toestand zoals deze zich voordoet op het ogenblik 
dat ze haar beslissing neemt* (nrs 22.923 en 22.924). 

2. De beroepskamer treedt in de plaats van het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn om in laatste aanleg te oordelen of, in het 
geval dat haar voorgelegd wordt, de feitelijke voorwaarden voor het ont
staan van het recht op dienstverlening vervuld zijn, en in welke mate en op 
welke manier deze steun moet worden verstrekt** (nrs 22.923 en 22.924). 

3. In casu blijkt uit de motivering van de bestreden beslissing niet dat 
de beroepskamer bij het verlenen van de hulp willekeurig is te werk gegaan 
(nr 22.924). 

ID. MAATSCHAPPELUKE DIENSTVERLENING - Recht op maatschappelijke 
dienstverlening - Beoordeling van de noodzakelijkheid van de dienstverlening 

1. Het is het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat 
oordeelt over de materiële hulp die moet worden verleend. Het mag daarbij 
rekening houden met alle inkomsten van het gezin, om aan de hand daar
van de noodtoestand van elk steunaanvragend gezinslid te beoordelen (nr 
22.924). 

2. De beroepskamer is niet gebonden door het« steunbarema »of het 
« steunreglement » dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
heeft vastgesteld om het minimum inkomen te bepalen boven hetwelk geen 
steun meer verleend wordt. · 

... Inzonderheid wanneer dit steunreglement alleen een richtlijn blijkt 
te zijn, die geenszins een beperking stelt aan de vrijheid en verantwoorde
lijkheid van het bestuur bij het bepalen van de aard en de omvang van de te 
verstrekken hulpverlening (nrs 22.923 en 22.924). 

IV. MAATSCHAPPELUKE DIENSTVERLENING - Geschillen in verband met het 
recht op maatschappelijke dienstverlening - Hoger beroep - Hoedanigheid vereist om be
roep in te stellen 

* Zie in dezelfde zin de arresten O.C.M.W. Brugge, n' 19.974, van 12 december 1979, O.C.M.W. Leuven, n' 
20.275, van 23 april 1980, en O.C.M.W. Gent, n' 21.207, van 4 juni 1981. ** Vergelijk: arresten O.C.M.W. Lebbeke, n' 20.859, van 15 januari 1981, O.C.M.W. Luik, n' 21.588, van 25 
november 1981, en O.C.M.W. Hotton, n' 21.891, van 13 januari 1982. 
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1. De beroepskamer dient ambtshalve de ontvankelijkheid van het 
beroep te onderzoeken. Ook de Raad van State onderzoekt van ambtswege 
deze ontvankelijkheid (n's 22.923 en 22.924). 

2. De onderhoudsplicht van de ouders ten overstaan van hun minder
jarige kinderen, sluit de plicht in om, in geval van ziekte of ongeval van hun 
kind, de kosten van geneesheer en van verzorging in het ziekenhuis op zich 
te nemen. Gelet op deze verplichting kunnen alleen de ouders, of één van 
hen, geldig een vraag om steunverlening bij het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn indienen en tegen de beslissing van dat centrum 
beroep instellen bij de beroepskamer (n's 22.923 en 22.924). 

V. MAATSCHAPPELUKE DIENSTVERLENING - Geschillen in verband met het 
recht op maatschappelijke dienstverlening - Beroep bij de Raad van State - Kosten 

VI. RECHTSPLEGING - Kosten 

De beroepskamer voor maatschappelijk welzijn treedt op ter vervul
diging van een taak van algemeen belang. ingeval van nietigverklaring van 
haar beslissing worden de kosten ten laste van de Gemeenschap gelegd (n's 
22.923 en 22.924). 

VII. RECHTSPLEGING - 1° Memorie van wederantwoord - Middel; - 2° Laatste 
memorie - Middel 

Het middel dat voor het eerst wordt aangevoerd in de memorie van 
wederantwoord of in de laatste memorie, is niet ontvankelijk tenzij het van 
openbare orde is of niet eerder kon worden ingeroepen (n' 22.924). 

(n' 22.923) Gezien het verzoekschrift ingediend op 15 februari 1980 namens het 
O.C.M.W. van Aalst door zijn toenmalige raadsman, advocaat G. Baeck, om de vernieti
ging te vorderen van de beslissing dd. 10 december 1979 van de Beroepskamer van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn van de provincie Oost-Vlaanderen waarbij de 
beslissing van 26 oktober 1979 van het O.C.M.W. van Aalst inzake steun van P. Arijs, 
vernietigd wordt en dit O.C.M.W. verplicht wordt een meer omvangrijke steun aan voor
noemde te verlenen; 

Gezien de beslissing dd. 25 januari 1980 waarbij de raad voor maatschappelijk wel
zijn van Aalst besliste onderhavig beroep in te stellen; 

Gezien de beslissing dd. 14 mei 1982 van het college van burgemeester en schepenen 
van de stad Aalst waarbij het O.C.M.W. van Aalst gemachtigd wordt onderhavig beroep in 
te stellen; 

Overwegende dat de bestreden beslissing op 19 december 1979 aan de verzoekende 
partij werd betekend; 

Overwegende dat de feiten als volgt kunnen samengevat worden : 
1.1. P. Arijs geboren op 29 januari 1959 als tweede zoon van vijf kinderen, wonende 

bij zijn ouders in de Sint-Jobstraat 92 te Aalst, werd op 16 september 1978 het slachtoffer 
van een verkeersongeval waarvan de fout ten zijnen laste werd gelegd. 

Zwaar gewond werd hij naar het Academisch Ziekenhuis te Gent overgebracht waar 
hij meer dan een jaar verbleef en verschillende heelkundige ingrepen onderging. 

Gelet op de door P. Arijs begane fout die het ongev::il zou veroorzaakt hebben, kon 
hij geen schadeloosstelling van een verzekeringsmaatschappij verwachten. Als pas afgestu
deerde kwam hij niet meer in aanmerking voor kinderbijslag. Hij was evenmin gerechtigd op 
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ziekteverzekering omdat hij, hoewel ingeschreven als werkloze, nog niet gestempeld had. 
Tenslotte kon hij ook geen aanspraak maken op een bestaansminimum omdat hij geen 21 
jaar oud was. 

Het gezin waartoe P. Arijs behoorde, waarvan de vader werkloos was en twee 
kinderen werkten, had een totaal inkomen per maand van 57.000 fr. 

1.2. Tot 31 juli 1979 bedroeg de oplegrekening voor hospitalisatie in het Academisch 
Ziekenhuis te Gent 108.040 fr. Dit bedrag werd, op 16.554 fr. na, door de moeder betaald. 

Omdat het gezin niet verder de onkosten voor opleg in het hospitalisatie en de 
geneeskundige behandeling kon dragen, vroeg de moeder steun bij het O.C.M.W. van 
Aalst. De sociale dienst van het O.C.M.W. stelde op 2 oktober 1979 voor P. Arijs die nog 
steeds in het ziekenhuis verbleef, als alleenstaande te beschouwen en hem een steun toe te 
kennen van 9700 fr. per maand voor de periode van 1 oktober 1979 tot en met 31 januari 
1980, datum waarop hij meerderjarig zou worden en in aanmerking zou komen voor een 
bestaansminimum. Verder stelde de sociale dienst voor dat het O.C.M.W. de mutualiteits
bijdragen (1.000 fr. per maand) ten zijnen laste zou nemen en een « eenmalige steun zou 
»overwegen om facturen (van het ziekenhuis) van 1 augustus 1979 tot 30 september 1979 te 
» kunnen betalen. » 

1.3. Op 26 oktober 1979 besliste de raad voor maatschappelijk welzijn van Aalst aan 
P. Arijs een steun te verlenen van 5.527 fr. per maand vanaf 1 oktober 1979 en de mutuali
teitsbijdrage ten laste van het O.C.M.W. te nemen. 

1.4. Tegen deze beslissing die hem op 30 oktober 1979 werd betekend, stelde P. 
Arijs op 8 november 1979 beroep in bij de Provinciale Beroepskamer. Hij vroeg een verho
ging van het toegekende steunbedrag en de tenlasteneming door het O.C.M.W. van« de 
oplegrekening »van het ziekenhuis ten bedrage van 108.040 fr. 

De Beroepskamer vernietigde op 10 december 1979 de beslissing dd. 26 oktober 
1979 van het O.C.M.W. van Aalst en, opnieuw wijzende, veroordeelde het O.C.M.W. om 
ex aequo et bono, 60 pct. ten laste te nemen van de reeds betaalde ziekenhuisrekening ten 
bedrage van 108.040 fr. en aan P. Arijs, met ingang van 1 oktober 1979, 9.700 fr. per maand 
als steun toe te kennen. 

1.5. De bestreden beslissing van de beroepskamer verwijst vooreerst naar het betoog 
van de vertegenwoordigster van het O.C.M.W. die op de zitting van de Beroepskamer, ter 
verdediging van de beslissing waartegen beroep, aanvoerde dat deze beslissing « gegrond is 
»op het gezamenlijk inkomen van het gezin waar verzoeker deel uitmaakt, zijnde 57.000 fr. 
»per maand. Dit inkomen ligt 21.000 fr. boven het interventiebarema dat terzake door het 
» centrum wordt gehanteerd. Zelfs wanneer in onderhavig geval rekening zou worden ge
» houden met de ongeveer 11.000 fr. per maand oplopende oplegkosten, zou het inkomen 
» van dit gezin dus nog boven het steunbarema liggen ». 

De bestreden beslissing zelf wordt dan als volgt gemotiveerd : 
« Overwegende dat een van de werkende kinderen van het gezin meerderjarig is 

» zodat zijn loon niet in het gezinsinkomen mag worden verrekend, terwijl anderzijds de 
»netto-verdiensten van de werkende dochter (13.000 fr. per maand) - na aftrek van haar 
» persoonlijke uitgaven - niet van dien aard zullen zijn dat zij het gezinsbudget gunstig 
» zouden kunnen beïnvloeden. 

« Overwegende dat de lasten die thans door het betrokken gezin moeten worden 
» gedragen ingevolge het ongeval dat verzoeker is overkomen, niet in verhouding zijn tot het 
» gezinsbudget; dat dit gezin hierdoor de mogelijkheid wordt ontnomen om menswaardig te 
» kunnen leven. 

«Overwegende dat het O.C.M.W. van de stad Aalst, als steunverlenend centrum, 
» tegenover het ziekenhuis waar verzoeker wordt verpleegd, verantwoordelijk is voor de 
»niet bepaalde rekeningen, onverminderd de mogelijkheid van het centrum tot terugvorde
» ring van de aldus gedane kosten van belanghebbende of zijn voedingsplichtigen ». 

2.1. Overwegende dat de verzoekende partij in de eerste twee middelen aanvoert dat 
de beroepskamer haar bevoegdheid is te buiten gegaan doordat zij eigenmachtig en zonder 
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zich te storen aan de normen (het steunbarema) die het O.C.M.W. zichzelf opgelegd heeft 
om steun te verlenen, op discretionaire wijze beslist heeft dat het inkomen van de zoon niet 
in aanmerking kwam om de bestaansmiddele.n van het gezin te bepalen en dat, tegen de 
gefundeerde en redelijke beslissing in van het O.C.M.W., aan P. Arijs de betwiste steun 
moest worden verleend, wanneer naar de geest van de wet van 8 juli 1976, « de opdracht van 
» de beroepskamer er enkel kan in bestaan kontrole uit te oefenen om het eventueel eigen
» machtig en willekeurig weigeren van steun die door het O.C.M.W. verschuldigd is aan 
» degenen die daaraan behoefte hebben, te voorkomen » hetgeen terzake niet het geval was 
«aangezien de verzoeker (het O.C.M.W.) zijn eigen door de overheid niet betwist steun
» reglement, ongetwijfeld geëeerbiedigd heeft»; 

2.2. Overwegende dat blijkens de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn, het beroep bij de beroepskamer tegen een beslissing van de 
Raad voor maatschappelijk welzijn inzake individuele dienstverlening, een devolutief karak
ter heeft zodat de beroepskamer tot taak heeft het ganse geschil ten gronde te beslechten en 
hierbij rekening moet houden met de toestand zoals deze zich voordoet op het ogenblik dat 
ze haar beslissing neemt; dat zodanige interpretatie steun vindt in de parlementaire voorbe
reiding van de wet en in de artikelen 71 en 72 van deze wet; dat tijdens de parlementaire 
voorbereiding van de wet, de Minister van Volksgezondheid en van het Gezin« de Beroeps
» kamer de zaak integraal herneemt» (Gedr. St. Senaat, zitting 1975-1976, 581, nr. 2, blz. 
131); dat arikel 71, tweede lid, van de wet het beroep bij de beroepskamer openstelt ook 
wanneer een der organen van het centrum een maand te rekenen van de ontvangst van het 
verzoek heeft laten verstrijken zonder een beslissing te nemen en dat luidens artikel 72, 
derde lid,« de beroepskamer die door een beroep gevat is, alle nodige inlichtingen inwint en 
» desgevallend een sociaal en/of medisch onderzoek beveelt »;dat de beroepskamer aldus in 
de plaats treedt van het O.C.M. W. om in laatste aanleg te oordelen of in het geval dat haar 
voorgelegd wordt, de feitelijke voorwaarden voor het ontstaan van het recht op dienstverle
ning vervuld zijn en in welke mate en op welke manier deze hulp moet worden verstrekt; 

2.3. Overwegende dat de beroepskamer niet gebonden is door het zogenoemde 
steun- of interventiebarema van het O.C.M.W. noch door zijn steunreglement; dat uit de 
bewoordingen zelf van dit steunreglement blijkt dat het alleen om een richtlijn gaat die 
« geenszins een beperking stelt aan de vrijheid en verantwoordelijkheid van het bestuur bij 
»het bepalen van de aard en de omvang van de te verstrekken hulpverlening»; 

3.1. Overwegende dat in een derde middel de verzoekende partij beweert dat de 
motieven van de bestreden beslissing in strijd zijn met het « formeel beschikkend gedeelte » 
van deze beslissing, doordat de beroepskamer enerzijds vaststelt dat het O.C.M.W. als 
steunverlenend centrum tegenover het ziekenhuis verantwoordelijk is voor de niet betaalde 
rekeningen en dat het verschuldigd bedrag van 108.040 fr., op 15.554 fr. na, betaald werd en 
anderzijds het O.C.M.W. veroordeelt om 60 pct. van« de reeds betaalde rekeningen» te 
zijnen laste te nemen; 

3.2. Overwegende dat de beweerde tegenstrijdigheid enkel schijnbaar is; dat in de 
bestreden beslising, de beroepskamer vaststelt enerzijds dat het bedrag van de ziekenhuisre
kening (108.040 fr.) niet in verhouding is met het gezinsbudget en anderzijds dat het 
O.C.M.W. tegenover het ziekenhuis verantwoordelijk is voor de onbetaalde rekeningen; dat 
de beroepskamer uit deze tweevoudige vaststelling besluit dat 60 pct. van de betaalde reke
ning niet door het gezinsbudget maar wel door het O.C.M.W. moeten worden gedragen; dat 
het middel niet gegrond is; 

4.1. Overwegende dat de verzoekende partij in een vierde middel aanvoert dat het 
beroep dat P. Arijs op 9 november 1979, zelf, als niet ontvoogde minderjarige, bij de 
Beroepskamer instelde, niet ontvankelijk was en dat de Beroepskamer dit ambtshalve had 
moeten vaststellen en uit dien hoofde het beroep had moeten verwerpen; 

4.2. Overwegende dat het middel door de verzoekende partij aangevoerd een vraag 
opwerpt betreffende de persoon die terzake de schuldenaar is van de bedoelde ziekenhuisre
kening en aan wie de gevraagde maandelijkse steun moest worden verleend; dat alleen deze 
persoon een vraag tot steunverlening bij het O.C.M.W. van Aalst kon indienen en, in geval 
de beslissing van het O.C.M.W. hem geen bevrediging gaf, daartegen in beroep kon gaan bij 
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de Beroepskamer; dat deze vraag die de ontvankelijkheid betreft van het beroep van P. 
Arijs bij de beroepskamer door deze laatste ambtshalve moest onderzocht worden; dat 
belast met de wettelijkheidscontrole over de beslissing van deze beroepskamer, voornoemde 
vraag ook bij het onderzoek van onderhavig annulatieberoep ambsthalve moet worden 
gesteld; 

4.3. Overwegende dat luidens artikel 203 van het Burgerlijk Wetboek« de echtgeno
» ten, door de enkele daad van het huwelijk, samen de verbintenis aangaan om aan hun 
»kinderen, kost, onderhoud en opvoeding te verschaffen »; 

4.4. Overwegende dat de onderhoudsplicht van de ouders t.o.v. hun minderjarige 
kinderen, de plicht insluit om boven het gewone onderhoud, in geval van ziekte of ongeval 
van hun kind, de kosten van geneesheer en van verzorging in het ziekenhuis op zich te 
nemen; 

4.5. Overwegende dat, gelet op deze verplichting die op de ouders van P. Arijs 
berustte, alleen zij, of een van hen, geldig een vraag om steunverlening bij het O.C.M.W. 
konden indienen en dat ook alleen zij, of een van hen, tegen de beslissing van het O.C.M.W. 
beroep konden instellen bij de beroepskamer; 

4.6. Overwegende dat het beroep terzake op 8 november 1979 door P. Arijs bij de 
beroepskamer werd ingesteld; dat zonder te moeten nagaan of P. Arijs als niet ontvoogde 
minderjarige, de nodige handelingsbekwaamheid had om een beroep bij de beroepskamer in 
te stellen, het volstaat vast te stellen dat het beroep bij de beroepskamer werd ingesteld door 
een persoon die niet de schuldenaar was van de ziekenhuisrekening en die derhalve niet de 
vereiste kwaliteit bezat om dit beroep in te stellen; dat de niet-ontvankelijkheid van het 
beroep door P. Arijs, ambtshalve door de beroepskamer diende opgeworpen te worden en 
dat het beroep op grond van dit motief diende verworpen te worden; dat de bestreden 
beslissing van de beroepskamer om die reden moet worden vernietigd; 

4.7. Overwegende dat de beroepskamer opgetreden is in het algemeen belang; dat 
de kosten ten laste van de Vlaamse Gemeenschap moeten worden gelegd, 

(Vernietiging van de beslissing dd. 10 december 1979 van de beroepskamer van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn van de provincie Oost-Vlaanderen waarbij de 
beslissing dd. 16 oktober 1979 van het O.C.M.W. van Aalst vernietigd wordt en dit 
O.C.M.W. verplicht wordt om ex aequo et bono, 60 pct. ten laste te nemen van de reeds 
betaalde ziekenhuisrekening ten bedrage van 108.040 fr. en aan P. Arijs, met ingang van 1 
oktober 1979, 9.700 fr. per maand als steun te betalen - overschrijving - verwijzing -
kosten ten laste van de Vlaamse Gemeenschap) 

*** 
(n' 22.924) Gezien het verzoekschrift ingediend op 2 april 1980 namens het 

O.C.M.W. van Aalst door zijn voorzitter, om de vernietiging te vorderen van de beslissing 
d.d. 18 februari 1980 van de Beroepskamer van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn van de provincie Oost-Vlaanderen waarbij de beslissing van 28 december 1979 van 
het O.C.M.W. van Aalst vernietigd wordt en dit O.C.M.W. verplicht wordt aan P. Arijs 
« ex aequo et bono » 60 pct; te betalen van een onkostennota groot 30.948 fr., voor verple
ging in het Academisch Ziekenhuis te Gent; 

Gezien de beslissing d.d. 28 maart 1980 waarbij de raad voor maatschappelijk welzijn 
van Aalst besliste onderhavig beroep in te stellen; 

Gezien de beslissing d.d. 14 mei 1982 van het college van burgemeester en schepenen 
van de stad Aalst waarbij het O.C.M.W. van Aalst gemachtigd wordt onderhavig beroep in 
te stellen; 

Overwegende dat de bestreden beslissing bij brief van 25 februari 1980 aan de verzoe
kende partij werd betekend; 
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Overwegende dat de feiten als volgt kunnen samengevat worden : 
1.1. P. Arijs geboren op 29 januari 1959 als tweede zoon van vijf kinderen, wonende 

bij zijn ouders in de Sint-Jacobstraat 92 te Aalst, werd op 16 september 1978 het slachtoffer 
van een verkeersongeval waarvan de fout ten zijnen laste werd gelegd. 

Zwaar gewond werd hij naar het Academisch Ziekenhuis te Gent overgebracht waar 
hij meer dan een jaar verbleef en verschillende heelkundige ingrepen onderging. 

Gelet op de door P. Arijs begane fout die het ongeval zou veroorzaakt hebben, kon 
hij geen schadeloosstelling van een verzekeringsmaatschappij verwachten. Als pas afgestu
deerde kwam hij niet meer in aanmerking voor kinderbijslag. Hij was evenmin gerechtigd op 
ziekteverzekering omdat hij, hoewel ingeschreven als werkloze, nog niet gestempeld had. 
Tenslotte kon hij ook geen aanspraak maken op een bestaansminimum omdat hij geen 21 
jaar oud was. 

Het gezin waartoe P. Arijs behoorde, waarvan de vader werkloos was en twee 
kinderen werkten, had een totaal inkomen per maand van 57.000 fr. 

1.2. Tot 31 juli 1979 bedroeg de oplegrekening voor de verpleging in het Academisch 
Ziekenhuis te Gent 108.040 fr~ Dit bedrag werd, op 16.554 fr. na, door de moeder betaald. 

Omdat het gezin niet verder de onkosten voor opleg in de hospitalisatie en de genees
kundige behandeling kon dragen, vroeg de moeder steun bij het O.C.M.W. van Aalst. De 
sociale dienst van het O.C.M.W. stelde op 2 oktober 1979 voor P. Arijs die nog steeds in het 
ziekenhuis verbleef, als alleenstaande te beschouwen en hem een steun toe te kennen van 
9.700 fr. per maand voor de periode van 1 oktober 1979 tot en met 31 januari 1980, datum 
waarop hij meederjarig zou worden en in aanmerking zou komen voor het bestaansmini
mum. Verder stelde de sociale dienst voor dat het O.C.M.W. de mutualiteitsbijdragen 
(1.000 fr. per maand) ten zijnen laste zou nemen en een« eenmalige steun zou overwegen 
»om fakturen (van het ziekenhuis) van 1 augustus 1979 tot 30 september 1979 te kunnen 
»betalen ». 

1.3. Op 26 oktober 1979 besliste de raad voor maatschappelijk welzijn van Aalst aan 
P. Arijs een steun te verlenen van 5.527 fr. per maand vanaf 1oktober1979 en de mutuali
teitsbijdrage ten laste van het O.C.M.W. te nemen. 

1.4. Tegen deze beslissing die hem op 30 oktober 1979 werd betekend stelde P. Arijs 
op 8 november 1979 beroep in bij de provinciale beroepskamer. Hij vroeg een verhoging van 
het toegekende steunbedrag en de tenlasteneming door het O.C.M.W. van« de oplegreke
» ning »van het ziekenhuis ten bedrage van 108.040 fr. 

De beroepskamer vernietigde op 10 december 1979 de beslissing d.d. 26 oktober 1979 
van het O.C.M.W. van Aalst en, opnieuw wijzende, veroordeelde het O.C.M.W. om ex 
aequo et bono, 60 pct. ten laste te nemen van de reeds betaalde ziekenhuisrekening ten 
bedrage van 108.040 fr. en aan P. Arijs, met ingang van 1oktober1979, 9.700 fr. per maand 
als steun toe te kennen. 

Tegen deze beslissing van de beroepskamer stelde het O.C.M.W. van Aalst op 15 
februari 1980 een beroep in bij de Raad van State die bij arrest nr 22.923 van 10 februari 
1983 de bestreden beslissing vernietigde; 

1.5. Op 30 oktober 1979 stuurde het Academisch Ziekenhuis te Gent opnieuw factu
ren aan P. Arijs voor een totaal bedrag van 30.948 fr. Aan het O.C.M.W. van Aalst vroeg P. 
Arijs deze rekeningen ten zijnen laste te nemen maar op 28 december 1979 besliste de raad 
voor maatschappelijk welzijn van Aalst « niet tussen te komen » in de betaling van deze 
nieuwe fakturen. 

1.6. Op beroep d.d. 12 januari 1980 ingesteld door P. Arijs, deed de provinciale 
beroepskamer de beslissing van het O.C.M.W. teniet en verplichte het de voornoemde 
rekeningen ten belope van 60 pct. te zijnen laste te nemen. Deze uitspraak van de beroeps
kamer is het voorwerp van onderhavig beroep. 

1.7. De bestreden beslissing geeft vooreerst de stelling weer van het 0.C.M.W. zoals 
ze door zijn vertegenwoordigster werd uiteengezet : « ... dat, rekening houdende met datge
» ne wat verzoeker reeds werd toegewezen ingevolge de vroegere beslissing van deze Ka-
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» mer, nl. een maandelijkse steun van 9.700 fr. en een participatie van 60 pct; in een 
»voorgaande ziekenhuisrekening van het A.Z. te Gent, ter grootte van 108.040 fr., het 
» gezin waar de begunstigde deel van uitmaakt, in staat moet worden geacht de thans ter 
»betaling aangeboden rekeningen voor een totaal bedrag van 30.948 fr. te dragen, zonder 
» dat het hierdoor de mogelijkheid wordt ontnomen een leven te leiden dat beantwoordt aan 
» de menselijke waardigheid. Zij wijst er daarenboven op dat, zelfs wanneer abstractie 
» wordt gemaakt van het loon van de werkende kinderen zoals door deze Kamer werd 
»gedaan, het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen (19.600 fr.) van de vader, 1.000 fr. 
»boven de interventieschaal van het O.C.M.W. ligt ». 

1.8. De bestreden beslissing is als volgt gemotiveerd : 
« Overwegende dat de aan verzoeker toegekende steun van 9.700 fr. per maand 

» (door de vorige beslissing van de beroepskamer d.d. 10 december 1979) slechts ingaat op 1 
» oktober 1979 en dat de in betwisting staande rekeningen betrekking hebben op verple
» gingsperioden vóór deze datum; 

» Overwegende dat de ziekenhuisrekeningen niet integraal ten laste van het betrok
» ken O.C.M.W. zijn gelegd en dat de 40 pct. hiervan welke door het gezin moet worden 
» gedragen, niet kan worden betaald met het gedeelte van het gezinsbudget dat, volgens de 
»vertegenwoordigster, het interventiebarema van het O.C.M.W. zou overstijgen (het be
» treft de ziekenhuisrekening van 108.040 fr. waarvan krachtens de vorige beslissing d.d. 10 
»december 1979, 60 pct. «van de reeds betaalde ziekenhuisrekening »ten laste viel van het 
» O.C.M.W.); dat het betrokken gezin ten andere nog twee schoolgaande kinderen ten laste 
» heeft zodat de financiële konsekwenties van het ongeval dat verzoeker is overkomen nog 
» zwaar op het gezinsbudgezt zullen doorwegen; 

»Gelet op de beslissing van deze Kamer d.d. 10 december 1979, rep. 79/62 en op de 
» motivering waarop deze beslissing is gesteund; 

» Overwegende dat de thans beschouwde periode dezelfde is als deze waarop de 
» voormelde beslissing betrekking had; dat de omstandigheden derhalve gelijkaardig zijn »; 

2.1. Overwegende dat de verzoekende partij in een eerste middel aanvoert dat het 
beroep dat P. Arijs op« 21januari1980 »(lees:« 12 januari 1980 »)zelf, als niet ontvoogde 
minderjarige bij de beroepskamer instelde, niet ontvankelijk was en dat de beroepskamer 
ambtshalve deze niet ontvankelijkheid had dienen vast te stellen; 

2.2. Overwegende dat het middel door de verzoekende partij aanvoerd, een vraag 
opwerpt betreffende de persoon die terzake de schuldenaar is van de bedoelde ziekenhuisre
kening; dat alleen deze persoon een vraag tot steunverlening bij het O.C.M.W. van Aalst 
kon indienen en, in geval de beslissing van het O.C.M.W. hem geen bevrediging gaf, 
daartegen in beroep kon gaan bij de Beroepskamer; dat deze vraag die de ontvankelijkheid 
betreft van het beroep van P. Arijs bij de beroepskamer, door deze laatste ambtshalve moest 
onderzocht worden; dat belast met de wettelijkheidscontrole over de beslissing van deze 
beroepskamer, voornoemde vraag ook bij het onderzoek van onderhavig annulatieberoep 
ambtshalve moet worden gesteld; 

2.3. Overwegende dat luidens artikel 203 van het Burgerlijk Wetboek« de echtgeno
» ten, door de enkele daad van het huwelijk, samen de verbintenis aangaan om aan hun 
» kinderen, kost, onderhoud en opvoeding te verschaffen »; dat algemeen aanvaard wordt 
dat deze verbintenis vervalt wanneer het kind geacht wordt geen hulp of leiding meer te 
behoeven d.i. vanaf zijn meerderjarigheid of zijn ontvoogding; dat immers luidens artikel 
372 van het Burgerlijk Wetboek het kind vanaf zijn meerderjarigheid of zijn ontvoogding 
niet langer meer onder het ouderlijk gezag staat; 

2.4. Overwegende dat de onderhoudsplicht van de ouders t.o.v. hun minderjarige 
kinderen, de plicht insluit in geval van ziekte of ongeval van hun kind, de kosten van 
geneesheer en van verzorging in het ziekenhuis op zich te nemen; 

2.5. Overwegende, dat gelet op deze verplichting die op de ouders van P. Arijs 
berustte, alleen zij, of een van hen, geldig een vraag om steunverlening bij het O.C.M.W. 
konden indienen en dat ook alleen zij, of een van hen, tegen de beslissing van het O.C.M.W. 
beroep konden instellen bij de Beroepskamer; 
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2.6. Overwegende dat het beroep terzake op 12 januari 1980 door P. Arijs bij de 
beroepskamer werd insteld; dat zonder te moeten nagaan of P. Arijs als niet ontvoogde 
minderjarige, de nodige handelingsbekwaamheid had om een beroep bij de beroepskamer in 
te stellen, het volstaat vast te stellen dat het beroep bij de beroepskamer werd ingesteld door 
een persoon die niet de schuldenaar was van de ziekenhuisrekening en die derhalve niet de 
vereiste kwaliteit bezat om dit beroep in te stellen; dat de niet-ontvankelijkheid van het 
beroep ingesteld door P. Arijs ambtshalve door de beroepskamer diende opgeworpen te 
worden en dat het beroep op grond van dit motief diende verworpen te worden; dat de 
bestreden beslissing van de beroepskamer om die reden moet worden vernietigd; 

3.1. Overwegende dat verzoekende partij in een tweede middel de schending inroept 
van artikel 97 van de Grondwet doordat de bestreden beslissing niet antwoordt op het 
middel dat de vertegenwoordigster van het O.C.M.W. voor de beroepskamer had aange
voerd t.w. dat« het O.C.M.W. van oordeel is dat betrokkene (P. Arijs) samen met het gezin 
» waartoe hij behoort, in staat is deze financiële last te dragen zonder daarvoor een leven te 
» moeten leiden dat niet meer beantwoordt aan de menselijke waardigheid »; dat volgens 
verzoekende partij de bestreden beslissing van de beroepskamer als antwoord op dit middel 
« alleen verwijst naar de vroeger genomen beslissing d.d. 10 december 1979 rep. 79/62 en 
» naar de motivering waarop deze beslissing steunt »; 

3.2. Overwegende dat luidens de bestreden beslissing noch P. Arijs noch het 
O.C.M.W. voor de beroepskamer besluiten hebben neergelegd; dat, nochtans uit de bestre
den beslissing blijkt dat inderdaad de vertegenwoordigster van het O.C.M.W. voor de 
beroepskamer de stelling verdedigd heeft dat Arijs samen met het gezin waartoe hij behoort, 
de ziekenhuisrekening kon betalen zonder daarvoor een leven te moeten leiden dat niet 
meer beantwoordt aan de menselijke waardigheid; dat zoals hoger aangeduid, de bestreden 
beslissing, zelfs indien ze verwijst naar de motieven van een vorige beslissing van de beroeps
kamer, ook concreet op het middel van het O.C.M.W. antwoordt door er op te wijzen dat 
het gezin Arijs de 40 pct. van de vorige ziekenhuisrekening die haar door de vorige beslissing 
van de beroepskamer d.d. 10 december 1979, ten laste was gelegd, niet kan betalen« met 
» het gedeelte van het gezinsbudget dat volgens de vertegenwoordigster (van het 
» O.C.M.W.) het interventiebarema van het O.C.M.W. zou overstijgen»; dat de bestreden 
beslissing verder op het middel van de vertegenwoordigster van het O.C.M.W. antwoordt 
dat het gezin Arijs « nog twee schoolgaande kinderen ten laste heeft zodat de financiële 
» konsekwenties van het ongeval dat verzoeker is overkomen nog zwaar op het gezinsbudget 
» zullen doorwegen »; dat het middel niet gegrond is; 

4.1. Overwegende dat de verzoekende partij in een derde middel aanvoert dat de 
bestreden beslissing strijdig is met de wet van 8 juli 1978 betreffende de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn en dat de beroepskamer haar bevoegdheid is te buiten gegaan 
doordat zij « willekeurig beslist heeft dat met de inkomsten verworven door bepaalde gezins
» leden geen rekening zal dienen gehouden worden» wanneer het O.C.M.W. terecht geoor
deeld had dat met het globale inkomen van het gezin moest rekening worden gehouden en 
wanneer de bevoegdheid van de beroepskamer beperkt is « tot het voorkomen van elke 
»willekeur vanwege het O.C.M.W. »; 

4.2. Overwegende dat de verzoekende partij in dit derde middel de motivering be
twist van de beslissing van de beroepskamer van 10 december 1979 naar welke de thans 
bestreden beslissing verwijst; dat in deze motivering de beroepskamer, voor de bepaling van 
het maandelijks inkomen van het gezin Arijs, geen rekening had willen houden met het 
netto maandloon (19.000 fr.} van een meerderjarige inwonende zoon en met het netto 
maandloon (13.200 fr} van een minderjarige inwonende dochter; dat aangezien het maande
lijks inkomen van het gezin Arijs niet gewijzigd was wanneer de beroepskamer de thans 
bestreden beslissing nam, deze laatste verwijst naar de motivering van haar vroegere beslis
sing; 

4.3. Overwegende dat de verzoekende partij terecht betoogt dat zij oordeelt over de 
materiële hulp die moet worden verleend en dat zij daarbij rekening mag houden« met alle 
» inkomsten van het gezin ... om aan de hand daarvan, de noodtoestand van elk steunaanvra
» gend gezinslid te beoordelen »; dat echter de beroepskamer door de beslissing van het 
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O.C.M.W. en door de redenen waarop deze beslissing gesteund is, niet gebonden is; dat zij 
ook niet gebonden is door het« steunbarema »dat de verzoekende partij had vastgesteld om 
het minimum inkomen te bepalen boven hetwelk geen steun meer verleend wordt; dat 
overigens uit de bewoordingen zelf van het door haar gestelde steunreglement - waarin het 
steunbarema bepaald wordt - blijkt dat het alleen om een richtlijn gaat die« geenszins een 
» beperking stelt aan de vrijheid en verantwoordelijkheid van het bestuur bij het bepalen 
»van de aard en de omvang van de te verstrekken hulpverlening»; 

4.4. Overwegende dat blijkens de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn, het beroep bij de beroepskamer tegen een beslissing van de 
Raad voor maatschappelijk welzijn inzake individuele dienstverlening, een devolutief karak
ter heeft zodat de beroepskamer tot taak heeft het ganse geschil ten gronde te beslechten en 
hierbij rekening moet houden met de toestand zoals deze zich voordoet op het ogenblik dat 
ze haar beslissing neemt; dat zodanige interpretatie steun vindt in de parlementaire voorbe
reiding van de wet en in de artikelen 71 en 72 van deze wet; dat tijdens de parlementaire 
voorbereiding van de wet, de Minister van Volksgezondheid en van het Gezin verklaarde dat 
«de beroepskamer de zaak integraal herneemt» (Gedr. St. Senaat, zitting 1975-1976, 581, 
nr. 2, blz. 131); dat artikel 71, tweede lid, van de wet het beroep bij de beroepskamer 
openstelt ook wanneer een der organen van het centrum een maand te rekenen van de 
ontvangst van het verzoek heeft laten verstrijken zonder een beslissing te nemen en dat 
luidens artikel 72, derde lid, « de beroepskamer die door een beroep gevat is, alle nodige 
»inlichtingen inwint en desgevallend een sociaal en/of medisch onderzoek beveelt»; dat de 
beroepskamer aldus in de plaats treedt van het O.C.M.W. om in laatste aanleg te oordelen 
of, in het geval dat haar voorgelegd wordt, de feitelijke voorwaarden voor het ontstaan van 
het recht op dienstverlening vervuld zijn en in welke mate en op welke manier deze steun 
moet worden verstrekt; dat uit de motivering van de bestreden beslissing niet blijkt dat de 
beroepskamer bij het verlenen van de hulp willekeurig is te werk gegaan; dat het middel niet 
gegrond is; 

5.1. Overwegende dat de verzoekende partij in haar laatste memorie verwijst naar de 
motivering van de vorige beslissing d.d. 10 december 1979 van het O.C.M.W" waarop de 
thans bestreden beslissing o.m. is gesteund; dat in deze vorige beslissing verklaard wordt 
« dat dit gezin hierdoor (d.i. door de last van de ziekenhuisrekening) de mogelijkheid wordt 
» ontnomen om menswaardig te kunnen leven »; dat de verzoekende partij hieruit afleidt 
dat in feite de stet!n werd toegekknd aan de ouders en dat ook de thans bestreden beslissing 
ten goede komt aan de ouders, die geen beroep hebben ingesteld; 

5.2. Overwegende dat luidens artikel 2, 2°, van het procedurereglement van de 
afdeling administratie van de Raad van State, het verzoekschrift tot instelling van een 
annulatieberoep, een uiteenzetting moet bevatten van de middelen; dat middelen die voor 
het eerst in de memorie van wederantwoord of in de laatste memorie ingeroepen worden 
niet ontvankelijk zijn tenzij zij van openbare orde zijn of voordien niet konden ingeroepen 
worden; 

5.3. Overwegende dat de verzoekende partij die terzake geen middel van openbare 
orde inroept, uiteraard bij het indienen van haar verzoekschrift, kennis had én van de 
beslissing van de beroepskamer van 10 december 1979 waarvan ze op 15 februari 1980 de 
vernietiging heeft gevraagd én van de onderhavige beslissing; dat ze derhalve voornoemd 
middel in haar verzoekschrift reeds kon naar voren brengen; dat het middel niet ontvanke
lijk is; 

6.1. Overwegende dat de verzoekende partij in haar laatste memorie nog aanvoert 
dat ingevolge het devolutief karakter van het beroep bij de beroepskamer, deze laatste met 
de behoeften van P. Arijs moest rekening houden zoals ze op de datum van de beslissing 
bestonden; dat zij tenslotte steeds in de laatste memorie, betoogt dat de beroepskamer de 
perken van de redelijkheid heeft overschreden; 

6.2. Overwegende dat ook deze middelen die niet van openbare orde zijn, in het 
inleidend verzoekschrift konden ingeroepen worden; dat ze om die reden niet ontvankelijk 
zijn; 
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7. Overwegende dat de beroepskamer opgetreden is in het algemeen belang; dat de 
kosten ten Jaste van de Vlaamse Gemeenschap moeten worden gelegd, 

(Vernietiging van de beslissing d.d. 18 februari 1980 van de Beroepskamer van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn van de provincie Oost-Vlaanderen waarbij de 
beslissing van 28 december 1979 van het O.C.M.W. van Aalst vernietigd wordt en dit 
O.C.M.W. verplicht wordt aan P. Arijs «ex aequo et bono » 60 pct. te betalen van een 
onkostennota groot 30.948 frank voor verpleging in het Academisch Ziekenhuis te Gent -
overschrijving - verwijzing - kosten ten Jaste van de Vlaamse Gemeenschap) 

Nr 22.925 - ARREST van 10 februari 1983 (Vilde Kamer) 
De HH. Depondt, kamervoorzitter, Vander Stichele en Verschooten, verslaggever, 
staatsraden, en Haesaert, eerste auditeur. 

VENIERE (Mr Wijnant) t/ Belgische Staat, vertegenwoordigd door 
de Staatssecretaris voor Volksgezondheid en Leefmilieu (de Hr 
Lenaerts) 

1. ADMINISTRATIEVE RECHTSCOLLEGES - Beroepen - Annulatieberoep -
Ontvankelijkheid - Middel 

Il. HERSTELPENSIOENEN VOOR DE BURGERLUKE SLACHTOFFERS VAN 
DE OORLOG 1940-1945 - Geschillen - Beroep bij de Raad van State - Middelen -
Belang 

Wanneer de pensioenaanvraag van de verzoeker ten gronde werd 
afgewezen, heeft hij geen belang om aan te voeren dat in die afwijzingsbe
slissing een vergissing werd begaan omtrent de datum van de indiening van 
zijn aanvraag. 

III. HERSTELPENSIOENEN VOOR DE BURGERLUKE SLACHTOFFERS VAN 
DE OORLOG 1940-1945 - Algemene voorwaarden tot schadevergoeding - Oorzakelijk 
verband 

De hogere commissie van beroep overschrijdt haar macht niet door te 
oordelen dat de aanrekenbaarheid van de aandoening aan de oorlogsfeiten 
niet bewezen is, omdat er geen bewijs van continue medische verzorging 
wordt geleverd voor de periode van 1944 tot en met 1955. 

Gezien het verzoekschrift ingediend op 31 augustus 1981 namens Henri Cornelis 
Veniere door zijn raadsman, advocaat Jozef Wijnant, om de vernietiging te vorderen van de 
beslissing van de hogere commissie van beroep voor de burgerlijke invaliditeitspensioenen te 
Gent van 18 juni 1981, waarbij de aanvraag van verzoeker tot het bekomen van een burger
lijk invaliditeitspensioen als werkweigeraar in hoger beroep wordt afgewezen; 

Overwegende dat de gegevens van de zaak kunnen worden samengevat als volgt : 
1. Op 3 juli 1975 diende verzoeker een aanvraag in tot het bekomen van een burger

lijk invaliditeitspensioen, voor een invaliditeit die hij tijdens de oorlog 1940-1944 zou opge
lopen hebben als werkweigeraar, ingevolge de angst die hij uitstond toen hij door de Duit
sers werd opgespoord. 

2. Bij beslissing van de controle commissie van beroer voor de werkweigeraars van 
20 december 1977 werd hij erkend als werkweigeraar met de vermelding dat de periode van 
werkweigering heeft geduurd van 28 februari 1943 tot 7 september 1944. 
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3. In zijn verslag van 31 mei 1979 diagnostikeerde de gerechtelijk-geneeskundige 
dienst een colitis ulcerosa waarvoor hij de invaliditeit raamde op 30 pct., maar die hij als niet 
aanrekenbaar beschouwde op grond van de volgende motivering : « De documenten uit het 
» dossier laten niet toe een verband te stellen tussen de aangehaalde feiten en de kwaal. Het 
» gaat veel eerder over een constitutionele kwaal ». 

4. Bij beslissing van 3 oktober 1979 kende de burgerlijke invaliditeitscommissie van 
Kortrijk niettemin aan verzoeker een invaliditeitspensioen toe berekend op basis van een 
invaliditeit van 30 pct. In haar motivering oordeelt de commissie dat uit het dossier, en meer 
bepaald uit het medisch verslag van Dr.. Vanderheyden en het attest van Dr. De Wulf van 
10 januari 1979, blijkt dat de betrokkene sedert 1973 op ononderbroken wijze voor zijn 
chronische kwaal verzorgd is geweest. 

5. Op 4 december 1979 stelde de Minister van Volksgezondheid tegen die beslissing 
hoger beroep in onder aanvoering van de volgende redenen : « De documenten uit het 
» dossier laten niet toe een verband te stellen tussen de aangehaald feiten en de kwaal ». 

6. In zijn verslag van 22 mei 1980 raamde de gerechtelijke-geneeskundige dienst dit 
keer de invaliditeit op 10 pct. en beschouwde ze als niet aanrekenbaar omdat de darmaan
doening van constitutionele aard blijkt te zijn. 

7. In de besluiten die hij neerlegde op 26 augustus 1980 en 9 juni 1981 vestigde 
verzoeker de aandacht op verscheidene verklaringen en medische getuigschriften waardoor 
naar zijn mening de aard van de aandoening alsmede de oorsprong ervan en de continuiteit 
van de verzorging bewezen zijn. Hij legde ook verschillende verklaringen over betreffende 
de feiten die zijn ziekte zouden hebben veroorzaakt. 

8. Op 18 juni 1981 werd de bestreden beslissing uitgesproken die naar de essentie 
gemotiveerd is als volgt : 

« Overwegende dat de Commissie, na de uiteenzetting van de zetelende geneesheer 
» aanhoord te hebben en na kennisname van de documenten, bij meerderheid van stemmen 
» beslist dat het niet bewezen is dat de « colitis ulcerosa » noodzakelijk voortvloeit uit een 
» schadelijk feit en dit inzonderheid omdat er geen bewijs van continue medische verzorging 
»wordt geleverd voor de periode van 1944 tot en met 1955 ». 

Overwegende dat verzoeker tot staving van zijn beroep aanvoert dat de bestreden 
beslissing steunt op gronden die onjuist zijn en dat de hoge commissie van beroep « heeft 
»gedwaald bij de in haar beslissing gestelde feiten »; 

Overwegende dat verzoeker als eerste onderdeel van het middel doet gelden dat de 
bestreden beslissing verkeerdelijk aanneemt dat verzoeker zijn aanvraag om invaliditeits
pensioen zou ingediend hebben op 4 juli 1975, waar die aanvraag in werkelijkheid werd 
ingediend op 23 mei 1975, zodat zij overeenkomstig artikel 16 van de wet van 27 mei 1969 
uitwerking diende te hebben op 1 juli 1975 en niet, zoals verkeerdelijk gesteld, op 1 oktober 
1975; 

Overwegende dat dit onderdeel van het middel niet ontvankelijk is wegens ontstente
nis van belang, aangezien de bestreden beslissing de pensioenaanvraag van verzoeker als 
ongegrond afwijst en het onderdeel van het middel derhalve niet tot vernietiging, ook niet 
gedeeltelijk, van die beslissing kan leiden; 

Overwegende dat verzoeker als tweede onderdeel ven het middel doet gelden dat hij 
lijdt aan « colitis ulcerosa » een kwaal die zo ver gevorderd is dat de lange duur ervan 
vaststaat, en dat het bewezen is dat hij hiervoor zedert 1943 onafgebroken in behandeling is; 

Overwegende dat de medische getuigschriften welke zich in het dossier bevinden, 
melding maken van de volgende verzorging : gedurende vier maanden in 1967 (Dr. Thiers), 
gedurende vier maanden in 1968 (nogmaals Dr. Thiers), gedurende de bezetting 1940-1945 
(Dr. Verhoeve), in 1955 en 1958 (Dr. Degraeve), « sedert 1943 voor erge chronische diarhee 
» die maanden geduurd heeft » (Dr. De Wulf) en van 16 oktober 1964 tot en met 27 april 
1965 (Dr. De Lannoy); dat derhalve geneeskundige verzorging gedurende de periode van 
1944 tot 1955 niet bewezen is zodat de hogere commissie van beroep haar macht niet 
overschreden heeft met in de bestreden beslissing te oordelen dat de aanrekenbaarheid van 
de aandoening aan de oorlogsfeiten niet bewezen is « omdat er geen bewijs van continue 
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»medische verzorging wordt geleverd voor de periode van 1944 tot en met 1955 »;dat het 
tweede onderdeel van het middel zonder grond is, 

(Verwerping - kosten ten laste van verzoeker) 

Nr 22.926 - ARREST van 10 februari 1983 (Vilde Kamer) 
De HH. Depondt, kamervoorzitter, Debaedts, verslaggever, en Verschooten, staats
raden, en De Brabandere, auditeur. 

GEMEENTERAADSVERKIEZING TE TIENEN 

I. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Geschillen - Geldigverklaring - Raad 
van State - Ontvankelijkheid van het hoger beroep - Kwaliteit voor het instellen van het 
beroep 

Degene die geen bezwaar bij de bestendige deputatie heeft ingediend, 
kan niet ontvankelijk bij de Raad van State hoger beroep instellen tegen de 
beslissing tot geldigverklaring van de verkiezing. 

II. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Stemopnemingsverrichtingen - Pro
ces-verbaal - Bewijskracht 

Wanneer de processen-verbaal van de stemopnemingsbureaus door 
de leden van de bureaus en de getuigen zonder opmerkingen werden onder
tekend, vloeit daaruit het vermoeden voort dat de stemopnemingsverrichtin
gen regelmatig zijn verlopen. Dit vermoeden kan slechts ongedaan worden 
gemaakt door bepaalde en met elkaar overeenstemmende gegevens. 

De loutere mogelijkheid dat er fouten zouden begaan zijn bij het 
opnemen van de voorkeurstemmen, kan het vermoeden van regelmatigheid 
niet omkeren, ook niet als wordt gesteld dat die mogelijkheid blijkt uit het 
feit dat het getal van de voorkeurstemmen per kandidaat grote verschillen 
vertoont van stemopnemingsbureau tot stemopnemingsbureau en dat het 
procentueel verlies van afzonderlijke kandidaten afwijkt van dit van de 
partij. 

III. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Verrichtingen die de stemming vooraf
gaan - Samenstelling van de bureaus - Algemeen 

Het bloed- of aanverwantschap met een kandidaat is geen wettelijk 
beletsel om als voorzitter, bijzitter of getuige op te treden in een stembureau 
of stemopnemingsbureau. 

IV. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Stemopnemingsverrichtingen -
Stemopnemingsbureaus 

Geen enkele aanwijzing van onregelmatigheid kan gevonden worden 
in het feit dat in verschillende stemopnemingsbureaus echtgenoten, kinde
ren en ouders van kandidaten fungeerden als voorzitters, bijzitters en getui
gen, ook niet wanneer de procentuele stemmenafwijkingen hoofdzakelijk in 
die bureaus zouden zijn vastgesteld. 
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V. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Geschillen - Geldigverklaring - Raad 
van State - Ontvankelijkheid van de middelen - Belang 

De Raad van State, die inzake gemeenteraadsverkiezingen optreedt 
als rechter in hoger beroep, beoordeelt het hele geschil en stelt zijn beslissing 
in de plaats van die van de bestendige deputatie. 

Een verzoeker heeft er geen belang bij een middel te laten gelden dat 
uitsluitend betrekking heeft op de beslissing van de bestendige deputatie en 
dat geen uitstaans heeft met verkiezing waarvan hij de uitslag betwist . 

. . . Althans wanneer het middel niet van openbare orde is. 

Gezien het verzoekschrift ingediend op 9 december 1982 door Louis Pans, Emile 
Gilis, Alfred Ponsaerts, Eduard Vanherberghen, Jean Boesmans, Jules Rynaerts, Victoire 
Cordewin-Vandeput, Paul Pans, Patrick Matthys, André Mertens, Jozef Theunis, Lucien 
Van Hoof, Michel Colignon, Paula Roggen-Gilis, Julien Petre, Adolf Knap, André Geuth, 
Arthur Noe, Roland Betrains, Louis Bonte, Marie-Thérèse Houx-Philips, Luc Vandenbeck, 
Daniël Raemaekers en Paul Vandermeulen, allen kandidaat op de lijst P.V.V., n' 17, waar
bij zij in hoger beroep komen van het besluit van 22 november 1982, waarbij de bestendige 
deputatie van de provincieraad van Brabant de bezwaren verwerpt die de verzoekers hadden 
ingebracht tegen de verkiezing die op 10 oktober 1982 te Tienen werd gehouden; 

Overwegende dat de vormvereisten voorgeschreven bij artikel 5 van het koninklijk 
besluit van 15 juli 1956, gewijzigd bij koninklijk besluit van 16 september 1982, tot regeling 
van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State in geval van 
beroep als bedoeld bij artikel 76bis van de gemeentekieswet werden nageleefd; 

1. Overwegende dat de gegevens van de zaak kunnen worden samengevat als volgt : 
1.1. Verzoekers, met uitzondering van Paul Vandermeulen, hebben op 18 oktober 

1982 met een ter post aangetekend verzonden brief bij de bestendige deputatie van de 
provincieraad van Brabant bezwaar ingediend tegen de gemeenteraadsverkiezing die op 
10 oktober 1982 te Tienen gehouden werd, en hebben meer bepaald gevraagd« de hertelling 
» van alle voorkeurstemmen die in Tienen bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen werden 
»uitgebracht op de P.V.V.-lijst, n' 17 ». 

1.2. Dezelfde dag werd een bezwaar ingezonden door J. Thomas, vijfde kandidaat 
op de C.V.P.-lijst, n' 10. 

1.3. L. Pans en A. Ponsaerts verstrekten met een op 26 oktober 1982 ter post aange
tekend verzonden brief de feitelijke vaststellingen waarop zij hun verzoek tot hertelling 
steunen. 

1.4. De bestendige deputatie heeft bij besluit van 4 november 1982 overeenkomstig 
artikel 75, § 1, van de gemeentekieswet de termijn van dertig dagen waarover zij beschikt 
om te beslissen over de geldigheid van de gemeenteraadsverkiezingen met vijftien dagen 
verlengd. 

1.5. Zij stelde op 22 november 1982 het besluit vast van hetwelk de verzoekers in 
hoger beroep komen. 

1.6. Een afschrift van het beroepen besluit werd aan de verzoekers toegezonden bij 
een ter post aangetekende brief die hen op 2 december 1982 werd afgegeven. 

2. Overwegende dat het beroep niet ontvankelijk is in zoverre het uitgaat van Paul 
Vandermeulen, die geen bezwaar bij de bestendige deputatie heeft ingediend; 

3.1. Overwegende dat verzoekers in een eerste middel stellen: 
« dat er fouten zouden kunnen begaan zijn door het feit dat het getal der voorkeur

» stemmen per kandidaat grote verschillen vertoont van telbureau tot telbureau en dat het 
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» procentueel verlies van afzonderlijke kandidaten afwijkt van dit van de partij »; dat zo 
« de bestendige deputatie aanvoert dat er dienaangaande geen opmerkingen omtrent even
» tuele onregelmatigheden werden aangebracht op het proces-verbaal der stemopneming 
» zodat er een vermoeden bestaat van regelmatigheid ... de kandidaten die zich in beroep 
» voorzien wensen aan te voeren : 

» dat de voorzitters en de bijzitters van de telbureau's enkel de stemmen tellen per 
» partij en zich niet inlaten met het nazicht van de voorkeurstemmen per kandidaat ... 

» ... dat in verschillende telbureau's echtgenoten, kinderen en ouders van kandidaten 
» fungeerden als voorzitters, bijzitters en getuigen, wat het vermoeden van onregelmatig
» heid in de hand heeft gewerkt, en ook zeker zal verhinderd hebben dat er melding werd 
» gemaakt van onregelmatigheden op de verscheidene proces-verbalen, ... in het bijzonder 
»(in) de opnemingsburelen nrs 3, 7, 10, 11, 13, 14, waar er voor bepaalde kandidaten 
»belangrijke afwijkingen van het normaal kiesgedrag werden vastgesteld en waar ... familie
» leden in de lste graad als voor- of bijzitters of als getuige optraden »; 

3.2. Overwegende dat de processen-verbaal van de stemopnemingsbureaus door de 
leden van de bureaus en de getuigen zonder opmerkingen werden ondertekend; dat daaruit 
het vermoeden voortvloeit dat de stemopnemingsverrichtingen regelmatig zijn verlopen; dat 
dit vermoeden niet ongedaan kan worden gemaakt dan door bepaalde en met elkaar over
eenstemmende gegevens; dat de loutere mogelijkheid dat er fouten zouden begaan zijn bij 
het opnemen van de voorkeurstemmen - zoals de verzoekers het zelf stellen - het vermoe
den van regelmatigheid niet kan omkeren, ook niet als wordt gesteld dat die mogelijkheid 
blijkt uit het feit dat het getal der voorkeurstemmen per kandidaat grote verschillen vertoont 
van stemopnemingsbureau tot stemopnemingsbureau en dat het procentueel verlies van 
afzonderlijke kandidaten afwijkt van dit van de partij; dat dit immers verschijnselen zijn die 
in vele verkiezingen voorkomen en die op zichzelf genomen geen aanwijzing van onregelma
tigheid inhouden; 

3.3. Overwegende - wat de overige opmerkingen van verzoekers bij het middel 
betreft - dat de leden van de stemopnemingsbureaus wettelijk belast zijn met de opneming 
zowel van de naamstemmen als van de lijststemmen en verzoekers geen enkel concreet 
gegeven naar voor brengen waaruit zou blijken dat zulks ter zake in sommige bureaus niet 
zou zijn gebeurd; dat het bloed- of aanverwantschap met een kandidaat geen wettelijk 
beletsel is om als voorzitter, bijzitter of getuige op te treden in een stem- of stemopnemings
bureau, en dat zelfs de kandidaten zelf als getuige kunnen optreden, zodat geen enkele 
aanwijzing van onregelmatigheid kan gevonden worden in het feit « dat in verschillende 
» stemopnemingsbureaus echtgenoten, kinderen en ouders van kandidaten fungeerden als 
»voorzitters, bijzitters en getuigen »,ook niet wanneer de hierboven bedoelde procentuele 
stemmenafwijkingen hoofdzakelijk in die bureaus zouden worden vastgesteld; 

Overwegende dat het eerste middel niet gegrond is; 

4.1. Overwegende dat verzoekers in een tweede middel stellen : 
« De beroepers wensen bovendien de beslissing van de bestendige deputatie van 

» Brabant dd. 22 november als een politieke beslissing te bestempelen en als dusdanig ook te 
»verwerpen gezien een P.V.V.-kandidaat toegaf op een vergadering te Tienen op maandag 
» 29 november dat hij bij de gouverneur had aangedrongen om het voorstel van de P.V.V. 
» Tienen te verwerpen en daarbij gewillig aanhoord werd. 

» Bovendien vernamen ondergetekenden eveneens op het provinciebestuur, dat an
» dere pogingen bij leden van de bestendige deputatie hadden plaatsgevonden »; 

Overwegende dat de Raad van State die terzake optreedt als rechter in hoger beroep, 
het gehele geschil beoordeelt en zijn beslissing in de plaats stelt van die van de bestendige 
deputatie; dat verzoekers er derhalve geen belang bij hebben een middel te laten gelden dat 
uitsluitend betrekking heeft op de beslissing van de bestendige deputatie en dat geen uit
staans heeft met de verkiezing waarvan zij de uitslag betwisten; dat het middel ook niet van 
openbare orde is; dat het middel niet ontvankelijk is, 
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BESLUIT: 

Enig artikel. - Het besluit van 22 november 1982 waarbij de bestendige deputatie 
van de provincieraad van Brabant het bezwaar afwijst dat tegen de gemeenteraadsverkiezing 
van 10 oktober 1982 te Tienen was ingebracht, is bevestigd. 

Nr 22.927 - ARREST van 10 februari 1983 (Vilde Kamer) 
De HH. Depondt, kamervoorzitter, Debaedts en Verschooten, verslaggever, staats
raden, en Similon, eerste auditeur. 

GEMEENTERAADSVERKIEZING TE KNESSELAERE (Mr 
Van Beneden) 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Geschillen - Geldigverklaring - Raad 
van State - Ontvankelijkheid van de middelen - Nieuw middel 

Middelen en feitelijke gegevens, welke de verzoeker had kunnen doen 
gelden voor de bestendige deputatie en die voor het eerst voor de Raad van 
State ingeroepen worden, zijn niet ontvankelijk. 

Gezien het op 29 november 1982 door Augustin Goossens ingediende verzoekschrift, 
waarbij hij als 1° kandidaat van lijst n' 29 Goosse, in hoger beroep komt tegen de beslissing 
van de bestendige deputatie van Oost-Vlaanderen d.d. 9 november 1982, die het door 
verzoeker ingediende bezwaarschrift nopens de op 10 oktober 1982 te Knesselare gehouden 
gemeenteraadsverkiezing onontvankelijk verklaart; 

Overwegende dat de vormvereisten voorgeschreven bij artikel 5 van het koninklijk 
besluit van 15 juli 1956, gewijzigd bij koninklijk besluit van 16 september 1982, tot regeling 
van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State in geval van 
beroep als bedoeld bij artikel 76bis van de gemeentekieswet werden nageleefd; 

Gezien de memorie die A. Schrans op 16 december 1982 als belanghebbende partij 
heeft ingediend; 

1. Met betrekking tot de feiten. 

1.1. De op 10 oktober 1982 gehouden gemeenteraadsverkiezing te Knesselare gaf 
volgende uitslag : 

lijst n' 1 S.P. 
lijst n' 10 C.V.P. 
lijst n' 28 GEM. BEL. 
lijst n' 29 GOOSSE 

aantal 
stemmen 

418 
2.180 
2.703 

107 

aantal 
zetels 

0 
8 

11 
0 

Bij een ter post aangetekend schrijven van 14 oktober 1982 diende Augustin Goos
sens, niet verkozen 1° kandidaat van de lijst 29 « Goosse »bij de bestendige deputatie van 
Oost-Vlaanderen bezwaar in tegen de geldigheid van deze verkiezing. Verzoeker liet op 
18 oktober 1982 aan de provinciegriffier nog een brief geworden ter aanvulling van zijn 
bezwaarschrift. 

De bezwaren die verzoeker voor de bestendige deputatie liet gelden kunnen als volgt 
samengevat worden : 
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(22.927) 

1° in het stemopnemingsbureau n' 1, waar verzoeker als getuige optrad werd « een onverze
» gelde stembus uitgepakt waarmee van alles kan gebeurd zijn », hetgeen door verschei
dene getuigen kan bevestigd worden; 

2° het in- en uitlopen van verscheidene personen in het stemopnemingsbureau n' 1 stootte 
tegen de borst; 

3° « in het doorgeven gedurende de telling zijn er zeker missingen en misplaatste ongeldige 
»tellingen gebeurd»; feit waar verzoeker, als getuige, meermalen gevraagd heeft dat er 
melding zou van gemaakt worden« in het proces-verbaal bij de sluiting van de werkzaam
» heden van de telverrichtingen en berekeningen van de stembrieven »; 

4° in het stemopnemingsbureau n' 1 « kon iedereen aan de sleutel, die zo maar op de tafel 
»was gesmeten en moest dienen om die bak stembrieven te openen », hetgeen alle 
onwettelijke manipulaties mogelijk maakte. 

1.2. De bestendige deputatie nam op 9 november 1982 binnen de termijn van dertig 
dagen bepaald bij artikel 75, § 1, vierde lid, van de gemeentekieswet de thans voor de Raad 
van State bestreden beslissing, waarvan de motivering als volgt luidt : 

« Wat de ontvankelijkheid betreft. 

» Overwogen dat het bezwaarschrift tijdig en door een bevoegd persoon werd inge
» diend; 

» Overwogen echter dat het zeer verwarde en onsamenhangend betoog het onmoge
» lijk maakt een duidelijk beeld te krijgen van de onregelmatigheden, die de klager opwerpt; 

» dat uit de rechtspraak van de Raad van State blijkt dat een in algemene en vage 
» bewoordingen gesteld bezwaarschrift niet kan beschouwd worden als een bezwaar dat aan 
»de bij artikel 74 der gemeentekieswet gestelde vereisten zou voldoen (R.v.S. n' 11.374, 
»d.d. 30 juni 1965 in dezelfde zin R.v.S. n' 7.110, d.d. 2 juni 1959 en R.v.S. n' 14.719, d.d. 
» 12 mei 1971); 

»dat het bezwaarschrift derhalve onontvankelijk is. 

» Wat het onderzoek van het dossier betreft. 

» Overwogen dat uit het dossier blijkt dat er geen aanleiding toe bestaat de zetelver
» deling, de aanduiding der titularissen, en de rangorde waarin de opvolgers verkozen zijn 
»verklaard, te wijzigen». 

2. Met betrekking tot de ontvankelijkheid van het beroep bij de Raad van State. 

2.1. Overwegende dat het bestreden besluit op 24 november 1982 aan verzoeker 
werd betekend; dat het beroep bij de Raad van State derhalve tijdig is ingesteld geworden; 

2.2. Overwegende dat verzoekers beroep bij de Raad van State op de volgende 
middelen gesteund is : 
1° dat« in stembureau n' 6, niettegenstaande herhaald verzoek van de veldwachter, door de 

» voorzitter van dit stembureau geweigerd werd om na de stemverrichtingen de stembus 
» met stembrieven door een politiewagen naar het stemopnemingsbureau te vervoeren; 
» dat de voorzitter van hetzelfde stembureau de heer Van Hooreweghe, onderwijzer, een 
»hertelling liet plaatsgrijpen in aanwezigheid van de heer Claeys Victor, kandidaat en 
» geen getuige; dat de stembus niet werd verzegeld, doch enkel de gleuf met wegneemba
» re plakband werd overkleefd; dat de voorzitter de stembus in zijn persoonlijk voertuig 
» meenam naar zijn woning en dit zonder politiebegeleiding (getuigen hiervan zijn De 
» Clercq Juliaan, Dhooghe Johan en Neyt Alfred) ». 

2° dat « bij de stemopneming kon worden vastgesteld in het bureau dat niet alleen één 
» stembus onverzegeld was, zoals supra aangehaald, doch ook dat de sleutel ervan zoek 
»was en door de voorzitter van stembureau n' 6 diende gezocht, waarvoor hij zich terug 
»naar zijn woning begaf». 
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3° dat « de stemopneming gebeurde in het stemopnemingsbureau in aanwezigheid van een 
» kandidaat te weten de heer Antoine Schrans, lijstaanvoerder der lijst Gemeentebelan
» gen (getuigenis van de heer Dhooghe Johan) ». 

Overwegende dat de in het eerste en het tweede middel door verzoeker aangehaalde 
feiten zich moeten voorgedaan hebben in stemopnemingsbureau n' 3 gezien de stembiljetten 
van het stembureau n' 6 aldaar werden opgenomen; dat de feiten waarvan sprake in het 
derde middel zich moeten voorgedaan hebben in het stemopnemingsbureau n' 2 gezien 
getuige Dhooghe Johan bijzitter was in dat bureau; dat de bezwaren welke door verzoeker 
aangevoerd werden voor de bestendige deputatie uitsluitend betrekking hebben op het 
stemopnemingsbureau n' 1; dat van de bezwaren en feiten die thans in hoger beroep voor de 
Raad van State worden aangevoerd, door verzoeker geen gewag is gemaakt geworden in zijn 
bezwaarschrift bij de bestendige deputatie; dat middelen en feitelijke gegevens, welke ver
zoeker had kunnen doen gelden voor de bestendige deputatie en die voor het eerst voor de 
Raad van State ingeroepen worden, niet ontvankelijk zijn; dat het beroep derhalve onont
vankelijk is, 

BESLUIT: 

Enig artikel. - Het besluit van 9 november 1982 waarbij de bestendige deputatie 
van de provincieraad van Oost-Vlaanderen het bezwaar afwijst dat tegen de gemeenteraads
verkiezing van 10 oktober 1982 te Knesselare was ingebracht, is bevestigd. 

Nr 22.928 - ARREST van 10 februari 1983 (VIide Kamer) 
De HH. Depondt, kamervoorzitter, verslaggever, Debaedts en Verschooten, staats
raden, en De Brabandere, auditeur (andersluidend advies)*. 

KUPPERS tl O.C.M.W. Heusden-Zolder 

1. HANDELINGEN VAN ADMINISTRATIEVE OVERHEDEN - Kennisgeving 
II. PERSONEEL VAN DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELUK 

WELZIJN - Inrichting van de diensten - Personeelsformatie 
III. RECHTSPLEGING - Verzoekschrift - Termijn - Aanvang 
IV. BEKENDMAKING VAN WETTEN EN ADMINISTRATIEVE RECHTSHAN

DELINGEN - Verplichting tot bekendmaking - Personeelsformatie 
Geen wets- of verordeningsbepaling legt de bekendmaking op van de 

beslissing waarbij de raad voor maatschappelijk welzijn de personeelsfor
matie van het openbaar centrum aanvult met een part-time betrekking voor 
een personeelslid. 

Aangezien een dergelijke beslissing de individuele rechtstoestand van 
dat personeelslid betreft, moet ze hem in principe worden betekend. 

Die beslissing moet, overeenkomstig artikel 42 van de wet van 8 juli 
1976, aan de goedkeuring van de provinciegouverneur worden onderwor
pen. 

De termijn om tegen die beslissing een annulatieberoep in te stellen, 
gaat in wanneer het betrokken personeelslid een voldoende kennis heeft van 
de inhoud van de beslissing en van de goedkeuring ervan. 

* Het Auditoraat was impliciet van oordeel dat het beroep ontvankelijk was. Het besloot tot de vernietiging 
omdat de bestreden besJissing niet op een wettig aanvaardbaar motief steunde. 
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Gezien het verzoekschrift ingediend op 31 oktober 1978 door Th. Kuppers, een 
secretaris en gewezen ontvanger van de C.0.0. van Zolder, om de vernietiging te vorderen 
van de beslissing dd. 13 maart 1978 van de Raad voor maatschappelijk welzijn van Heusden
Zolder in zoverre hierbij het administratief personeelskader van het O.C.M.W. aangevuld 
wordt met« een part-time betrekking van bureauchef, ten persoonlijken titel, ingesteld voor 
»dhr. Kuppers Theo, gewezen ontvanger van de C.0.0. van de gemeente Zolder, met een 
» weekuur prestatie van 20u50min. »; 

Overwegende dat de feiten als volgt kunnen worden samengevat : 
1. Tot op 1 april 1977, datum waarop de C.0.0. 's van de vroegere gemeenten 

Heusden en Zolder, ingevolge de fusie van deze gemeenten, samengevoegd werden tot het 
O.C.M.W. van Heusden-Zolder, was verzoeker «part-time secretaris-ontvanger» van de 
C.0.0. van Zolder met een totale weekuurprestatie van 44u50' per week (24u als secretaris 
en 20u50' als ontvanger). Luidens de memorie van antwoord cumuleerde verzoeker deze 
twee part-time betrekkingen met een voltijdse betrekking als bediende in een privé-instel
ling. 

1.2. Op 23 januari 1978 besliste het O.C.M.W. van Heusden-Zolder in toepassing 
van artikel 21 van de wet van 29 juni 1976 tot wijziging van sommige bepalingen van de 
gemeentewet, het veldwetboek, de wetgeving op de pensioenregeling van het gemeenteper
soneel en het daarmee gelijkgestelde personeel en tot regeling van sommige gevolgen van de 
samenvoegingen, aanhechtingen en wijzigingen van grenzen van gemeenten, verwezenlijkt 
door de wet van 30 december 1975, verzoeker als part-time secretaris van Zolder, met ingang 
van 1 februari 1978 in wachtstand te plaatsen met een wachtgeld gelijk aan zijn activiteits
wedde t.t.z. 39.813 fr. bruto per maand. 

1.3. Dezelfde dag 23 januari 1978, stelde het O.C.M.W. in een besluit de voorwaar
den vast voor de benoeming tot ontvanger van het O.C.M.W. Luidens het personeelskader 
was de betrekking van ontvanger, een part-time betrekking met een prestatie van 22u per 
week. Bij overgangsmaatregel bepaalde artikel 5, § 2, van dit besluit dat de eerste benoe
ming in vast verband tot ontvanger zou worden toegekend aan een kandidaat die in een van 
de vroegere C.0.0.'s in vast verband hetzelfde ambt uitoefende voor zover hij aan de 
gestelde voorwaarden voldeed. 

Aangezien verzoeker aan deze voorwaarden voldeed werd hij bij schrijven van 2 
maart 1978 door de voorzitter van het O.C.M.W. uitgenodigd zijn kandidatuur te stellen. 

1.4. Eenzelfde uitnodiging werd gestuurd aan de ontvanger van de vroegere C.0.0. 
van Heusden. Geen van beiden solliciteerde het ambt. Bijeengekomen op 13 maart 1978 
stelde de Raad voor maatschappelijk welzijn vast dat aangezien verzoeker zijn kandidatuur 
niet stelde, hij in toepassing van artikel 21 van de voornoemde wet van 29 januari 1976, ook 
als ontvanger in wachtstand zou moeten geplaatst worden met toekenning van een wachtgeld 
gelijk aan zijn laatste activiteitswedde als ontvanger van de C.0.0. van Zolder. De Raad 
oordeelde evenwel, op suggestie zowel van het provinciaal bestuur als van het centraal 
bestuur te Brussel, dat het billijk is dat verzoeker voor het hem « toekomende geldelijke 
» voordeel » (wachtgeld als part-time ontvanger) prestaties zou leveren ten dienste van het 
O.C.M.W. Zo besloot de Raad voor verzoeker en de part-time ontvanger van de vroegere 
C.0.0. van Heusden, met ingang van 1 april 1978 « twee part-time betrekkingen van bu
» reauchef ten persoonlijke titel » in het personeelskader op te richten, en de werkuurpres
tatie van verzoeker in deze betrekking, op 20u.50' vast te stellen. 

Deze beslissing van 13 maart 1978 werd door het college van burgemeester en schepe
nen gunstig geadviseerd en op 22 mei 1978 door de provinciegouverneur goedgekeurd. 

Wat de ontvankelijkheid betreft van het beroep. 

2.1. Overwegende dat de ontvankelijkheid van het heroep, zelfs wanneer door de 
verwerende partij hieromtrent geen exceptie wordt opgeworpen, moet onderzocht worden; 
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2.2. Overwegende dat de bestreden beslissing dagtekent van 13 maart 1978 terwijl 
verzoeker pas op 31 oktober 1978 zijn annulatieberoep heeft ingesteld; 

2.3. Overwegende dat volgens artikel 4 van het procedurereglement de termijn van 
60 dagen om bij de Raad van State een annulatieberoep in te stellen ingaat de dag volgend 
op deze waarop de bestreden handeling bekendgemaakt of betekend werd en dat indien deze 
handeling noch bekendgemaakt noch betekend diende te worden, deze termijn ingaat daags 
nadat verzoeker van deze handeling kennis heeft gehad; 

2.4. Overwegende dat geen wets- of verordeningsbepaling de bekendmaking of de 
betekening aan verzoeker, van de bestreden beslissing oplegde; dat nochtans, aangezien 
deze beslissing de individuele rechtstoestand van verzoeker betrof, ze in principe hem moest 
worden betekend en dat de voornoemde termijn van 60 dagen in alle geval slechts kon 
ingaan vanaf de datum waarop verzoeker van de volledige inhoud van de bestreden beslis
sing kennis had; 

2.5. Overwegende dat bij schrijven van 28 maart 1978, de voorzitter van het 
O.C.M.W. aan verzoeker liet weten dat de Raad van het O.C.M.W. besliste« voor deze 
»titularissen (d.i. de part-time ontvangers van de vroegere C.0.0.'s van Zolder en Heusden 
»waaronder verzoeker) ten persoonlijke titel, en met ingang van 1 april 1978, betrekkingen 
» in te voeren van part-time bureauchef met dezelfde werkuurprestaties als deze waarop de 
»huidige bezoldiging afgestemd is »;dat in deze brief de voorzitter aan verzoeker vroeg zo 
spoedig al mogelijk met de secretaris van het O.C.M.W. kontakt op te nemen« teneinde 
» een aantal practische schikkingen te treffen » omdat de « weekuurprestaties per 1 april 
» 1978 dienen geleverd te worden. »; 

Overwegende dat aangezien verzoeker aan deze brief geen gevolg gaf, de voorzitter 
van het O.C.M.W. hem verzocht in een brief van 6 april 1978 « in uitvoering van de 
»beslissingen door de Raad van het O.C.M.W. in zitting van 13 maart l.i. met ingang van 
»maandag 10 april 1978 de door U verworven weekuurprestaties zijnde 20u50' per week te 
»presteren ten zetel van het O.C.M.W. »; 

2.6. Overwegende dat op 22 mei 1978 de provinciegouverneur de bestreden beslissing 
dd. 13 maart 1978 van de raad van het O.C.M.W. goedkeurde en op 25 mei 1978 aan 
verzoeker schriftelijk liet weten dat, naar zijn mening, deze beslissing regelmatig was en dat 
« de handhaving van de bijbetrekking van part-time bureauchef ten uwe persoonlijke titel 
» wegens redenen van een goede administratieve organisatie verantwoord was »; dat hij dan 
ook verzoeker verzocht «gevolg te geven aan het schrijven van het O.C.M.W. dd. 6 april 
» 1978 waarin U wordt medegedeeld welke prestaties dienen verricht te worden »; 

2.7. Overwegende dat verzoeker op 8 juni 1978 opnieuw de provinciegouverneur 
aanschreef om o.m. de beslissing van de raad van het O.C.M.W. van 18 maart 1978 ten 
gronde te bestrijden; 

2.8. Overwegende dat op 28 september 1978 verzoeker aan het O.C.M.W. schreef: 
« Aangezien ik tot op heden niet officieel in kennis werd gesteld van het besluit van het 
» 0.C.M.W. tot regeling van mijn rechtstoestand, zou ik hierbij uw bestuur willen verzoe
» ken mij de desbetreffende besluiten zowel voor de functie van secretaris als voor deze van 
» ontvanger over te maken »; dat met een brief van 12 oktober 1978 de voorzitter van het 
O.C.M.W. hem o.m. een afschrift opstuurde van de bestreden beslissing van 13 maart 1978; 

2.9. Overwegende dat de klacht die verzoeker op 19 april 1978 tegen de bestreden 
beslissing bij de provinciegouverneur neerlegde en de brief die hij op 8 juni 1978 o.m. in 
verband met deze klacht aan de provinciegouverneur liet geworden, aantonen dat verzoeker 
van de bestreden beslissing van de raad van het O.C.M.W. dd. 13 maart 1978 een voldoende 
kennis had; dat overigens de middelen die hij in deze twee brieven inriep om de rechtmatig
heid van deze beslissing te betwisten, dezelfde zijn als deze welke hij thans aanvoert om de 
vernietiging van deze beslissing te bekomen; dat hieruit volgt dat verzoeker ten laatste op 8 
juni 1978 van de inhoud van de bestreden beslissing voldoende kennis had; 

2.10. Overwegende dat de voornoemde termijn van 60 dagen om overheidshandelin
gen voor de Raad van State te bestrijden, die ter goedkeuring aan de toezichthoudende 
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overheid moeten worden voorgelegd, eerst ingaat na de beslissing van deze overheid of na 
het verstrijken van de termijn binnen welke deze overheid een beslissing moest nemen; 

2.11. Overwegende dat de bestreden beslissing van 13 maart 1978 een wijziging van 
het personeelskader inhield en om die reden, overeenkomstig artikel 42 van de wet van 8 juli 
1976, aan het advies van het college van burgemeester en schepenen en aan de goedkeuring 
van de provinciegouverneur werd voorgelegd die binnen de 30 dagen van de ontvangst van 
het dossier op het provinciebestuur uitspraak moest doen; dat het dossier terzake op 3 mei 
1978 op het provinciebestuur Limburg is ingekomen en dat de provinciegouverneur op 22 
mei 1978 de beslissing van 13 maart 1978 van de raad van het O.C.M.W. goedkeurde; dat 
met een schrijven van 25 mei 1978 de provinciegouverneur aan verzoeker mededeelde dat 
naar zijn mening de kwestieuze beslissing wettelijk veratwoord was zodat hij aan verzoekers 
klacht geen verder gevolg gaf; dat aangezien de beslissing van 13 maart 1978 aan de provin
ciegouverneur ter goedkeuring moest worden voorgelegd de termijn van 60 dagen om bij de 
Raad van State in beroep te gaan, inging daags nadat verzoeker van voornoemd schrijven 
dd. 25 mei 1978 van de provinciegouverneur kennis had genomen; dat zijn annulatieberoep 
dd. 31 oktober 1978 na het verstrijken van deze termijn werd ingesteld en derhalve niet 
ontvankelijk is, 

(Verwerping - kosten ten laste van verzoeker). 

Nr 22.929 - ARREST van 10 februari 1983 (Vilde Kamer) 
De HH. Depondt, kamervoorzitter, verslaggever, Debaedts en Verschooten, staats
raden, en Grommen, eerste auditeur. 

V.Z.W. WERKGROEP VOORZIENING VOOR MINDER
VALIDEN tl Vlaamse Gemeenschap 

RECHTSPLEGING (zie n' 22.830) 

Gezien het verzoekschrift ingediend op 4 juli 1980 door A. Matthys, voorzitter van 
de V.Z.W. Werkgroep Voorziening voor Minder-validen, om de vernietiging te vorderen 
van het ministerieel besluit van 28 december 1979 tot vastlegging voor de Nederlandse 
gemeenschap, van de financiële bijdrage van de gehandicapten geplaatst ten laste van het 
Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten, in zoverre dat 
besluit geldt« voor de periode van 1 januari 1980 tot 8 mei 1980, datum van zijn bekendma
» king; » 

Overwegende dat de raad van beheer van de v.z.w. Werkgroep voorziening voor 
minder-validen, op 26 juni beslist heeft onderhavig beroep in te stellen; 

Overwegende dat bij arrest n' 22.768 van 16december1982 inzake v.z.w. Katholieke 
vereniging voor gehandicapten, het bestreden besluit, gewijzigd door het ministerieel besluit 
van 28 april 1980, vernietigd werd, in zoverre dit besluit voor de periode van 1 januari 1980 
tot 8 mei 1980 hogere bedragen ten laste van de gehandicapten bepaalt dan diegene welke 
door het ministerieel besluit van 18 mei 1977 waren vastgesteld; dat ingevolge deze vernieti
ging onderhavig annulatieberoep geen voorwerp meer heeft; dat het in deze omstandigheden 
past de kosten van het geding ten laste van de Vlaamse Gemeenschap te leggen, 

(Verwerping - kosten ten laste van de Vlaamse Gemeenschap) 
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Nr 22.930 - ARREST van 10 februari 1983 (Vilde Kamer) 
De HH. Depondt, kamervoorzitter, verslaggever, Debaedts en Verschooten, staats
raden, en Mevr. Geens, auditeur. 

COPPIETERS tl Algemene Spaar- en Lijfrentekas (Mrs Berbille en 
Cambier) 

RECHTSPLEGING - 1° Afstand van het geding; - 2° Kosten 
Wanneer bij de Raad van State een annulatieberoep aanhangig is 

gemaakt, is hij alleen bevoegd om de bestreden beslissing te vernietigen 
indien ze onwettig is. Daarbuiten kan de Raad van State de verwerende 
partij niet veroordelen tenzij tot de betaling van de kosten. 

Wanneer de verzoeker om persoonlijke redenen vraagt van het geding 
afstand te doen, moet hij zelf de kosten van het geding dragen. 

Gezien het verzoekschrift van 7 juli 1977 ingediend door M. Coppieters, toenmaals 
adjunct-adviseur-informaticus bij de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, om de vernietiging te 
vorderen van de beslissing d.d. 11 mei 1977 van de Raad van beheer van de Spaar- en 
Lijfrentekas houdende goedkeuring van de uitslag van het intern examen voor boekhoud
kundig en administratief inspecteur althans in zoverre J. Putzeys hierbij 3• gerangschikt 
werd; 

Overwegende dat in een schrijven van 18 oktober 1982 verzoeker« niet meer vraagt 
»om de bestreden beslissing te vernietigen maar alleen om de verwerende partij tot de 
»kosten te veroordelen »; dat hij betoogt : « als de Raad de door mij bestreden beslissing 
»vernietigt, biedt men mij de betrekking van de Heer Putzeys aan met standplaats te 
»Leuven. De funktie van boekhoudkundig- en administratief inspecteur interesseert mij 
» echter slechts als ik ze kan uitoefenen in de standplaats Gent. Wanneer de beslissing niet 
» vernietigd wordt en de plaats in Gent zou als eerste vrij komen, heb ik alsnog de kans deze 
» in te nemen »; dat deze brief een afstand van het geding inhoudt; dat in het dossier niets 
naar voren komt dat zich tegen de toewijzing van de afstand verzet; 

Overwegende dat verzoeker weliswaar aan voornoemd betoog toevoegt : « Vandaar 
» mijn ongetwijfeld vreemd verzoek dat erop neer komt dat de verwerende partij zou 
»veroordeeld worden (wat ik in princiep wens) maar dit feit geen verdere gevolgen zou 
»hebben (behalve dan de betaling van de kosten) »; 

Overwegende dat de Raad van State, gevat door een annulatieberoep, alleen be
voegd is om de bestreden beslissing te vernietigen indien ze onwettelijk is; dat de Raad 
daarbuiten de verwerende partij niet kan veroordelen tenzij tot betaling van de kosten; dat 
aangezien verzoeker om persoonlijke redenen vraagt van het geding afstand te doen, hij zelf 
de kosten van het geding moet dragen, 

(Afstand van het geding - kosten ten laste van verzoeker) 
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De HH. Vermeulen, kamervoorzitter, verslaggever, Vander Stichele en Suetens, 
staatsraden, en Verhuist, auditeur. 
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I. HANDELINGEN VAN ADMINISTRATIEVE OVERHEDEN - Geldigheid - Be
voegdheid - Aard van de toegekende bevoegdheid 

II. BEGRIP HANDELING (VATBAAR VOOR BEROEP)- Vaststelling 

Elke overheid die in de uitoefening van haar opdracht rekening moet 
houden met een van rechtswege ontstaan rechtseffect, vindt daarin de be
voegdheid om uitdrukkelijk dat rechtseffect vast te stellen, met het gevolg 
dat, ten aanzien van degene wiens rechtstoestand door dat van rechtswege 
ontstane rechtseffect gewijzigd is, die vaststelling, voor zover ze hem regel
matig is aangezegd, uitwerking heeft in de betrekkingen tussen die persoon 
en de belanghebbende overheid, onder voorbehoud van het annulatiebe
roep dat degene voor wie de vaststelling geldt binnen de normale beroeps
termijn kan instellen, en, meer in het bijzonder, onder aanvoering van het 
rechtmatigheidsbezwaar dat de rechtsregel op hem niet van toepassing is. 
Het beroep tot nietigver/Uaring van een dergelijke vaststelling is ontvanke
lijk. 

III. ONDERWUS EN WETENSCHAP - Hoger onderwijs - Algemeen 

Ook al wordt in artikel 2 van de wet van 7 juli 1970 gesteld dat het 
hoger, niet universitair onderwijs van het lange type onderwijs is van uni
versitair niveau, en al worden in artikel 10 van diezelfde wet benoemings
voorwaarden voor de docenten van het voormelde onderwijs van het lange 
type gesteld, die in beginsel althans, dezelfde zijn als voor het universitair 
onderwijs, toch blijkt uit de voorbereiding van die wet dat werd aangeno
men dat beide soorten onderwijs een verschillende finaliteit en dus ook een 
verschillend karakter hebben. 

Het hoger, niet universitair onderwijs is bedoeld om een opleiding 
van het hoogst mogelijke niveau te geven door het bijbrengen van verkregen 
- de laatst verkregen - wetenschappelijke kennis die nodig is voor de 
uitoefening van beroepen die een hoge vaardigheid, gepaard met een uitge
breide kennis onderstellen. Het eigenlijk universitair onderwijs geeft een 
opleiding die als fundamenteel uitgangspunt heeft, instandhouding en vrije 
ontwikkeling van de wetenschap en de opleiding tot zelfstandige beoefening 
ervan.* 

IV. PERSONEEL VAN HET RUKSONDERWUS - Personeel van de inrichtingen 
voor niet universitair hoger onderwijs - Aanwerving - Onverenigbaarheden 

De uitzonderingen op de regel van de onverenigbaarheid met een 
parlementair mandaat, die de wet van 6 augustus 1931 maakt voor het 
onderwijzend personeel van de rijksuniversiteiten, het Rijksuniversitair 
Centrum te Antwerpen en de Rijksfaculteit der Landbouwwetenschappen te 
Gembloers, moeten restrictief worden uitgelegd. Die uitzonderingen zijn 
niet van toepassing op het personeel van de rijksinrichtingen voor niet 
universitair hoger onderwijs. 

* Vergelijk : arresten Galle, n" 20.925 en 20.926, van 3 februari 1981, en Zoete, n' 21.167, van 12 mei 1981. 
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V. ONDERWUS EN WETENSCHAP- Hoger onderwijs - Rijksonderwijs - Hoger 
Instituut voor Vertalers en Tolken te Brussel 

Het Hoger Rijksinstituut voor Vertalers en Tolken te Brussel voldoet 
niet aan wat de wet van 22 oktober 1921 vereist. Het Hoger Instituut is geen 
school die aan een universitaire instelling verbonden is en wordt nergens 
uitdrukkelijk met de universiteiten gelijkgesteld. 

VI. HANDELINGEN VAN ADMINISTRATIEVE OVERHEDEN - Geldigheid -
Schending van de wet - Algemeen 

VII. RECHTEN EN VRUHEDEN - Gelijkheid voor de wet - Algemeen 

Hoewel de wetgever artikel 6 van de Grondwet moet eerbiedigen, 
heeft de Belgische Grondwet evenwel de rechter niet tot rechter over de 
wetgever gemaakt. Het komt de Raad van State niet toe, ter gelegenheid van 
een beroep tot nietigverklaring dat bij hem aanhangig wordt gemaakt, de 
overeenstemming van de wet van 6 augustus 1931 met de Grondwet te 
toetsen. 

VIII. OPENBARE AMBTENAREN EN BEAMBTEN - Rechten, verplichtingen en 
onverenigbaarheden - Politiek mandaat (1 en 2) 

IX. INTERNATIONALE VERDRAGEN -1° Verdrag tot bescherming van de rech
ten van de mens en de fundamentele vrijheden (1), - 2° E.E.G.-verdrag (2) 

1. Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden verbiedt een wetgever niet om de toegang tot 
de volksvertegenwoordiging te ontzeggen aan wie door een regering bezol
digd wordt. 

Niets in het verdrag verbiedt een wetgever om te oordelen dat de 
bezwaren die tegen de cumulatie van een parlementair mandaat met een 
door de regering bezoldigd ambt worden aangevoerd, voor bepaalde soor
ten ambten niet gelden of niet opwegen tegen het voordeel dat voor de 
vervulling van de opdracht van de volksvertegenwoordiging kan voortko
men uit de bijdrage daartoe van titularissen van bepaalde ambten, ook al 
worden die door een regering bezoldigd. 

Noch het ontzeggen van de toegang tot het parlement, noch het aan
nemen van uitzonderingen daarop, wordt in de wet van 6 augustus 1931 op 
enig door het verdrag verboden criterium gesteund. 

2. Het is niet dienstig om, met het oog op de toetsing van de wet van 6 
augustus 1931 aan artikel 14 van het Europees Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, uit te gaan van 
begrippen die in het kader van het verdrag op de Europese Economische 
Gemeenschap gehanteerd worden, meer bepaald de artikelen 57 en 66 van 
dit Verdrag en de beide algemene programma's voor de vrije vestiging en 
het vrij verrichten van diensten. 

Gezien een eerste verzoekschrift dat Germain De Rouck, op 30 maart 1979 heeft 
ingediend om de vernietiging te vorderen van een beslissing van de Minister van Nationale 
Opvoeding van 29 januari 1979 waarbij die Minister afwijzend beschikt op een aanvraag die 
verzoeker op 10 januari 1979, daags voordat hij de eed van senator zou afleggen, in zijn 
hoedanigheid van vastbenoemd, voltijds docent aan het Hoger Instituut voor Vertalers en 
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Tolken te Brussel aan de Minister had gericht teneinde voor de duur van zijn mandaat van 
senator te worden vrijgesteld voor een deel, of zo niet, dan maar voor het geheel van zijn 
onderwijsopdracht, zulks met een overeenkomstige gedeeltelijke of volledige opschorting 
van zijn bezoldiging, afwijzende beschikking die verzoeker bovendien interpreteert als be
helzende zijn ontslag als docent; 

Gezien een tweede verzoekschrift dat dezelfde verzoeker op 25 mei 1979 heeft inge
diend om de vernietiging te vorderen van een koninklijk besluit van 7 maart 1979 - hem op 
27 maart 1979 aangezegd - waarbij « aan het ambt »van verzoeker als docent« een einde 
wordt gesteld » met ingang op 11 januari 1979, datum waarop hij het mandaat van senator 
had aanvaard; 

Overwegende dat er klaarblijkend een nauwe samenhang bestaat tussen de twee 
ingediende verzoekschriften; dat zij in het belang van een goede rechtsbedeling moeten 
worden gevoegd; 

1. Overwegende dat het onderhavige beroep onder meer hierdoor wordt geken
merkt dat de bestreden bestuurshandelingen zich voordoen als de vaststelling van een 
rechtseffect - het beëindigd zijn van verzoekers hoedanigheid van vastbenoemd docent in 
een door het Rijk opgerichte onderwijsinstelling-, rechtseffect dat geacht wordt krachtens 
artikel 1, lid 4, van de wet van 6 augustus 1931 van rechtswege te zijn gevolgd uit het feit dat 
verzoeker op 11 januari 1979 de eed van senator heeft afgelegd; dat elke overheid die in de 
uitoefening van haar opdracht rekening moet houden met een van rechtswege ontstaan 
rechtseffect, daaarin de bevoegdheid vindt om uitdrukkelijk dat rechtseffect vast te stellen, 
met het gevolg dat, ten aanzien van degen wiens rechtstoestand door dat van rechtswege 
ontstane rechtseffect gewijzigd is, die vaststelling, voor zover ze hem regelmatig is aange
zegd, uitwerking heeft in de betrekking tussen die persoon en de belanghebbende overheid, 
onder voorbehoud, uiteraard, van het annulatieberoep dat degene voor wie de vaststelling 
geldt, binnen de normale beroepstermijn kan instellen, en, meer in het bijzonder, onder 
aanvoering van het rechtmatigheidsbezwaar dat de regel, die door de overheid geacht werd 
van rechtswege effect te hebben, dat effect niet heeft, of onder aanvoering van het rechtma
tigheidsbezwaar dat de rechtsregel op hem niet van toepassing is; dat de door verzoeker 
ingediende beroepen derhalve ontvankelijk zijn; 

2. Overwegende dat beide vorderingen wegens ontstentenis van een deugdelijke 
rechtsgrond moeten worden afgewezen, zoals moge blijken uit wat volgt : 

2.1.1. De grondslag van beide bestreden beslissingen is artikel 1 van de wet van 
6 augustus 1931 houdende vaststelling van onverenigbaarheden en « ontzeggingen » betref
fende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen 
leden van de Wetgevende kamers. Die tekst is geen model van zorgvuldige juridische schrif
tuur; niettemin is duidelijk dat de hoedanigheid van « ambtenaar of bezoldigd ambtenaar » 
van de Staat, onverenigbaar is met een parlementair mandaat en dat wie die hoedanigheid 
heeft, die hoedanigheid van rechtswege verliest door het aanvaarden van een mandaat van 
parlementair, aanvaarding die geacht wordt impliciet vervat te zijn in het afleggen van de 
aan parlementairen opgelegde eed. 

Uitzondering op de regel wordt gemaakt voor het onderwijzend personeel van de 
rijksuniversiteiten, het rijksuniversitair centrum te Antwerpen en het Rijksfaculteit der 
Landbouwwetenschappen te Gembloers. 

Uit het feit dat ten aanzien van voren bedoelde hoogleraren en docenten een uitzon
dering op de algemene regel wordt gemaakt, moet worden afgeleid dat aan de woorden 
« ambtenaar of bezoldigd beambte van de Staat » een bijzonder ruime betekenis moet 
worden gegeven en dat, meer bepaald, in beginsel daarin ook begrepen zijn de personeelsle
den van door de Staat als eigen onderwijsinrichtingen opgerichte scholen en instellingen. De 
gewild ruime toepasselijkheid van de principieel in artikel 1 gestelde onverenigbaarheid 
brengt mede dat uitzonderingen op het principe restrictief moeten worden geïnterpreteerd. 
Is er redelijke twijfel mogelijk of een bepaalde onderwijsopdracht in een door het Rijk 
opgerichte inrichting voor hoger onderwijs wel kan ingepast worden in de inrichtingen voor 
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universitair onderwijs die in het derde lid van artikel 1 worden opgesomd, dan heeft die 
twijfel tot gevolg dat wie die onderwijsopdracht vervult er geen aanspraak kan op maken 
om, na de eed van parlementair te hebben afgelegd, toch nog zijn onderwijsopdracht verder 
te blijven vervullen. 

2.1.2. Het is niet betwist dat de scholen voor vertalers en tolken, behoren tot het 
hoger, niet universitair onderwijs« van het lange type ». 

Wie zich houdt aan de termen van de wet van 6 augustus 1931 komt derhalve tot het 
besluit dat inrichtingen zoals het Hoger instituut waar verzoeker doceerde, niet kunnen 
worden ingepast in de kategorie van inrichtingen die in het derde lid van artikel 1 worden 
opgesomd en die behoren tot het eigenlijk universitair onderwijs. 

2.2.1. Verzoeker brengt tegen die conclusie in dat uit de artikelen 2 en 10 van de wet 
van 7 juli 1970 op het hoger onderwijs, duidelijk blijkt dat instellingen voor hoger, niet 
universitair onderwijs moeten worden gelijkgesteld met het eigenlijk universitair onderwijs. 
Verzoeker leidt daaruit af dat de opsomming in artikel 1, derde lid, van de wet van 6 augus
tus 1931 sinds de wet van 1970 onvolledig is en dat in afwachting van een wettelijke aanvul
ling, een «overeenkomstige toepassing» van artikel 1, derde lid, op de inrichtingen voor 
hoger niet universitair onderwijs geboden is. 

2.2.2. Ook al wordt in artikel 2 van de wet van 7 juli 1980 gesteld dat het hoger, niet 
universitair onderwijs van het « lange type » onderwijs is van universitair niveau, en al 
worden in artikel 10 van diezelfde wet benoemingsvoorwaarden voor de docenten van het 
voormelde onderwijs van het« lange type »gesteld, die in beginsel althans, dezelfde zijn als 
voor het universitair onderwijs, toch blijkt uit de voorbereiding van die wet dat werd aange
nomen dat beide soorten onderwijs een verschillende finaliteit en dus ook een verschillend 
karakter hebben. 

Het hoger, niet universitair onderwijs is bedoeld om een opleiding van het hoogst 
mogelijke niveau te geven - wetenschappelijke kennis die nodig is voor de uitoefening van 
beroepen die een hoge vaardigheid, gepaard aan een uitgebreide kennis onderstellen. Het 
eigenlijk universitair onderwijs ge.eft een opleiding die als fundamenteel uitgangspunt heeft 
wetenschappelijke kennis als een waarde op zichzelf. Het doel is de instandhouding en vrije 
ontwikkeling van de wetenschap en de opleiding tot zelfstandige beoefening ervan. De 
directe, praktische nutswaarde van heel wat aan de universiteit bestaande studierichtingen 
en gedoceerde vakken is trouwens heel dikwijls heel moeilijk te schatten. Zelfs voor die 
richtingen die voorbereiden op de uitoefening van een bepaald beroep, wordt aan degenen 
die er aanleg voor hebben, toch nog een uitzicht geboden op een academische bestemming 
die ook inhoudt de wetenschappelijke kennis, die de grondslag voor de uitoefening van die 
beroepen vormt, verder om haarzelfswil uit te breiden, te verdiepen, te vernieuwen. De 
universiteit is alzo de aangewezen plaats voor het verrichten van het fundamenteel onder
zoek, meer bepaald in multidisciplinair verband. 

Precies omwille van het verschil tussen beide soorten hoger onderwijs wordt aan de 
innichtingen van het « lange type » in de wet dan ook niet het karakter van universitair 
onderwijs toegekend, maar worden, om dat onderwijs van het« lange type »te kenmerken, 
termen gekozen die, eensdeels, het verschil van karakter tussen de twee soorten hoger 
onderwijs niet wegvagen maar, anderdeels, wel uitdrukkelijk erop wijzen dat de kwaliteit 
van het onderwijs gegeven in inrichtingen voor hoger niet universitair onderwijs van het 
« lange type »een« universitair niveau »moet hebben - heeft-, meer bepaald ook om de 
marktwaarde van de gediplomeerden van die inrichtingen, in het kader van de E.E.G. te 
waarborgen. 

De artikelen 2 en 10 van de wet van 1970 kunnen derhalve niet geloofwaardig bewij
zen dat hoger, niet universitair onderwijs, als eigenlijk universitair moet worden beschouwd. 

De verschillende gerichtheid van beide soorten hoger onderwijs bewijst uiteraard 
niet dat de uitzondering, die in het derde lid van artikel 1 gemaakt werd voor het onderwij
zend personeel van de universiteiten, in geen geval zou kunnen worden uitgebreid tot het 
hoger, niet universitair onverwijs van het « lange type », maar wel dat er inderdaad een 
verschil tussen beide soorten onderwijs bestaat waardoor ht:t in rechte niet mogelijk is te 
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stellen dat het hoger, niet universitair onderwijs van het« lange type», in redelijkheid ook 
in de begrippen, gehanteerd in het derde lid van artikel 1, moet of kan worden onderge
bracht. 

2.3.1. Verzoeker brengt tegen die opvatting nog in dat de wet van 22 oktober 1921 
tot vaststelling van de lijst der inrichtingen voor hoger onderwjis bedoeld in het 3° en 7° van 
artikel 56bis van de Grondwet, wet gewijzigd door de wet van 9 april 1965 op de universitai
re expansie, doet blijken van een opvatting van wat onder inrichtingen voor hoger onderwijs 
moet worden verstaan, die ruimer is dan de hiervoor aangenomene. 

2.3.2. Het Hoger Rijksinstituut voor Vertalers en Tolken voldoet echter niet aan wat 
de wet van 1921 vereist. Dit Hoger Instituut is geen «school» die aan een universitaire 
instelling'« verbonden » is en ze wordt ook niet afzonderlijk in voornoemde wet van 1921 
vermeld. 

Bovendien is het instituut nergens uitdrukkelijk met de universiteiten « gelijkge
steld »,en wat onder punt 2.2.2. is betoogd, brengt mede dat het niet kan geacht worden van 
nature, uit zijn eigen aard, zonder tekst met universitaire instellingen te moeten worden 
« gelijkgesteld ». 

De wet van 1921 ontkracht derhalve het besluit, geformuleerd onder punt 2.1.2. niet. 
2.4.1. Verzoeker stelt ook nog dat de niet-gelijkstelling van het hoger, niet universi

tair onderwijs van het« lange type »met het universitair onderwijs een schending is van het 
gelijkheidsbeginsel zoals dat verwoord is in artikel 6 van de Grondwet en in artikel 14 van 
het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden. 

2.4.2. Dat de wetgever artikel 6 van de Grondwet moet eerbiedigen staat boven 
betwisting. De Belgische Grondwet heeft evenwel de rechter niet tot rechter over de wetge
ver gemaakt. De toetsing van de wet van 6 augustus 1931 aan artikel 6 komt derhalve niet 
aan de orde ter gelegenheid van een beroep tot vernietiging van een administratieve beslis
sing, ingesteld voor de Raad van State. 

2.4.3. Wat artikel 14 van het Europees Verdrag op de mensenrechten betreft, moet 
worden bedacht dat de werking ervan beperkt is tot de rechten welke het verdrag en de 
latere protocollen ten opzichte van het politiek gezag waarborgen. Niets in het verdrag 
verbiedt een wetgever om de toegang tot de volksvertegenwoordiging te ontzeggen aan wie 
door een regering bezoldigd wordt. Niets in het verdrag verbiedt een wetgever om te oorde
len dat in de bezwaren die tegen de cumulatie van een parlementair mandaat met een door 
de regering bezoldigd ambt worden aangevoerd, voor bepaalde soorten ambten niet gelden 
of niet opwegen tegen het voordeel dat voor de vervulling van de opdracht van de volksver
tegenwoordiging kan voortkomen uit de bijdrage daartoe van titularissen van bepaalde 
ambten, ook al worden die door de regering bezoldigd. Bovendien wordt noch het ontzeggen 
van de toegang tot het parlement, noch het aannemen van uitzonderingen daarop, in de wet 
van 6 augustus 1931 op enig, door de Conventie verboden criterium gesteund. Artikel 14 van 
het verdrag levert derhalve geen rechtsgrond op om de wet van 6 augustus 1931 op haar 
bestaandbaarheid met het gelijkheidsbeginsel te toetsen. 

2.4.4. Het is om dezelfde reden ook niet dienstig om, met het oog op die toetsing van 
de wet van 6 augustus 1931 aan voormeld artikel 14, uit te gaan van begrippen die in het 
kader van het verdrag op de Europees Economische Gemeenschap gehanteerd worden, 
meer bepaald de artikelen 57 en 66 van het E.E.G. verdrag en de beide algemene program
ma's voor de vrije vestiging en het vrij verrichten van diensten. 

3. Overwegende dat wat voorafgaat heeft doen blijken dat de rechtmatigheidsbezwa
ren die verzoeker tegen de twee door hem bestreden beslissingen heeft aangevoerd, geen 
deugdelijke grondslag hebben, 

BESLUIT: 

Artikel 1. - De zaken 1. 25.104/IV-8655 en A. 25.274/IV-8678 worden gevoegd. 
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Artikel 2. - De beroepen worden verworpen. 
Artikel 3. - De kosten, bepaald op vijftienhonderd frank, komen ten laste van de 

verzoekende partij. 

Nr 22.932 - ARREST van 11februari1983 (IVde Kamer) 
De HH. Vermeulen, kamervoorzitter, Vander Stichele, verslaggever, en Suetens, 
staatsraden, en Jacquemijn, auditeur. 

VANLEIRSBERGHE (Mr Santy) tl College van burgemeester en 
schepenen van de stad Brugge (Mr Moeykens) 

GEMEENTESECRETARIS - Benoeming - Opdracht van de gemeenteraad - Be
noemingsvoorwaarden - Vroegere functies 

1. Het koninklijk besluit van 20 juli 1976 belet de gemeenteoverheid 
niet een onderscheid te maken tussen het administratief en het technisch 
personeel en de toegang tot het ambt van gemeentesecretaris voor te behou
den aan de leden van het administratief personeel. 

2. Indien aanvaard kan worden dat het hoofd van een technische 
dienst een administratieve taak vervult, kan die taak toch worden aangezien 
als ondergeschikt aan het technisch aspect van zijn bevoegdheden. 

3. Het feit dat de functie die een personeelslid uitoefent in een tech
nische dienst, de functie is van een bediende, bewijst op zichzelf niet dat hij 
als dusdanig behoort tot het administratief personeel. 

4. De omstandigheid dat de dienstnota waarbij de vacature van ge
meentesecretaris werd bekendgemaakt aan alle personeelsleden werd mede
gedeeld, zowel aan het administratief als aan het technisch personeel, is niet 
van die aard dat ze de benoemingsvoorwaarde tot het ambt van gemeentese
cretaris, te weten titularis zijn van een onder het administratief personeel 
ressorterende graad, kan wijzigen. 

Gezien het verzoekschrift dat Paul Vanleirsberghe, socioloog bij het stadsbestuur van 
Brugge, op 16 juli 1979 heeft ingediend om de vernietiging te vorderen : 
1° van het besluit van 22 (lees 18) mei 1979 waarbij het College van burgemeester en 

schepenen zijn kandidatuur voor het ambt van stadssecretaris niet ontvankelijk verklaart, 
2° van het besluit van 29 mei 1979 waarbij de gemeenteraad R. Lombaerts tot stadsse

cretaris heeft benoemd; 

Over de gegevens van de zaak. 

1. Overwegende dat de wezenlijke gegevens van de zaak kunnen worden samenge
vat als volgt : 

1.1. Op 8 mei 1979 besliste de gemeenteraad van Brugge dat het wegens oppensioen
stelling van de titularis op 1 september 1979 vacant wordend ambt van stadssecretaris zou 
worden gegeven bij wijze van bevordering. 

1.2. Bij dienstnota van 9 mei 1979 worden de vacature en de benoemingsvoorwaar
den bekendgemaakt aan de leden van het stadspersoneel met ten minste de rang gelijk aan 
deze van bureauchef. 
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1.3. Op 15 mei 1979 stellen verzoeker en R. Lombaerts zich kandidaat. 
1.4. Op 18 mei 1979 onderzoekt het College van burgemeester en schepenen de twee 

kandidaturen en besluit de kandidatuur van verzoeker af te weren om reden dat verzoeker 
niet tot het administratief personeel behoort. 

Die beslissing wordt op 22 mei 1979 aan verzoeker medegedeeld. 
1.5. Op 29 mei 1979 wordt R. Lomba.erts in besloten vergadering door de gemeente

raad tot stadssecretaris benoemd. 

Ten aanzien van de rechtmatigheid van de bestreden beslissingen. 

2. overwegende dat de voorschriften, waarvan de interpretatie en de toepassing 
beslissend zijn voor de oplossing van het tussen de partijen gerezen geschil luiden als volgt : 

Artikel 8 van het gemeentereglement van 29 november 1977 : 
« Om toegang te hebben tot de bij wijze van bevordering onder het personeel in 

» dienst te begeven graden van stadssecretaris, adiunct-stadssecretais of stadsontvanger 
» moeten de gegadigden : 
» 1° titularis zijn in vast verband van een onder het administratief personeel ressorterende 

»graad waarvan de hiërarchische rang ten minste gelijk is aan die van bureauchef. 
» 2° voldoen ... » 

3. Overwegende dat verzoeker in een enig middel aanvoert dat het door het College 
van burgemeester en schepenen gemaakte onderscheid tussen administratief en technisch 
personeel niet overeenstemt met de begrippen « administratief » en « technisch » welke als 
dusdanig in artikel 2 van het organiek administratief statuut van het personeel van de stad 
gesteld zijn en wel om de volgende redenen : 
- het onderscheid van het organiek statuut tussen bedienden werkzaam in de administratie 

en anderen werkzaam in een technische dienst is gebaseerd op de werkzaamheid van 
bedienden, nl. in de administratie of in de buitendiensten; 

- het koninklijk besluit van 20 juli 1976 betreffende de voorwaarden tot benoeming van 
een gemeentesecretaris m;rnkt geen onderscheid tussen administratief en technisch perso
neel; 

- het woord « administratief » is zeer ruim op te vatten vermits iemand die een leidingge
vende functie in een technische dienst heeft als administratief personeel dient beschouwd 
te worden; 

- verzoeker is steeds in een administratieve functie werkzaam geweest, vermits hij vanaf 
zijn benoeming als socioloog in de stad Brugge meteen gedetacheerd werd bij het depar
tement financiën en stadskernhernieuwing en sinds april 1979 overgeplaatst werd naar de 
dienst voor cultuur; 

- de sub 1.2. vermelde dienstnota werd gericht zonder enig onderscheid aan alle leden van 
het stadspersoneel met ten minste de rang gelijk aan bureauchef. 

3.1. Overwegende dat niet blijkt dat de door het organiek statuut gedane indeling 
van het bediendenpersoneel in administratief en technisch personeel gebaseerd is op het 
criterium van de werkzaamheden die al dan niet in de administratie of in de buitendiensten 
verricht worden; dat de verwijzing naar het koninklijk besluit van 20 juli 1976 tot vaststelling 
van de grens van de algemene bepalingen betreffende de voorwaarden tot benoeming in de 
graden van gemeentesecretaris, adjunct-gemeentesecretaris en gemeenteontvanger niet ter 
zake dienend is om reden dat dit besluit de gemeenteoverheid niet belet een onderscheid te 
maken tussen het administratief en technisch personeel en de toegang tot het ambt van 
gemeentesecretaris voor te behouden aan de leden van het administratief personeel; dat 
indien met verzoeker aanvaard kan worden dat het hoofd van een technische dienst een 
administratieve taak vervult, die taak toch kan worden aangezien als ondergeschikt aan het 
technisch aspect van zijn bevoegdheden; dat het feit dat de functie die verzoeker uitoefent, 
de functie is van een bediende, op zichzelf niet bewijst dat hij als dusdanig behoort tot het 
administratief personeel; dat, ten slotte, ook het feit dat de onder 1.2. vermelde dienstnota 
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waarbij de vacature van stadssecretaris werd bekendgemaakt, aan alle personeelsleden werd 
medegedeeld, zowel aan het administratief als aan het technisch personeel, niet van aard is 
de benoemingsvoorwaarde tot het ambt van stadssecretaris, t.w. titularis zijn van een onder 
het administratief personeel ressorterende graad, te wijzigen; dat verzoeker overigens niet 
betwist dat bij de door het geldelijk statuut gemaakte indeling van de onderscheiden betrek
kingen zijn ambt in de groep van het technisch personeel werd gerangschikt; dat uit dit alles 
moet worden afgeleid dat het door verzoeker beklede ambt niet behoort bij het administra
tief personeel; dat hieruit volgt dat het College van burgemeester en schepenen terecht op 
grond van artikel 8, 1°, van het voornoemd reglement van 29 november 1977, de kandida
tuur van verzoeker heeft afgewezen en dat de gemeenteraad met zijn kandidatuur geen 
rekening moest houden; dat het middel niet gegrond is, 

(Verwerping - kosten ten laste van de verzoekende partij) 

Nr 22.933 - ARREST van 11februari1983 (Ivcte Kamer) 
De HH. Vermeulen, kamervoorzitter, Vander Stichele, verslaggever, en Suetens, 
staatsraden, en Verhuist, auditeur. 

MATERNE (Mr Kiebooms) tl Minister van Onderwijs (N) 

1. PERSONEEL VAN HET RIJKSONDERWIJS - Geldelijk statuut (1 tot 3) 
II. BEGRIP HANDELING (VATBAAR VOOR BEROEP) - Handelingen, beslissin

gen, maatregelen - Bevestigende beslissing (1) 
111. RECHTSPLEGING - Verzoekschrift-Termijn -1° Aanvang-Kennisgeving 

(2); - 2° Verlenging en stuiting - Omstandigheden die de termijn niet stuiten - Beroep bij 
de steller van de handeling (3) 

1. Niet ontvankelijk is het beroep tot nietigverklaring van de beslissing 
die er zich toe beperkt een vorige beslissing te bevestigen, luidens welke het 
zelfstandig beroep dat een leerkracht uitoefent een beroepsactiviteit in be
slag neemt als bedoeld in de wet van 8 februari 1974. 

ls louter bevestigend, de beslissing die niet tot voorwerp heeft een 
vroegere beslissing door een nieuwe, uit eigen kracht werkende en op eigen 
gezag steunende beslissing te vervangen en die vroegere beslissing opnieuw 
als een op zichzelf staande uiting van overheidswillen uit te vaardigen. 

. . . inzonderheid wanneer geen enkel voorschrift de leerkacht het 
recht geeft een aanvraag om herziening in te dienen en de overheid zou 
verplichten om zich ter gelegenheid van die aanvraag opnieuw over de zaak 
uit te spreken . 

. . . En wanneer niet is aangetoond dat de overheid bereid was vrijwil
lig de zaak aan herziening te onderwerpen . 

. . . En wanneer de verzoeker in zijn aanvraag om herziening ook geen 
enkel nieuw element dat de overheid voordien onbekend was, naar voor 
brengt, waardoor de afwijzing van zijn aanvraag uit zichzelf tot gevolg zou 
hebben gehad impliciet maar zeker een nieuwe juridische of feitelijke gron
slag aan de bevestigde beslissing te geven, zodat die afwijzing in die mate 
zou verschijnen als een nieuwe beslissing. 

2. Geen enkel vormvoorschrift bepaalt de wijze waarop de beslissing, 
luidens welke het zelfstandig beroep dat een leerkracht uitoefent een be-
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roepsactiviteit in beslag neemt als bedoeld in de wet van 8 februari 1974, ter 
kennis van de betrokkene moet worden gebracht. 

De termijn voor het instellen van een beroep tot nietigverklaring van 
die beslissing gaat in de dag waarop de verzoeker er een volledige en juiste 
kennis van heeft. 

Het doet er weinig toe dat hij geen kennis heeft van de motieven 
ervan, wanneer de beslissing niet formeel gemotiveerd is. 

3. Een willig beroep tegen een dergelijke beslissing is niet van die aard 
dat het de beroepstermijn voor de Raad van State kan stuiten. 

Gezien het verzoekschrift dat Ludo Materné, leraar aan de gemeentelijke lagere 
jongensschool te Mortsel, op 12 december 1980 heeft ingediend om, volgens de bewoordin
gen van het verzoekschrift, de vernietiging te vorderen van : 

1) « de ministeriële beslissing dd. 16 oktober 1980, ontvangen door verzoeker op 
» 21 oktober 1980 waarbij (de Minister van Nationale Opvoeding en de Minister, Adjunct 
» voor Nationale Opvoeding) mededelen dat zij zich houden aan de beslissingen dd. 13-
» maart 1978 en 30 april 1979, gesteund op het advies van de Commissie van Artikel 2 van de 
»wet van 8 februari 1974 »; 

2) « de beslissingen van de Minister van Nationale Opvoeding dd. 13 maart 1978 en 
» 30 april 1979 »; 

1. Overwegende dat wat tot de zaak heeft geleid, zich als volgt heeft voorgedaan : 
1.1. Op 26 september 1977 dient verzoeker een aanvraag in tot vaststelling dat het 

door hem als kinesist uitgeoefende zelfstandig beroep geen beroepsactiviteit in beslag neemt 
in de zin van artikel 5bis van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigings
regeling van o.m. het onderwijzend personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs. 

1.2. Op 27 februari 1978 verleent de bevoegde commissie het volgende advies : « De 
» Commissie is van oordeel dat het zelfstandig beroep dat betrokkene voor de jaren 1962 tot 
» en met 1971 heeft uitgeoefend geen beroepsactiviteit in beslag neemt, in de zin bedoeld bij 
»de wet van 8 februari 1974. Van 1 januari 1972 tot en met 31 augustus 1978 is de commissie 
» daarentegen van oordel dat het zelfstandig beroep dat betrokkene heeft uitgeoefend wel 
»een beroepsactiviteit in beslag neemt in de zin bedoeld bij de wet van 8 februari 1974 ». 

1.3. Op 13 maart 1978 besluit de Minister van Nationale Opvoeding dat « het zelf
» standig beroep door Ludo Materné uitgeoefend tijdens de jaren 1962 tot en met 1971 geen 
»beroepsactiviteit in beslag neemt in de zin bedoeld bij de wet van 8 februari 1974. Van 
» 1 januari 1972 tot en met 31 augustus 1978 neemt de zelfstandige activiteit van de betrok
» kene wel een beroepsactiviteit in beslag in de zin van 8 februari 1974 ». 

1.4. Op 25 september 1978 dient verzoeker voor het schooljaar 1978/1979 een nieu
we aanvraag in tot vaststelling dat het door hem als kinesist zelfstandig uitgeoefend beroep 
geen beroepsactiviteit uitmaakt in de zin van artikel 5bis van bovenvermeld koninklijk 
besluit van 15 april 1958. 

1.5. Op 26 maart 1979 verleent de bevoegde commissie haar advies. 
1.6. Op 30 april 1979 beslist de Minister van Nationale Opvoeding, overeenkomstig 

het advies van de Commissie, dat « het zelfstandig beroep door Ludo Materné uitgeoefend 
» tijdens het jaar 1978-1979 een beroepsactiviteit in beslag neemt in de zin bedoeld bij de wet 
»van 8 februari 1974 ». 

1.7. In een brief van 27 juli 1979 gericht aan de Minister van Nationale Opvoeding, 
schrijft Mr. B. Kiebooms, in haar hoedanigheid van raadsman van verzoeker dat de wedde 
van verzoeker substantieel verminderd werd zonder dat hij evenwel op de hoogte gebracht 
werd van het advies van de Commissie en van de ministeriële beslissingen die daarop eventu
eel zouden genomen zijn. 
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1.8. Op 11 september 1979 deelt de Minister van Nationale Opvoeding aan de raads
man van verzoeker het volgende mee : 

« Ik kan U mededelen dat ik op advies van de Commissie opgericht krachtens artikel 
» 2 van de wet van 8 febmari 1974 beslist heb dat het zelfstandig beroep door betrokkene 
» uitgeoefend tijdens de periode van 1962 tot en met 1971 geen beroepsactiviteit in beslag 
» neemt in de zin bedoeld bij bovenvermelde wet. 

»Van 1 januari 1972 t/m 31 augustus 1978 en tijdens het schooljaar 1978-1979 neemt 
» de zelfstandige activiteit van betrokkene wel een beroepsactiviteit in beslag in de zin 
»bedoeld bi.i de wet van 8 februari 197'1 ». 

1.9. Op 13 december 1979 vraagt verzoeker aan de Commissie de herziening van de 
beslissingen van 13 maart 1978 en 30 april 1979. 

1.10. In ee11. brief aan verzoeker van 16 oktober 1980 ondertekend door de Minister 
van Nationale Opvoeding en de Minister, Adjunct voor Nationale Opvoeding wordt aan 
verzoeker medegedeeld dat zijn aanvraag tot herziening wordt verworven en wel in de 
volgende bewoordingen : 

« Het spijt ons U te moeten mededelen dat wij niet kunnen ingaan op uw brief van 
» 11 december 1979. 

»De beslissingen dd. 13.3.1978 en 30.4.1979 zijn gesteund op het advies van de 
» commissie voorzien bij artikel 2 van de wet van 8 februari 1974. 

» Bij dit advies werd rekening gehouden met de aard en de duur van de dienstpresta
» ties, die Uw zelfstandig beroep omvat, de werktijden, alsmede de inkomsten die hieruit 
» voortspruiten. Bij Uw bovenvermelde brief wijzigt U geen van deze elementen zoals die 
» op het ogenblik van het advies gekend waren. » 

Ten aanzien van de ontvankelijkheid van het beroep. 

2. a) betreffende de « beslissing » van 16 oktober 1980. 
2.1. Overwegende dat de verwerende partij het beroep in zover het de vernietiging 

vordert van de beslissing besloten in de sub 1.10 aangehaalde brief niet ontvankelijk acht om 
reden dat die beslissing een loutere bevestiging is van de vroegere akten gesteund op dezelf
de motieven en met hetzelfde voorwerp; 

Overwegende dat verwerende partij in de brief van 16 oktober 1980 aan verzoeker 
mededeelt dat zij niet kan ingaan op de aanvraag om herziening zodat de vroegere beslissin
gen behouden blijven; dat niet blijkt dat die brief moet of kan begrepen worden als dienende 
om een vroegere beslissing door een nieuwe, uit eigen kracht werkende en op eigen gezag 
steunende beslissing te vervangen en die vroegere beslissing opnieuw als een op zichzelf 
staande uiting van overheidswillen uit te vaardigen; dat verzoeker immers geen enkel voor
schrift aanhaalt, dat hem met betrekking tot de onderzochte materie recht geeft een aan
vraag om herziening in te dienen en dat de overheid zou verplichten om zich ter gelegenheid 
van die aanraag opnieuw over de zaak uit te spreken; dat ook niet is aangetoond dat de 
overheid bereid was vrijwillig de zaak aan herziening te onderwerpen, welke bedoeling had 
kunnen blijken uit het feit dat zij de zaak opnieuw ten gronde had onderzocht; dat verzoeker 
in zijn aanvraag om herziening ook geen enkel nieuw element dat de overheid voordien 
onbekend was naar voor brengt waardoor de afwijzing van zijn aanvraag uit zichzelf tot 
gevolg zou hebben gehad impliciet maar zeker een nieuwe juridische of feitelijke grondslag 
aan de bevestigde beslissing te geven zodat die afwijzing in die mate zou verschijnen als een 
nieuwe beslissing; dat verwerende partij aan verzoeker immers liet weten dat hij geen enkel 
nieuw element heeft aangebracht dat niet door de adviescommissie was gekend; dat het 
werkelijk onderwerp van het beroep tegen een dergelijke, louter bevestigende beslissing 
geen ander is dan de vernietiging van de bevestigde beslissingen van 13 maart 1978 en 
30 april 1979; 

3. b) betreffende de beslissingen van 13 maart 1978 en 30 april 1979. 
3.1. Overwegende dat de verwerende partij aanvoert dat het beroep tegen de beslis

singen van 13 maart 1978 en 30 april 1979 niet ontvankelijk is ratione temporis omdat die 
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beslissingen op 11 september 19/9 bij een niet-aange<ekend schrijven aan de raadsman van 
verzoeker medegedeeld werden en dat verzoeker in zijn brief van 13 december 1979 aan de 
secretaris van de bevoegde commissie toegegeven hèeft op 11 sepLember 1979 op de hoogte 
gebracht te zijn van de bestreoen beslissingen; 

3.2. Overwegende dat de verzoeker hierop amwoordt dat de brief aan de raaasman 
van verzoeker geen echte « betekening » is van de bestreaen beslissingen maar slechts een 
zeer onvolledig antwooro op de gevraagde iniicntingen; dat de beslissingen niet bij aangete
kende brief werden medegedeeld en niet geldig worden medegedeeld om reden dat de 
raadsman van verzoeKer niet is opgeueden voor verzoeker ter gelegenheid van de behande
ling van zijn aanvraag door de oevoegde commissie; 

3.3. Overwegende dat geen enkel vorrnvoorscnrift de wijze bepaait waarop de be
streoen beslissmgen ter kenms van de betrokkene moeten worden gebracht; dat de bestre
den beslissingen aan Mr Kiebooms werden meegedeeld nadat zij zich in haar brief van 27 juli 
1979 bekendgemaakt had als raaosrnan van verzoeker; dat bovenaien verzoeker m zijn brief 
van 13 december 1979 gericht aan het Ministerie van Nationale Opvoeoing ter attentie van 
de secreans van de commissie net voîgenoe erkend heeft : 
« Op 11 septernoer 1979 heeft de heer Minisrer van Nationale Opvoeoing rmj rnedegeoeeld 
» dat hij na advies van de Commissie van artikel 2 beslist heeft dat mijn zeifsrnndige acuviteit 
»een beroepsactiviteit in beslag neemt in de zin bedoeld door de wet van 8.02.74, voor de 
»periode van l.01.72 tot en met 31.08.1978 en tijaens het schooljaar 1978-1979 »;dat hieruit 
blijkt dat verzoeker een volledige en jmste kennis van de bestreden besiissrngen had; dat 
verzoeker bij dit schrijven van13 december 1979 tegen de bestreden beslissi11gen een willig 
beroep insrelde; dat echter een dergelijk beroep niet van aard is de berneps;:e1mijn voor de 
Raad van State te stmten zodat de termijn om bernep in te stelîen een aanvang heeft 
genomen op 11 sepLemoer 1979 zoniet in ieder geval op 13 decemoer 1979; 

3 .4. Overwegende dat verzoel<:er tevergeefs opwerpt dat de termijn alsdan nog met is 
ingegaan doordat aan verzoeker de motieven van de bestreden beslissingen die naar de vorm 
gemotiveerd moeten zijn, hem met werden meaegedeeid; 

3.5. Overwegeude dat die stelling niet kan woroen aanvaaro orn reuen dat zulks voor 
gevoîg zou hebben dat de beslissmgen die niet gemonveerd waren evenmin ais het advies 
waarop zij gesteund zijn, te allen tijde door de pamien zouoen kunnen woroen besffeden; 
dat die mogelijkheid echter pamjen omzegd is door het prncedurereg1ernent dat ernp gencht 
is, zoals het Verslag aan de Regent dat het reg1emem voorafgaat het uitarukt, « dat de 
» geldigheid der akten (niet) gedurende onoepaalde tijd onzeker blijve uaar geîang van de 
»spoed welke de partijen aan de dag leggen om een beroep tot niengverklanng in ie 

» stellen »;dat het beroep regen de beslissingen van 13 maan 1978 en 30 april 19'79 derhalve 
niet omvankelijk is, 

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

Nr 22.!134 -- ARM.EST van 11 februari 1!183 (ïV0 e Kamer) 
De HH. Vermeulen, karne1voorzirter, Vander Stichele, verslaggever, en Suetens, 
staatsraoen, en Verhuist, auoiteur. 

BENOIT (Mr Larnbrechrs) t/ Minister van Onderwijs (N) (de H' 
Aengeens) 

INTREKïüNG VAN m: HANUELINGEN VAN ADMïNISTRAT1EVE ov..:.KHE
D:EN - hamie1mgeü weike Kliil>lell w01·ue11 mi;eirnKh.en 

Toert de wetgever het mogelijk maakte biriaen een óepaaide termijn 
bij de Raad van State in beroep te kortten tegen individuele handelingen, 
heeft hij noodzaklijk wegeswan dat de adrmnmraueve overheid binrten 
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dezelfde termijn haar beslissing opnieuw onderzoekt en dus ook een beslis
sing die, als zij onregelmatig is, vernietigd kan worden, intrekt. 

Als de Raad van State een met machtsoverschrijding verrichte admini
stratieve handeling niet kan vernietigen wanneer die handeling hem na het 
verstrijken van de vastgestelde termijn ter toetsing wordt voorgelegd, staat 
het a fortiori niet aan de administratieve overheid, zelfs wegens machtsover
schrijding, een administratieve handeling die rechten heeft doen ontstaan in 
te trekken, nadat de voor het instellen van een beroep bij de Raad van State 
bepaalde termijn eenmaal verstreken is, behalve wanneer de handeling door 
een zo grove onregelmatigheid is aangetast dat zij voor onbestaande moet 
worden gehouden, wanneer zij door bedrog is uitgelokt of wanneer een 
uitdrukkelijke wetsbepaling die intrekking toelaat. 

Gezien het verzoekschrift dat Lucienne Benoit, regentes, op 23 november 1981 heeft 
ingediend om de vernietiging te vorderen van het koninklijk besluit van 3 augustus 1981 
waarbij het koninklijk besluit van 5 augustus 1974 wordt ingetrokken waarbij zij, met ingang 
van 1 september 1973 benoemd werd tot lerares technische vakken en beroepspraktijk in het 
hoger secundair onderwijs en waarbij zij, met ingang van 1 september 1973, vast benoemd 
wordt tot lerares technische vakken en beroepspraktijk in het lager secundair onderwijs; 

Overwegende dat de feiten als volgt kunnen worden samengevat : 
1.1. Bij ministerieel besluit van 2 oktober 1973 werd verzoekster met ingang van 

1 september 1972 tot de stage toegelaten als lerares lager secundair onderwijs voor techni
sche vakken en beroepspraktijk huishoudkunde van het Koninklijk Lyceum Leuven. Haar 
leeropdracht omvatte 23 lesuren in het secundair onderwijs van de lagere graad en 3 lesuren 
in het secundair onderwijs van de hogere graad. 

1.2. Bij koninklijk besluit van 5 augustus 1974 werd verzoekster, regentes in de 
huishoudkunde, met ingang van 1 september 1973, vast benoemd als lerares technische 
vakken en beroepspraktijk in het secundair onderwijs van de hogere graad. 

Van dit collectief koninklijk besluit werd verzoekster een uittreksel voor kennisge
ving toegestuurd, waarop ze op 3 september 1975 haar handtekening plaatste. Op dit exem
plaar is het in machineschrift aangebrachte woord « hoger » met de pen in « lager » veran
derd. 

1.3. Bij ministerieel besluit van 15 oktober 1975 werd verzoekster als « lerares vak
» ken en beroepspraktijk lager secundair onderwijs (huishoudkunde) » met ingang van 
1 september 1973, aan het Koninklijk Lyceum Leuven geaffecteerd. Van dit besluit kreeg 
verzoekster een uittreksel op 25 november 1975. 

1.5. Op 1 april 1981 vraagt verzoekster een onderzoek te willen doen naar het niveau 
waarin zij benoemd werd. In die brief stelt zij dat zij bij de overname van het S.T.l.M. recht 
had op een benoeming in het hoger secundair onderwijs en dat het uittreksel van het 
koninklijk besluit van 5 augustus 1974 oorspronkelijk ook sprak van het H.S. niveau. 

1.6. In een nota van 25 juni 1981 schrijft de directeur-generaal aan de minister dat 
verzoekster tot de stage werd toegelaten in het ambt van lerares in het L.S.O. en dat er 
derhalve een vergissing is geslopen aangaande het niveau van benoeming. Hij stelt voor het 
koninklijk besluit van 5 augustus 1974, wat de benoeming van verzoekster tot lerares H.S.O. 
betreft, te wijzigen in een benoeming L.S.O. 

1.7. Op 3 augustus 1981 wordt het bestreden koninklijk besluit genomen. Het besluit 
bevat in de aanhef volgende overweging : 

« Overwegende dat Mevrouw Benoit Lucienne tot de stage werd toegelaten in het 
» ambt van lerares technische vakken en beroepspraktijk in het lager secundair onderwijs en 
» derhalve slechts in dit ambt kon vast benoemd worden ». 
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Op 1 oktober 1981 tekent verzoekster een afschrift van dit bestreden koninklijk 
besluit voor kennisgeving. 

2. Overwegende dat verzoekster als enig middel aanvoert « de miskenning van de 
» rechtsregeling betreffende de intrekking van administratieve rechtshandelingen »; dat zij 
betoogt dat het koninklijk besluit van 5 augustus 1974, dat haar vast benoemd heeft in het 
secundair onderwijs van de hogere graad, indien het onwettig zou zijn - quod non -, 
slechts kon worden ingetrokken binnen de termijn bepaald voor het instellen van het beroep 
tot nietigverklaring voor de Raad of, ingeval een beroep ingesteld ware, tot sluiting van de 
debatten; dat het besluit eveneens zou kunnen ingetrokken worden indien het door een 
zodanige onregelmatigheid zou zijn aangetast dat het voor onbestaande zou moeten worden 
gehouden of ten slotte indien het besluit door bedrog zou uitgelokt geweest zijn; dat geen 
enkel van die gevallen hier voorhanden is zodat het bestreden besluit van 3 augustus 1981 
dient te worden vernietigd; 

3. Overwegende dat verwerende partij, bij het overmaken van het administratief 
dossier ingevolge het verzoek van het auditoraat, doet opmerken dat« uit (de stukken van 
» het dossier) blijkt dat Mevrouw Benoit destijds toegelaten werd tot de stage in het L.S.O. 
» en dat de vaste benoeming dan ook slechts op dit niveau kon gebeuren en er derhalve een 
» vergissing is geslopen aangaande het niveau van benoeming in het koninklijk besluit ter 
»zake » en vervolgens dat « de toelating tot de stage L.S.O. ook logisch blijkt aangezien 
» Mevrouw Benoit bij de overname van de school in het stedelijk onderwijs een opdracht 
» had van 23 L.S.O. + 3 uur H.S.O. en in het rijksonderwijs belast werd met 23 L.S.O. 
» (K.L. en R.I.T.O. Leuven) en 3 uur H.S.O. (K.L. Leuven); » 

4. Overwegende dat het koninklijk besluit van 5 augustus 1974 verzoekster vast 
benoemd heeft in het secundair onderwijs van de hogere graad; dat weliswaar verzoekster 
destijds tot de stage in het L.S.O. tot de stage werd toegelaten en dat zij in die hoedanigheid 
belast werd met 23 uur L.S.O. (K.L. en R.I.T.O. Leuven) en 3 uur H.S.O. (K.L. Leuven), 
zodat logisch de vaste benoeming op dit niveau moest gebeuren; dat het afschrift van het 
benoemingsbesluit van 5 augustus 1974 dat door verzoekster werd getekend, haar het ambt 
toekende van lerares technische vakken en beroepspraktijk hoger secundair onderwijs; dat 
echter op dit afschrift het woord « hoger »met de pen veranderd werd in« lager », hetgeen 
door de studieprefecte vastgesteld werd maar geen verdere reactie bij het bestuur heeft 
uitgelokt, zodat het in de oorspronkelijke benoemingsakte verzoekster benoemd bleef in het 
hoger secundair niveau; dat geen statutaire bepaling zich verzet tegen de benoeming in het 
hoger secundair onderwijs voor een praktijkleraar (huishoudkunde) die in het bezit is van 
het diploma van regentes in de huishoudkunde; dat de leeropdracht van verzoekster met de 
jaren hoe langer hoe meer lesuren omvatte in het hoger secundair onderwijs, zodat ten slotte 
haar leeropdracht, te rekenen van 1 september 1980, vastgesteld was op 18 lesuren in het 
hoger secundair onderwijs en 6 lesuren in het lager secundair onderwijs; dat zij ook geduren
de al die jaren de wedde van een leraar in het hoger secundair onderwijs genoot, zodat 
verwerende partij er niet toe gekomen is te bewijzen dat het hier enkel gaat om een louter 
materiële vergissing; 

5. Overwegende dat de wetgever, toen hij in artikel 11 van de wet van 23 december 
1946 houdende instelling van een Raad van State bepaalde dat beroep bij de afdeling 
administratie wordt ingesteld « binnen de termijn door de Koning bepaald », de Koning tot 
het vaststellen van die termijn heeft verplicht « teneinde een beperking te stellen aan het 
» recht dat de wet de onderhorigen verleent om voor de Raad van State vorderingen in te 
» stellen die de werking van de openbare diensten kunnen verhinderen » (verslag aan de 
Regent bij het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging 
voor de afdeling administratie van de Raad van State); dat artikel 4 van het besluit van de 
Regent van 23 augustus 1948 stelt dat de in artikel 9 van de wet bedoelde beroepen verjaard 
zijn 60 dagen nadat, naargelang het geval, de handeling bekendgemaakt, betekend of ter 
kennis gekomen is; dat de wetgever, toen hij het mogelijk maakte binnen die termijn bij de 
Raad van State in beroep te komen tegen individuele handelingen, noodzakelijk heeft 
toegestaan dat de administratieve overheid binnen dezelfde termijn haar beslissing opnieuw 
onderzoekt en dus ook een beslissing die, als zij onregelmatig is, vernietigd kan worden, 
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intrekt; dat, als de Raad van State een met maciusoverschrijding verrichte administratieve 
handeling niet kan vernietigen wanneer die handeling hem na het verstrijken van de vastge
stelde termijn ter toetsing wordt voorgelegd, het a fortiori niet aan de administratieve 
overheid staat, zelfs wegens machtsoverschrijding een administratieve handeling die rechten 
heeft doen ontstaan, in te trekken nadat de voor het instellen van een beroep bij de Raad 
van State bepaalde termijn eenmaal verstreken is, behalve wanneer de handeling door een 
zo grove onregelmatigheid is aangetast dat zij voor onbestaande moet worden gehouden, 
wanneer zij door bedrog is uitgelokt of wanneer een uitdrukkelijke wetsbepaling die intrek
king toelaat; dat uit wat voorafgaat volgt dat de intrekking van het koninklijk besluit van 
5 augustus 1974 niet wettig is; dat het middel gegrond is, 

(Vernietiging van het koninklijk besluit van 3 augusms 1981waarbij1) het koninklijk 
besluit van 5 augustus 1974 wordt ingetrokken voor zover het de benoeming van Lucienne 
Benoit tot lerares technische vakken en beroepspraktijk hoger secundair onderwijs (huis
houdkunde) betreft, 2) voornoemde, met ingang van 1september1973 vast benoemd wordt 
in het ambt van lerares technische vakken en beroepspraktijk huishoudkunde lager secun
dair onderwijs - kosten ten laste van de Belgische Staat) 

Nr 22.935 - ARREST van 11 febmari 1983 (IVde Kamer) 
De HH. Vermeulen, kamervoorzitter, verslaggever, Vander Stichele en Suetens, 
staatsraden, en Verhuist, auditeur. 

HOEVEN (Mr Lysens) t/ Minister van Onderwijs 

RECHTSPLEGING - Afstand van oei geäing 

Gezien het verzoekscïuift dat Monique Hoeven op 18 juni 1982 heeft ingediend om, 
volgens de door haar gebruikte bewoordingen, de vernietiging te vorderen van het« besluit 
»van de Minister van Nationale Opvoeding genomen omstreeks 20 april 1982 waarbij Mar
» celline Moors, geboren op 7 februari 1953, werd aangesteld als tijdelijk onderwijzeres 
»voor het derde leerjaar van het Rijksbasisschool te Lanaken, Koning Albenlaan, als 
»vervangster van de heer Janssen, Martin »; 

Gezien de brief van verzoekster van 21 december 1982; 

Overwegenoe dat blijkens een brief van 21 december 1982 de verzoekende partij 
afstand doet van het door haar aangespannen geding; dat geen gegeven in deze zaak naar 
voren komt waaruit moet worden afgeleid dat enig openbaar belang de voonze<ting van het 
geding vereist, 

(Afstand van het geding - kosten ten laste van verzoekende partij) 

Nr 22.936 - ARREST van 11 februari 1983 (Ivcte Kamer) 
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De HH. Vermeulen, kamervoorzitter, versiaggever, Vander Stichele en Suetens, 
staatsraden, en Mevr. Tulkens, auditeur. 

GEMEENTERAADSVERKIEZING TE HAACHT (M' Vande
zande) 



(22.936) 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Geschillen - Geldigverklaring - Raad 
van State - Ontvankelijkheid van het hoger beroep- Voorwerp 

Een verzoekende partij kan niet ontvankelijk in hoger beroep bij de 
Raad van State nieuwe vorderingen en nieuwe bezwaren aanhanging maken 
of doen gelden. 

Meer bepaald is de vordering tot nietigverklaring van de verkiezing, 
die voor het eerst in hoger beroep bij de Raad van State wordt ingediend, 
niet ontvankelijk wanneer de verzoeker voor de bestendige deputatie enkel 
om de wijziging van het verkiezingsresultaat heeft verzocht. 

Gezien het verzoekschrift dat Michaël Godyns en Marc Vermylen, op 29 november 
1982 gezamelijk hebben ingediend om in hoger beroep van een besluit van de besrendige 
deputatie van de provincieraad van Brabant van 10 november 1982, de vernietiging te vorde
ren van de gemeenteraadsverkiezing van 10 oktober 1982 te Haacht, verkiezing waaraan 
beide verzoekers geldig als kandidaten hebben deelgenomen; 

Overwegende dat de vormvereisten voorgeschreven bij artikel 5 van het koninklijk 
besluit van 15 juli 1956, gewijzigd bij koninklijk besluit van 16 september 1982, tot regeling 
van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State in geval van 
beroep als bedoeld bij artikel 76bis van de gemeentekieswet werden nageleefd; 

Overwegende dat de ingestelde vordering niet ontvankelijk is om volgende reden : 
1. Wat verzoekers met hun gezwaarschrift van 15 oktober 1982, gericht aan de be

stendige deputatie van de provincieraad van Brabant, hebben gevorderd is een wijziging van 
het verkiezingsresultaat gegrond op een hertelling van de stemmen. 

Hertelling van stemmen die leidt tot een gewijzigde uitslag, leidt uiteraard niet tot de 
ongeldigverklaring en de daarop gesteunde vernietiging van een verkiezing. Zich ertoe 
beperken een wijziging van het door het hoofdbureau vastgestelde verkiezingsresultaat te 
vorderen op grond van beweerde onregelmatigheden die een hertelling van stemmen moet 
rechtvaardigen, sluit dus noodzakelijk in dat men de geldigheid van de verkiezing zelf 
aanvaardt. 

2. Uit de eigen aard van de geschillen betreffende de gemeenteraadsverkiezingen 
werd afgeleid - en leidt deze kamer af - dat de Raad van State in beginsel een beslissing 
van een bestendige depmatie waartegen hoger beroep wordt ingesteld, enkel toetst op haar 
deugdelijkheid met betrekking tot de vordenngen en de daaraan ten grondslag liggende 
bezwaren die de, bij de Raad van State in beroep komende partijen, reeds geldig aan de 
bestendige deputatie hebben voorgelegd. Nieuwe vorderingen en nieuwe bezwaren kan een 
verzoekende partij aîzo niet ontvankelijk in hoger beroep bij de Raad van State aanhangig 
maken of doen gelden. 

3. De verzoekende pamjen, die voor de bestendige deputatie enkel om de wijziging 
van het verkiezingsresultaat hebben verzocht, zijn derhalve niet ontvankelijk om in hoger 
beroep voor de Raad van State voor het eerst de vernietiging van de verkiezmg te vorderen, 

BESLUIT: 

Artikel 1. - Het oeroep worot verworpen. 
Artikel 2. - Bevesugd worat het besiuit van de besiendige depmatie van de provin

cieraad van BrabaflL van 10 november 1982 houdende geldigverklaring van de op 10 oktober 
1982 te Haacht gehouden gemeenteraadsverkiezing en bevesuging van het door het hoofd
bureau vastgestelde verkiezingsresultaat. 
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Nr 22.937 - ARREST van 11februari1983 (IVde Kamer) 
De HH. Vermeulen, kamervoorzitter, Vander Stichele, verslaggever, en Suetens, 
staatsraden, en Mevr. Tulkens, auditeur. 

GEMEENTERAADSVERKIEZING TE HOEILAART (Mrs Bo
denstab en Risopoulos) 

1. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Stemverrichtingen - Materiële verrich
tingen bij de stemming - Verzegelen, bewaken en vervoeren van de stembussen 

Het niet regelmatig sluiten van een stembus is een zuiver formele 
onregelmatigheid, welke niet van die aard is dat zij de nietigverklaring van 
de verkiezing moet meebrengen, wanneer niet blijkt - en evenmin beweerd 
wordt - dat zij aanleiding is geweest tot enig bedrog of poging tot bedrog. 

II. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Geschillen - Geldigverklaring- Alge
mene bevoegdheid van de met controle belaste overheid - Onregelmatigheid welke de zetel
verdeling tussen de lijsten kan beïnvloeden 

De omstandigheid dat een teveel aan stembiljetten werd gevonden in 
een stembus, is in casu niet van die aard dat zij de zetelverdeling kan 
beïnvloeden. 

III. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Stemopnemingsverrichtingen - Pro
ces-verbaal - Bewijskracht 

1. Een middel is niet ontvankelijk wanneer het betrekking heeft op 
een feit waaromtrent geen opmerking werd gemaakt tijdens de stemopne
ming, wanneer de door de verzoeker aangewezen getuige het proces-ver
baal zonder bezwaar heeft getekend en de verzoeker geen enkel gegeven 
voorlegt om het uit de ontstentenis van opmerkingen in het proces-verbaal 
ontstane vermoeden van regelmatigheid van de stemopneming te ontzenu
wen. 

2. Uit het ontbreken van bepaalde en met elkaar overeenstemmende 
gegevens die van die aard zijn dat zij het vermoeden van regelmatigheid 
ongedaan kunnen maken dat volgt uit de ontstentenis van opmerkingen in 
het proces-verbaal, moet aanvaard worden dat het verschil tussen de cijfers 
van het stembureau en die van het opnemingsbureau niet aan bedrog maar 
aan een vergissing te wijten is. 

IV. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Stemopnemingsverrichtingen - Rang
schikking van de stembiljetten 

In casu blijkt niet dat het verkeerd rangschikken van stembiljetten 
voor gevolg zou gehad hebben dat de erop voorkomende stemmen fraudu
leus of bij vergissing op een verkeerde manier werden aangerekend. 

V. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Geschillen - Geldigverklaring- Raad 
van State - Ontvankelijkheid van de middelen - Onduidelijk middel 

Het feit dat de resultaten van de stemming in een bepaald stembureau 
fel afwijken van die van andere stembureaus, wijst op zichzelf niet op een 
begane onregelmatigheid. Bij gemis van concrete aanduidingen die de stel
ling aannemelijk maken dat in een bepaald stemopnemingsbureau stembil-
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(22.937) 

jetten zijn zoekgeraakt of weggenomen, berust die stelling op een blote 
hypothese. 

Gezien het verzoekschrift ingediend op 30 november 1982 door Gilberte Callens en 
Norbert Carnoy, onderscheidelijk eerste en tweede kandidaat op lijst n' 28 bij de gemeente
raadsverkiezing die op 10 oktober 1982 plaats had te Hoeilaart; 

Overwegende dat de vormvereisten voorgeschreven bij artikel 5 van het koninklijk 
besluit van 15 juli 1956, gewijzigd bij koninlijk besluit van 16 september 1982, tot regeling 
van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State in geval van 
beroep als bedoeld bij artikel 76bis van de gemeentekieswet werden nageleefd; 

Overwegende dat verzoekers beroep instellen tegen het besluit van de bestendige 
deputatie van de provincieraad van Brabant van 10 november 1982 waarbij dit college de 
bezwaren die zij tegen de gemeenteraadsverkiezing van 10 oktober te Hoeilaart hadden 
ingediend als ongegrond verwerpt en de vernoemde verkiezing geldig verklaart; 

Overwegende dat verzoekers in een eerste middel aanvoeren dat in het stemopne
mingsbureau n' 1 één van de stembussen niet degelijk gesloten was vermits « de papieren 
» veiligheidsbanden op fantaisistische wijze en zonder zegel »geplaatst waren en dat op drie 
bussen van dit bureau de rekening der stembrieven juist was voor twee bussen maar daaren
tegen in de stembus n' 3 12 stembulletins teveel waren : 547 in plaats van 535, zoals vermeld 
op het proces-verbaal van het stembureau; 

Overwegende dat het niet regelmatig sluiten van een stembus een zuiver formele 
onregelmatigheid is, waarvan niet blijkt - en evenmin beweerd wordt-dat zij aanleiding is 
geweest tot enig bedrog of poging tot bedrog; dat zij derhalve geen invloed kan hebben 
gehad op de uitkomst van de verkiezing; 

Overwegende dat de omstandigheid dat 12 stembiljetten te veel werden gevonden in 
de stembus n' 3 niet van aard is de zetelverdeling te beïnvloeden noch indien men deze 
twaalf bij hypothese onregelmatige stemmen aftrekt van het van door iedere lijst bekomen 
cijfer, noch indien men ze aftrekt van een van de andere lijsten dan de door verzoekers 
ingediende lijst; dat het middel niet dienstig kan worden aangevoerd; 

Overwegende dat verzoekers in het tweede middel stellen : « In hetzelfde opne
» mingsbureau (n' 1) was het quasi geheel aantal wegens opschriften afgewezen stembiljet
» ten in de Franse taal opgesteld. Zelfs voor de meest zinloze opschriften is er een ongelijk
» heid in de behandeling van deze afwijzingen, naar gelang de taal van deze opschriften ... In 
» het stemopnemingsbureau (n' 2) werd hetzelfde verschil in behandeling van de afwijzings
» motiven van de stembrieven vastgesteld, naar gelang het ging om (stembiljetten) waar de 
» redenen van onregelmatigheid het gebruik van de Franse taal aanwezen ten opzichte van 
»de Nederlandse taal»; 

Overwegende dat geen desbetreffende opmerking tijdens de stemopneming is ge
maakt; dat de door verzoekers aangewezen getuige het proces-verbaal zonder bezwaar heeft 
getekend en dat verzoekers geen enkel gegeven voorleggen om het uit de ontstentenis van 
opmerkingen in het proces-verbaal ontstane vermoeden van regelmatigheid van de stemop
neming te ontzenuwen; dat het middel moet worden afgewezen; 

Overwegende dat verzoekers in hun derde middel aanvoeren dat in het stemopne
mingsbureau n' 2 verschillen werden waargenomen tussen de vaststellingen gedaan op het 
opnemingsbureau en de cijfers, aangehaald op het proces-verbaal van de stembureaus, voor 
alle en ieder van de drie stembureaus samen; 

Overwegende dat het opnemingsbureau n' 2 belast was met de telling van de stem
men der stembureaus 4, 10 en 11; dat luidens de onderscheiden processen-verbaal het aantal 
stemmen bedroeg : 
in bureau 4 : 557 
in bureau 10 : 536 
in bureau 11 : 541 
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dan wanneer luiáens het proces-verbaal van genoemá opnemmgsbureau onáerscneideniijk 
557, 534 en 541 stembiljetten in de bussen werden gevonden zodat het middel enkel betrek
king heeft op het stembureau 10 met een verschil van 2 stembiljeîten; 

Overwegende dat het proces-verbaal van áe verrichtingen van net stemopnemingsbu
reau n' 2 door alle leden en getuigen zonder enig voorbehoud werd ondertekend; dat de 
ontstemenis van enige desbetreffende opmerking in dit proces-veroaal een vermoeden van 
regelmatigheid oplevert terwijl verzoekers geen bepaalde en met elkaar overeenstemmende 
gegevens aanbrengen die van aard zijn dit vermoeden ongeáaan te maken zodat aanvaard 
moet worden dat het verschil tussen de cijfers van het stembureau en die van het opnemings
bureau niet aan beárog maar aan een vergissing te wijten is; dat ovengens een verschuiving 
van 2 stemmen, zelfs gecomoineerd met een eventuele vermindering van de respectieve 
cijfers met 12 stemmen - op grond van het eerste middel - de zetelverdeling niet beïn
vloedt; dat het middel niet gegrond is; 

Overwegende dat het vierde en laatste middel dat be;rekking heeft op de vernchtin
gen van her derde stempopnemingsoureau stelt dat stembiljetten zouden zijn zoekgeraakt of 
weggenomen en steum op voigende feiten : 
1. talrijke biljetten van lijst n' 28 zouden gemengd zijn met pakken van andere lijsten, 
2. meer dan 10 biljetten van de lijst V.U. zouden gevoegd zijn bij de biljecten van de 

P.V.V., 
3. er zou een abnormaal verschil vastgesteld zijn tussen de uitslagen van de teiling van het 

stembureau 1 enerzijds en deze van de telling van de sternoureaus 7 en 8. 
4. Ook zou er een merkelijk verschil bestaan tussen voormeide bureaus wat betreft de 

stemmen voor de lijst 28 en de ongeldige stemmen : 39 ongeldige scemmen komen mtslui
tend voor in de bureaus 7 en 8; 

Overwegende dat de door verzoekers aangenaaide gegevens niet van aard zijn het 
vermoeden van regelmangheid van de stemopnemingsverrichtingen, dat uit de omstentenis 
van opmerkingen in de becrokken processen-verbaal voor<vioeit, te OfllZenuwen; dat verzoe
kers trouwens niet beweren dat het verkeerd rangschikken van sternî:Jiljetten voor gevolg zou 
gehad hebben dat de erop voorkomende stemmen frauduleus of bij vergissing op een ver
keerde manier werden aangerekend; dat her feit dat de resuitaîen van de scemming in een 
bepaald stembureau fel afwijken van die van andere stemoureaus op zichzelf niec wijst op 
een begane onregelmatigheid zodat verzoekers' suggestie, bij gemis van concrete aanduidin
gen die hun stelling aannemelijk maken, op een blote hypothese berust; dat dan ook dit 
middel niet gegrond is, 

BESLUIT: 

Artikel 1. - Het oeroep wordt veiworpen. 
Artikel 2. - Het oesiuit van de bestendige áepucatie van de provincieraad van Bra

bant van 10 november 1982 waarbij de gemeenteraadsverkiezing te Hoeilaart van 10 okto
ber 1982 wordt geldig verklaard, wordt bevesiigd. 

N' 22.9J8 - ARREST van 1) fel:>mari 1983 (mctc Kamer) 
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De Htl. Sarot, kamervomzttter, Ligot en Van Aelst, versiaggever, scaa;sradetl, c11 

Durnom, ee1ste auditeur. 

GEMEENTERAADSVERKIEZING TE PERUWELZ (M's Van
demoot, Lambert en Cambier) 



(22.938) 

1. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN -1° Verkiesbaarheid- Vereisten van ver
kiesba?rheid - Natiom•!iteit; - 2° Geschillen - Geldigverklaring - Raad van State -
Ontvankelijkheid van de midtMen - Ambtshalve aamievoerd middel 

De Raad von Stote werpt ambtshalve op dat een verkozen kandidaat 
niet verkiesbaar was omdat hij geen Belg is. 

II. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Stemverrichtingen - Stemming bij vol
m11cht - Ondertekening van de volmacht door de burgemeester 

1. Wan neer niet wordt beweerd dat de door de wet bedoelde band van 
bloed- of aanverwantschap tussen de volmachtgever en de gemachtigde niet 
zou bestaan, is een volmacht niet noodzakelijkerwijs onregelmatig omdat 
dit familieverbond niet zou zijn bevestigd door de burgemeester*. 

2. Het ontbreken van de bevestiging van het familieverband in één wel 
bepaald geval volstaat niet om een nieuw onderzoek van ambtswege van al 
de volmach(en te wettigen. 

III. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Geschillen - Geldigverklaring -
Raad van State - Ontvankelijkheid van de middelen - Nieuw middel 

1. Het middel dat steunt op de invloed die de deelname van een 
onverkiesbare kandidaat op de stemming zou uitgeoefend hebben, is niet 
ontvankelijk wanneer het voor het eerst voor de Raad van State wordt 
aangevoerd**. 

2. Het middel waarin wordt aangevoerd dat de burgemeester het fami
lieverband tussen de volmachtgever en de gemachtigde niet heeft bevestigd, 
is niet van openbare orde. Het kan niet voor het eerst voor de Raad van 
Sta(e worden ingeroepen. 

3. Het middel waarin wordt aangevoerd dat een kiezer niet verblijft 
op het adres waar hij is ingeschreven in de bevolkingsregisters, mag niet 
voor het eerst voor de Raad van State worden ingeroepen. 

IV. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Geschillen - Geldigverklaring -
Ra11.1! van Stiate - Ontvankelijkheid van de middelen - Middel dat onontvankelijk voor de 
bestendige deout11tie werd aangevoerd 

Niet ontvankelijk is het middel dat laattijdig voor de bestendige depu
tatie werd aangevoerd en door haar niet werd onderzocht. 

V. GEMEENTERAADSVERKJEZINGEN - Geschillen - Geldigverklaring- Alge
mene bevoegdheid van de met de controle belaste overheid - Hertelling van de stemmen 

Wanneer bij de bestendige deputatie een verzoek wordt ingediend tot 
hertelling van de stembiljetten van één bureau, verplicht niets haar over te 
gaan tot het nazicht van de stembiljetten van alle bureaus. 

Gezien het op 10 december 1982 ingediende verzoekschrift, waarbij Roger Henneu
se, Gaston Vinchent, Jean Duwelz, Jacques Devaux, André-Michel Prive, Jules Bourdon, 
Renée Coutier, Henri Sousan, Jenny Plomteux-Delvaux, Daniel Westrade, Georges Hoon, 
Alféda Leclercq, Roger Deblicquy, losse Huguet, Yvon Dagallaix, Marcel Ducoulombier, 
Guy Legros, Jean-Paul Antoine, Valère Vandecasteele, Willy Delhaye, Marc Duc, Jean 

* Vergelijk: arrest Verk. Gembloers, n' 22.900, van 2 februari 1983. ** Vergelijk: arrest Verk. Opglabeek, n' 14.591, van 9 maart 1971. 
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Philippe, André Gras, Gérard Senelle en José Cretteur in beroep komen van de beslissing 
van 18 november 1982 van de bestendige deputatie van de Provincieraad van Henegouwen, 
die de bezwaren heeft verworpen die waren ingediend tegen de gemeenteraadsverkiezing 
van 10 oktober 1982 te Peruwelz; 

Gelet op het in het Belgisch Staatsblad van 16 december 1982 bekendgemaakte 
bericht, voorgeschreven bij artikel 5 van het koninklijk besluit van 15 juli 1956, gewijzigd bij 
het koninklijk besluit van 16 september 1982; 

Overwegende dat verzoekers drie bezwaren hebben ingediend hebben bij de besten
dige deputatie : 

1. In een eerste bezwaar van 19 oktober 1982 hebben de indieners inzonderheid doen 
opmerken dat sternopnerningsbureau n' 1 aan lijst 22 een resultaat toekende dat aanzienlijk 
lager was dan de resultaten die deze lijst had bekomen in de andere bureaus; zij hebben 
onder meer betoogd dat verschillende vreemdelingen, waaronder Christiane Rornbaut, we
derrechtelijk hadden kunnen stemmen en dat, evenzo, Belgen die van het kiesrecht uitgeslo
ten waren of in de uitoefening ervan geschorst waren, aan de stemming hadden kunnen 
deelnemen. 

2. In een tweede bezwaar van 28 oktober 1982 hebben de indieners hun eerste 
bezwaar« aangevuld », namelijk door de namen op te geven van negen personen die verval
len waren verklaard van het kiesrecht of in de uitoefening waren geschorst, en van een 
wederrechtelijk op de kieslijsten ingeschreven vreemdeling. 

3. Op 9 november 1982 hebben de klagers een derde bezwaar ingediend, waarin ze 
betoogden dat zes personen, onder wie F. V H, die in de uitoefening van hun kiesrecht 
waren geschorst, op de lijsten waren ingeschreven en tot de stemming waren toegelat.en; 

Overwegende dat uit het verslag van 25 oktober 1982 van de Arrondissementscom
missaris die, ingevolge het eerste bezwaar, door de provinciegouverneur met een onderzoek 
was belast, alsmede uit een nota van 5 november 1982 vanwege het provinciebestuur, ter 
intentie van de bestendige deputatie opgesteld na onderzoek van de aanstippingslijsten, 
blijkt dat het weliswaar juist is dat vreemdelingen wederrechtelijk waren ingeschreven op de 
kieslijsten, maar dat alleen Christiane Rornbaut, van Franse nationaliteit, aan de stemming 
heeft deelgenomen; dat uit het verslag en uit de nota eveneens blijkt dat wat betreft de 
personen die zogenaamd uitgesloten waren van het kiesrecht, alleen Maurice Boulonne 
daarvan nog uitgesloten was en wederrechtelijk had deelgenomen aan de stemming; dat in 
de voormelde nota een eventuele beslissing om over te gaan tot de hertelling van de stembil
jetten van de sternopnerningsbureaus n" 1 en 2, ter beoordeling werd voorgelegd aan de 
bestendige deputatie; 

Overwegende dat er op 16 november 1982, op beslissing van de bestendige deputatie, 
werd overgegaan tot het nazicht van het aantal volledige en onvolledige lijststernbiljetten die 
aan de verschillende betrokken lijsten waren toegekend in de sternopnerningsbureaus n" 1 
en 2, alsmede tot het nazicht van de naarnsternrnen die op de onvolledige lijssternrnen waren 
opgenomen; dat dit nazicht een verbetering heeft meegebracht van het stemcijfer van lijst 
28, dat van 4.611 op 4.612 werd gebracht; dat er ten slotte inlichtingen werden verschaft 
betreffende het strafregister van de in de verschillende bezwaarschriften van verzoekers 
vermelde personen; 

Overwegende dat de bestendige deputatie op 18 november 1982 het bestreden besluit 
heeft genomen, dat de bezwaren verwerpt om de volgende redenen : 

« Overwegende evenwel dat uit dit nazicht blijkt dat de door bezwaarindieners aan
» gevoerde argumenten onjuist blijken te zijn en weerlegd kunnen worden, met uitzondering 
» van twee aangegeven gevallen die juist bevonden zijn; twee kiezers zouden wederrechte
» lijk aan de stemming hebben deelgenomen; 

» Overwegende dat een eventuele wijziging van het aantal geldig uitgebrachte stern
» men, namelijk een vermindering met twee stemmen ten gunste van een of andere betrok-
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» ken lijst, geen enkele wijziging zou aanbrengen in de verdeling van het aantal zetels dat 
» door de ene of de andere van die lijsten is bekomen; 

» ..... »; 

Overwegende dat uit het dossier blijkt dat de twee door het besluit van de bestendige 
deputatie vermelde gevallen die zijn van Christiane Rombout en van Maurice Boulonne; 

Overwegende dat verzoekers een eerste middel ontlenen aan « de schending van de 
» gemeentekieswet, inzonderheid van artikel 65, eerste lid, 1°, van de eerste titel van die 
» wet; van de wetten op de verwerving, het verlies en de herkrijging van de nationaliteit, 
» gecoördineerd op 14 december 1932, inzonderheid van de artikelen 2 en 6 van die wetten; 
» aan machtsoverschrijding », doordat Pierre Carlier, kandidaat van lijst 28, geen Belg zou 
zijn; dat zij betogen dat« het niet-naleven van die voorwaarde voor de eerste maal voor de 
» Raad van State kan worden aangevoerd, aangezien zij van openbare orde is ... (en) dat het 
» ontbreken van bezwaar tegen die kandidaatstelling niet aan verzoekers mag worden ver
» weten, onder de overweging dat zij slechts zeer onlangs kennis hebben gekregen van die 
» onregelmatigheid en de termijnen om bezwaar in te dienen vóór de verkiezingen slechts 
»een zeer summier onderzoek van de kandidaatstelling mogelijk maken »; 

Overwegende dat Pierre Carlier niet gekozen is; dat het middel derhalve niet mag 
worden uitgelegd als zou het betrekking hebben op de verkiezing van een onverkiesbare 
kandidaat, omdat hij geen Belg zou zijn - middel dat de Raad van State eventueel ambts
halve zou moeten opwerpen-, maar op de invloed die de deelname van een onverkiesbare 
kandidaat - wiens onverkiesbaarheid trouwens niet wordt aangetoond - op de stemming 
zou uitgeoefend hebben; dat dergelijk middel, dat voor het eerst voor de Raad van State 
wordt aangevoerd, niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat verzoekers een tweede middel ontlenen : 
« ... aan de schending van de gemeentekieswet, inzonderheid van artikel 42bis en van 

» titel VI van die wet; aan het kieswetboek, inzonderheid aan artikel 147bis van dit wetboek; 
» aan het geheim en de vrijheid van de stemming; aan de schending van een substantiële 
» vo1m en aan machtsoverschrijding; 

» Doordat bij de betwiste verkiezing stemmen bij volmacht zijn uitgebracht; 
» Terwijl die volmachten onregelmatig zijn; dat de burgemeester namelijk op sommi

» ge volmachtformulieren niet het familieverband tussen volmachtgevers en gemachtigden 
» heeft bevestigd. »; 
dat verzoekers één geval vermelden en eruit afleiden dat « andere volmachten heel waar
» schijnlijk onregelmatigheden vertonen »; dat zij vragen dat « alle volmachtformulieren 
» opnieuw onderzocht zouden worden ... »; 

Overwegende dat verzoekers, om de ontvankelijkheid te wettigen van dit middel dat 
voor het eerst voor de Raad van State wordt ingeroepen, «enerzijds (het) feit »aanvoeren 
« dat zij vóór en tijdens de procedure voor de bestendige deputatie geen kennis droegen van 
» die onregelmatigheid ... en, anderzijds, ... (het karakter van openbare orde (van het 
»middel)»; 

Overwegende dat aangezien niet wordt beweerd dat de door de wet bedoelde band 
van bloed- of aanverwantschap tussen de volmachtgever en de gemachtigde niet zou bestaan, 
een volmacht niet noodzakelijkerwijs onregelmatig zou zijn omdat dit familieverband niet 
zou zijn bevestigd door de burgemeester; dat het ontbreken van bevestiging in één welbe
paald geval niet volstaat om een nieuw onderzoek van ambtswege van al de volmachten te 
wettigen; dat het middel niet van openbare orde is; dat dit middel, dat voor het eerst wordt 
aangevoerd voor de Raad van State, onontvankelijk is; 

Overwegende dat verzoekers een derde middel ontlenen : 
« ... aan de schending van de gemeentekieswet, inzonderheid van titel I en IV van die 

» wet; aan het kieswetboek, inzonderheid aan titel I en II van dit wetboek; aan het konink
» lijk besluit van 1 april 1960 betreffende het houden van de bevolkingsregisters, inzonder
» heid aan de artikelen 3 en 26 van dit besluit; aan de schendi:ig van een substantiële vorm en 
» aan machtsoverschrijding »; 
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dat zij dit middel in vier onderdelen aanvoeren : 

1. Christiane Rombout heeft gestemd alhoewel zij de Franse nationaliteit bezit; 
2. Henri Colinet, Louis Deleplanque en Christiane Cleppe verblijven niet werkelijk 

op het adres waar ze ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters; 
3. F. V.H. heeft gestemd alhoewel ze een« afgezonderde krankzinnige » is; 
4. Negen personen, wier namen door de verzoekers worden vermeld, kwamen voor 

op de kieslijsten en hebben gestemd, alhoewel ze van het kiesrecht waren uitgesloten of in de 
uitoefening ervan waren geschorst; 

Overwegende dat het feit dat door verzoekers wordt aangevoerd in het eerste onder
deel van het middel, niet wordt betwist en door de bestendige deputatie in aanmerking is 
genomen; 

Overwegende, wat het tweede onderdeel betreft, dat verzoekers zich in hun bezwaar 
bij de bestendige deputatie niet hebben beroepen op die argumenten; dat zij ze bijgevolg 
niet op ontvankelijke wijze voor het eerst voor de Raad van State kunnen aanvoeren; 

Overwegende, wat het derde onderdeel betreft, dat de bestendige deputatie die 
beweerde onregelmatigheid, die slechts in een laattijdig bezwaar van 9 november 1982 is 
ingeroepen, terecht niet heeft onderzocht; dat het derde onderdeel van het middel dat die 
onregelmatigheid aanvoert, niet ontvankelijk is; 

Overwegende, wat het vierde onderdeel betreft, dat verzoekers die beweerde onre
gelmatigheden ter kennis hebben gebracht in hun tweede bezwaarschrift aan de bestendige 
deputatie, op datum van 28 oktober 1982; dat de Raad van State niet moet onderzoeken of 
de bestendige deputatie terecht uitspraak heeft gedaan over een in een laattijdige bezwaar
schrift verwoord middel; dat dit onderdeel van het middel inderdaad door de bestendige 
deputatie is verworpen na onderzoek van het strafregister van de betrokkenen; dat de 
verzoekers voor de Raad van State geen enkel gegeven aanvoeren dat de beslissing van de 
bestendige deputatie in twijfel vermag te trekken, welke beslissing de Raad van State op dit 
punt tot de hare maakt; 

Overwegende dat het middel niet opgaat in zijn tweede, derde en vierde onderdeel; 
Overwegende dat verzoekers een vierde middel ontlenen : 
« ... aan de schending van de gemeentekieswet, namelijk van titel III, hoofdstuk III 

»van die wet, inzonderheid van artikel 50; aan titel VI van die wet; aan de schending van 
» een substantiële vorm en aan machtsoverschrijding »; 

« Doordat de bestendige deputatie het aantal volledige en onvolledige lijststembiljet
» ten heeft nagezien, dat was toegekend aan de verschillende lijsten van de stemopnemings
» bureaus n" 1 en 2 ... 

» Terwijl dit nazicht onvolledig is; dat het had moeten slaan op alle stemopnemings
» bureaus; dat door dit nazicht andere vergissingen aan het licht hadden kunnen worden 
»gebracht; dat de Raad van State dit nazicht moet bevelen. »; 

Overwegende dat de verzoekers hadden aangevoerd dat stemopnemingsbureau n' 1 
aan lijst 22 een resultaat toekende dat aanzienlijk lager was dan het resultaat dat deze lijst in 
de andere bureaus had bekomen; dat de bestendige deputatie, alhoewel zij daartoe niet 
verplicht was, tot de hertelling van de stembiljetten van stemopnemingsbureau n' 1 is over
gegaan, zoals verzoekers in hun bezwaarschrift hadden gevraagd; dat zij bovendien is over
gegaan tot de hertelling van de stembiljetten van bureau n' 2; dat geen enkele onregelmatig
heid is ontdekt; dat de bestendige deputatie niet verplicht was over te gaan tot het nazicht 
van de stembiljetten van alle stemopnemingsbureaus; dat het middel niet opgaat; 

Overwegende dat lijst 22, 4.604 stemmen heeft bekomen en lijst 28. 4.611 stemmen, 
getal dat na de door de bestendige deputatie verrichte hertelling op 4.612 is gebracht; dat er 
dus een verschil van 8 stemmen is tussen beide lijsten; 

Overwegende dat uit de beslissing van de bestendige deputatie en uit dit ar~est blijkt 
dat slechts twee personen (Rombaut en Boulonne) wederrechtelijk tot de stemming zijn 
toegelaten; dat die twee vergissingen de verdeling van de zetels over de lijsten niet kunnen 
wijzigen, gezien het aantal stemmen dat daarvoor nodig zou zijn geweest; dat zij bijgevolg 
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niet, krachens artikel 74bis van de gemeentekieswet, de ongeldigverklaring van de verkie
zing kunnen meebrengen, 

BESLUIT: 

Enig artikel. - Het besluit van de bestendige deputatie van de Provincieraad van 
Henegouwen van 18 november 1982 wordt bevestigd; 

Nr 22.939 - ARREST van 11februari1983 (Illde Kamer) 
De HH. Sarot, kamervoorzitter, verslaggever, Ligot en Van Aelst, staatsraden, en 
Mej. Bourquin, eerste auditeur. 

GEMEENTERAADSVERKIEZING TE SINT-PIETERS-WO
LUWE (Mrs Lambert en Andersen) 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Stemverrichtlngen - Kiespropaganda en 
vrijheid van stemming - Gebruik van officiële dokumenten en inlichtingen 

Wanneer, in de verkiezingsperiode, een politieke partij gebruik maakt 
van enig stuk dat kan leiden tot verwarring met stukken uitgaande van de 
openbare overheid, kan zulks talrijke kiezers misleiden; dergelijke praktij
ken moeten streng worden verboden. 

Het verspreiden van een verkiezingspamflet dat er uitziet als een akte 
van de openbare overheid, twee dagen vóór de verkiezing, komt in casu 
voor als een kunstgreep die een groot aantal kiezers heeft kunnen misleiden. 
Wegens de ruime verspreiding die aan het stuk werd gegeven, is er grond 
om aan te nemen dat de gewraakte onregelmatigheid de verdeling van de 
zetels over de verschillende lijsten heeft kunnen beïnvloeden. 

Gezien het op 19 november 1982 ingediende verzoekschrift waarbij Roland Gillet en 
Anne-Marie Buysse« de nietigverklaring vorderen van de beslissing van 10 november 1982 
»van de bestendige deputatie van de Provincieraad van Brabant houdende afwijzing van het 
» bezwaar van verzoekers, en de ongeldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezing van 
» 10 oktober 1982 te Sint-Pieters-Woluwe »; 

Gelet op het in het Belgisch Staatsblad van 25 november 1982 bekendgemaakte be
richt, voorgeschreven bij artikel 5 van het koninklijk besluit van 15 juli 1956, gewijzigd bij 
het koninklijk besluit van 16 september 1982, tot regeling van de rechtspleging voor de 
afdeling administratie van de Raad van State, in geval van beroep als bedoeld bij artikel 
76bis van de gemeentekieswet; 

Overwegende dat het hierna weergegeven stuk, gedrukt in zware letters op witte 
achtergrond, twee dagen vóór de gemeenteraadsverkiezing van 10 oktober 1982 in de brie
venbussen van Sint-Pieters-Woluwe werd verspreid : 

COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE 
AVIS 

A LA POPULATION : 
Woluwé-Saint-Pierre, Ie 8 octobre 1983 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
Devant les méthodes ignobles utilisées par certains au cours de cette campagne électorale, 
les fonctionnaires de l'administration communale de Woluwé-Saint-Pierre, mis en cause, et 
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leur chef du personnel, Ie secrétaire communal, Monsieur Henri Willems, expriment leur 
plus vive indignation. Ils ne peuvent en effet admettre que l'honorabilité, l'intégrité et la 
probité morale d'un candidat, connu et apprécié soient scandaleusement vilipendées en vue 
de tenter de « grapiller » quelques voix à celui qui est appelé à jouer un röle très important 
dans la gestion de cette commune. 
Ils regrettent amèrement cette situation et, par la présente, se doivent de faire connaître à la 
population leur désapprobation face à de telles méthodes visant la personne de Monsieur 
Jacques Van den Haute, Sénateur-Echevin (ler candidat du P.R.L.l.C. à Woluwé-Saint
Pierre). 

Elections communales du 10 octobre 1982 
Editeur responsable : Bernard PHILIPPE 

191, me au Bois 
1150 Bruxelles 

LE PERSONNEL COMMUNAL 

Overwegende dat verzoekers in hun bezwaarschrift bij de bestendige deputatie had
den aangevoerd dat de kiezers zich naar de stembus hebben gegeven na kennis te hebben 
genomen van stukken die er helemaal als een officieel bericht uitzagen ... (en) dat die vorm 
van propaganda, die de ter zake geoorloofde grenzen ruimschoots overschrijdt, een onregel
matigheid is die een dusdanig aantal kiezers heeft kunnen beïnvloeden dat de verdeling van 
de zetels over de lijsten anders zou zijn geweest indien die onregelmatigheid niet was 
begaan; 

Overwegende dat de bestendige deputatie het bezwaar daaromtrent heeft verworpen 
om de volgende redenen : 

« Overwegende, wat het eerste luik van het eerste middel betreft, dat zo het« bericht 
» van de bevolking »,zwart gedrukt op witte grond, het wapen voerend en niet het« zegel » 
»van de gemeente, alsook de hoofding «gemeente Sint-Pieters-Woluwe » misschien het 
» voorwerp zou kunnen uitmaken van een gerechtelijk onderzoek en van een rechterlijke 
»bestraffing, namelijk bij toepassing van het dekreet van 22-28 juli 1791 tot regeling van de 
» kleur der aanplakbrieven, het past op te merken dat het fenomeen 
» - voorkomend in verkiezingstijd, het document voor enige ondertekening de vermelding 

» « het gemeentepersoneel » vertonend, dan wanneer elk gemeentelijk ambachtelijk 
»bericht onveranderlijk minstens de handtekening draagt van burgemeester en secre
» taris; 

» - dat de gemeentesecretaris, de heer Henri Willems, in het geding brengend, om de 
» gemeenschappelijke verbolgenheid van « het personeel » uit te drukken, dan wan
» neer dit document niet minstens zijn handtekening draagt; 

» - dat het niet eens vermeldt hoe het mag aanspraak maken op de eensgezinde mening of 
»van de mening van de meerderheid van het gemeentepersoneel (tengevolge van een 
»vergadering, moet men het veronderstellen ?); 

» - niet mag geacht worden de gemiddelde kiezers van Sint-Pieters-Woluwe misleid te 
» hebben, residentiële gemeente bij uitstek; 

» Overwegende anderzijds dat, erop gericht de kandidatuur van de Heer Jacques 
»Van den Haute te bevorderen, Senator-Schepen, eerste kandidaat van de lijst P.R.L.l.C. 
»te Sint-Pieters-Woluwe, het aangevochten document niet de kandidaten van lijst n' 15 
» aanvalt; dat het zich op algemene wijze opstelt tegen « de lafhartige werkwijze » door 
» « sommigen aangewend », dit laatste woord kan niet eens in zijn kontekst als« beknibbe
» lend » voor de mededingende lijsten bestempeld worden, dan wanneer de bezwaarindie
» ners enerzijds erkennen dat « de Heer Van den Haute tijdens de verkiezingsstrijd het 
» voorwerp heeft uitgemaakt van persoonlijke aanvallen »en anderzijds bevestigen dat« de 
» kandidaten van lijst n' 15 nooit deelgenomen hebben aan zulk soort verkiezingsstrijd »; 
» dat men derhalve niet kan bevroeden, ondanks de beweringen van de verzoekers, hoe dit 
» dokument - door misgreep - aan de basis zou kunnen liggen van stemmenverschuivin
» gen, die, wanneer ze niet plaats hadden gevonden, hetzij de 35e zetel - lijst n' 20, ter 
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» kwestie hadden gebracht, hetzij aan lijst n' 15 een veertiende zetel hadden kunnen bezor
» gen of nog de elfde zetel van lijst n' 3 hadden kunnen omzetten in een veertiende zetel 
»voor lijst n' 15, dan wanneer de gemiddelde kiezer van Sint-Pieters-Woluwe volstrekt 
» bekwaam is om de list te doorzien in de uiterlijke kenmerken van het gewraakte dokument 
» en de aangevoerde argumenten op hun juiste waarde te schatten; »; 

Overwegende dat het stuk van 8 oktober 1982 gedrukt is in het zwart op witte 
achtergrond; dat het drukken op gewoon wit papier door het decreet van 22-28 juli 1791 
alleen toegestaan is voor de aanplakbiljetten betreffende de akten van de openbare over
heid; dat het stuk het wapenschild van de gemeente weergeeft onder de naam van de 
gemeente; dat het, zoals vele berichten uitgaande van de gemeente, het opschrift draagt 
« Avis à la population », dat het de naam van gemeentesecretaris Willems uitdrukkelijk 
vermeldt en dat het als handtekening de woorden « Ie personnel communal » bevat, dat die 
voorstelling het stuk er doet uitzien als een officieel stuk; 

Overwegende dat in de verkiezingsperiode, het gebruik door een politieke partij, van 
enig stuk dat kan leiden tot verwarring met stukken uitgaande van de openbare overheid, 
talrijke kiezers kan misleiden l'..n streng moet worden verboden; 

Overwegende dat de bestendige deputatie en de belanghebbende partij vergeefs 
opwerpen, de ene dat het stuk niet de handtekening draagt van de burgemeester en van de 
gemeentesecretaris of van de in het geding gebrachte gemeentesecretaris, de andere dat het 
stuk de vermelding « elections communales du 10 octobre 1982 » bevat en de naam van de 
verantwoordelijke uitgever die eveneens verantwoordelijke uitgever is van de kiespropagan
da van de « P.R.L.I.C. »; 

Overwegende dat alleen een aandachtig onderzoek van het stuk, de vergelijking 
ervan met de pamfletten van de« P.R.L.I.C. »en de vertrouwdheid met de administratieve 
praktijken, een oplettend kiezer tot het besluit konden brengen dat het stuk van 8 oktober 
1982 geen akte van de openbare overheid was; dat, zoveel is zeker, heel wat kiezers die 
minder op hun hoede of minder oplettend waren, misleid kunnen zijn geweest door de 
opmaak van het stuk; dat zij het stuk van 8 oktober 1982 terecht hebben kunnen beschou
wen als een openbare en officiële houding van alle gemeenteambtenaren « ten aanzien van 
» de weinig prijzenswaardige werkwijze door sommigen aangewend »; 

Overwegende dat met de zinspeling op die werkwijze een brief van 1 september 1982 
wordt bedoeld die is gericht aan « MM. les directeurs et MM. les professeurs de Woluwé
» Saint-Pierre », op papier van het gemeentebestuur is geschreven en als handtekening de 
woorden« les fonctionnaires »draagt; dat hij persoonlijke aanvallen bevat ten opzichte van 
kandidaat Van den Haute, waarop deze heeft geantwoord met een vertrouwelijke brief van 
13 september 1982 « aux directeurs, directrices et à mesdames et messieurs, les profes
» seurs »; dat de gemeentesecretaris weliswaar de gelegenheid heeft gehad om, zoals hij 
meedeelt in een brief van 14 oktober 1982 aan de burgemeester, aan deze laatste en aan de 
Heer Van den Haute in aanwezigheid van de politiecommissaris, kennis te geven van zijn 
verontwaardiging naar aanleiding van de brief van 1 september 1982 die hij als lasterlijk 
bestempelt, maar dat niettemin vaststaat dat hij zijn verontwaardiging niet in het openbaar 
heeft uitgedrukt; dat eveneens vaststaat dat de gemeenteambtenaren geen standpunt hebben 
ingenomen in de kiesstrijd en bijgevolg geen mening te kennen hebben gegeven over de 
methodes die tijdens die strijd zijn aangewend; dat het stuk van 8 oktober 1982 bijgevolg 
abusievelijk uiting geeft aan de verontwaardiging, de spijt en de afkeuring van het hele 
gemeentepersoneel en zijn met name genoemde chef ten aanzien van de « door sommigen 
» aangewende werkwijze »; dat het in ieder geval zeker is dat noch de gemeentesecretaris 
noch de gemeenteambtenaren aan de basis liggen van het stuk dat valselijk onder hun naam 
is uitgegeven; 

Overwegende dat het stuk van 8 oktober 1982 de kandidaat die het slachtoffer was 
van de zogenaamd door het hele gemeentepersoneel afgekeurde werkwijze bij name noemt, 
het letterwoord van zijn lijst vermeldt en hem voorstelt als « geroepen om een belangrijke 
»rol te vervullen in het beheer van deze gemeente »; dat het, onder het bedrieglijk voor
wendsel gewag te maken van gevoelens welke het hele gemeentepersoneel niet heeft geuit 
ten aanzien van de tijdens de verkiezingsstrijd aangewende methodes, in werkelijkheid 
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uiting geeft aan een eensgezind standpunt van het gemeentepersoneel ten gunste van kandi
daat Van den Haute; dat het bijgevolg een verkiezingspamflet is waaraan een openbaar en 
officieel karakter is verleend door de manier waarop het is voorgesteld; 

Overwegende daarenboven dat het stuk van 8 oktober 1982 twee dagen vóór de 
gemeenteraadsverkiezing is verspreid, op een ogenblik dat iedere rechtzetting ofwel onmo
gelijk ofwel ondoeltreffend was geworden; 

Overwegende dat het verspreiden van een verkiezingspamflet dat er uitziet als een 
akte van de openbare overheid, twee dagen vóór de verkiezing, derhalve voorkomt als een 
kunstgreep die een groot aantal gemeenteraadskiezers heeft kunnen misleiden; 

Overwegende dat de bewering van verzoekers als zou lijst 3, 10 zetels hebben be
haald in plaats van 11 en lijst 15, 14 zetels in plaats van 13, indien 223 stemmen minder waren 
uitgebracht op lijst 3 en indien 75 daarvan waren uitgebracht op lijst 15, niet wordt betwist; 
dat wegens de ruime verspreiding die aan het stuk van 8 oktober 1982 is gegeven, er grond is 
om aan te nemen dat de gewraakte onregelmatigheid de verdeling van de zetels over de 
verschillende lijsten heeft kunnen beïnvloeden en bijgevolg om de verkiezing ongeldig te 
verklaren, 

BESLUIT: 

Enig artikel. - Het besluit van de bestendige deputatie van de Provincieraad van 
Brabant van 10 november 1982 wordt teniet gedaan. 

De gemeenteraadsverkiezing van 10 oktober 1982 te Sint-Pieters-Woluwe wordt on
geldig verklaard. 

Nr 22.940 - ARREST van 11 februari 1983 (Illde Kamer) 
De HH. Sarot, kamervoorzitter, Ligot, verslaggever, en Van Aelst, staatsraden, en 
Leroy, auditeur. 

GEMEENTERAADSVERKIEZING TE THUIN (Mrs Somville, 
Neuville, Blampain en Hougardy) 

I. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Geschillen - Geldigverklaring - Raad 
van State - Ontvankelijkheid van het beroep - Eensluidend verklaarde afschriften 

II. RECHTSPLEGING - Verzoekschrift - Bijlagen - Eensluidend verklaarde af
schriften 

Het heeft weinig belang dat de verzoeker zijn verzoekschrift niet heeft 
ingediend in de vorm van een origineel en vier gewaarmerkte afschriften, 
wanneer hij het in vijf exemplaren heeft ingediend die alle door hem waren 
ondertekend. 

III. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Stemverrichtingen - Materiële ver
richtingen bij de stemming - Plooien en stempelen van de stembiljetten 

Het merken met een stempel is een vormvereiste waaraan de stembil
jetten die overeenstemmen met het van te voren vastgestelde model, gedu
rende de stemverrichtingen moeten worden onderworpen. Een stembiljet 
dat overeenstemt met het bij de wet voorgeschreven model, is niet ongeldig 
in de zin van artikel 51, l°, van de gemeentekieswet enkel en alleen omdat 
het niet is gemerkt. 
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Geen enkel gegeven uit het dossier wettigt in casu de mening als zou 
de onregelmatigheid, die er in bestaat dat slechts een beperkt aantal stembil
jetten werden gemerkt, zijn begaan om bedrog te plegen of mogelijk te 
maken. Die onregelmatigheid blijkt aan de onbedrevenheid, ja zelfs aan de 
onbevoegdheid van de leden van het bureau te wijten te zijn. 

In casu wordt geen enkel bewijs voorgelegd dat toelaat aan te nemen 
dat ingevolge die onregelmatigheid bedrog zou zijn gepleegd dat de uitslag 
van de verkiezing had kunnen beïnvloeden. 

IV. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Geschillen - Geldigverklaring 
Raad van State - Ontvankelijkheid - Middelen - Onduidelijk middel 

Kan niet worden in aanmerking genomen, het middel dat geen steun 
vindt in het verkiezingsdossier en tot staving waarvan de verzoeker geen 
enkel bewijs aanvoert. 

Gezien het op 30 november 1982 ingediende verzoekschrift, waarbij Philippe Plou
vier, Jean-Pierre Dessicy, Roger Lacomglez, Daniel Ducarme, Claude Ruth, Jean-Claude 
Fissiaux, Joël Mulatin en Herma Moreau vragen« het op 4 november 1982 genomen besluit 
» van de bestendige deputatie van Henegouwen tot geldigverklaring van de gemeenteraads
» verkiezing te Thuin teniet te doen » en « de gemeenteraadsverkiezing te Thuin van 10 ok
» tober 1982 ongeldig te verklaren »; 

Gezien het in het Belgisch Staatsblad van 7 december 1982 bekendgemaakte bericht, 
voorgeschreven bij artikel 5 van het koninklijk besluit van 15 juli 1956, gewijzigd bij het 
koninklijk besluit van 16 september 1982; 

Overwegende dat de verzoekers, die kandidaat zijn geweest bij de gemeenteraads
verkiezing te Thuin, een bezwaarschrift hebben ingediend bij de bestendige deputatie; dat 
de bestendige deputatie dat bezwaar bij besluit van 4 november 1982 heeft verworpen en de 
verkiezingen geldig heeft verklaard maar de aanwijzing van de gekozenen zoals die door het 
hoofdbureau was gedaan in een aantal opzichten gewijzigd heeft wegens het bestaan van 
bloed- of aanverwantschap tussen sommigen van hen; 

Overwegende dat Julien Brochard, Roger Delory en Myriam Quairiaux in hun me
morie van antwoordt aanvoeren : 
« dat samen met het verzoekschrift bij de Raad van State niet vier gewaarmerkte afschriften 
» ervan, noch een afschrift van het bestreden besluit zijn ingediend; dat aldus de bepalingen 
» van artikel 1 en van artikel 2 (lees 3) van het koninklijk besluit van 15 juli 1956 niet zijn 
» nageleefd zodat het beroep niet-ontvankelijk moet worden verklaard »; 

Overwegende enerzijds dat het verzoekschrift niet is ingediend in de vorm van een 
origineel en vier gewaarmerkte afschriften, zoals is voorgeschreven bij artikel 1 van het 
koninklijk besluit van 15 juli 1956, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 september 
1982, tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State, 
in geval van beroep als bedoeld bij artikel 76bis van de gemeentekieswet, maar in vijf 
exemplaren die alle door de verzoekers waren ondertekend; dat niet betwist wordt dat de 
tekst van die vijf exemplaren dezelfde was; dat bijgevolg het exemplaar van het verzoek
schrift dat de belanghebbenden op de gemeentesecretarie hebben kunnen inzien hen, en 
bepaaldelijk de indieners van de memorie van antwoord, in staat heeft gesteld om kennis te 
nemen van de bewijsvoering van de verzoekers; 

Overwegende anderzijds dat bij het verzoekschrift een afschrift van het besluit van de 
bestendige deputatie was gevoegd, zoals is voorgeschreven bij artikel 3 van het koninklijk 
besluit van 15 juli 1956, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 september 1982; 

Overwegende dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet opgaat; 
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Overwegende dat de verzoekers hun beroep doen steunen op feiten die zij als volgt 
uiteenzetten : 
« Tijdens de gemeenteraadsverkiezing van 10 oktober 1982 te Thuin is het de voorzitter en 
» de leden van stemopnemingsbureau n' 4 gebleken dat 719 van de 750 stembiljetten niet in 
»overeenstemming waren met artikel 36 van de gemeentekieswet dat artikel 143 van het 
» Kieswetboek dat op de parlementsverkiezingen betrekking heeft overneemt; 
» Dat artikel bepaalt immers dat de stembiljetten aan de keerzijde dienen te worden ge
» merkt met een stempel dragende de naam van het kanton waar de stemming plaats heeft 
» en de datum van de verkiezing; 
» Bovendien is aan verscheidene kiezers die in het gewraakte bureau n' 10 hun stem hebben 
» uitgebracht en die de voorzitter op het niet conform zijn van hun stembiljet hebben 
» gewezen, geantwoord dat het merken geen noodzakelijk of dienstig vormvereiste was 
» hoewel verscheidene andere stembiljetten gemerkt waren zoals dat door het Kieswetboek 
» uitdrukkelijk wordt vereist, ongetwijfeld volgens het goedvinden van de voorzitter ! 

» Aangezien de biljetten van stembureau n' 10 door stemopnemingsbureau n' 4 in de stem
» bus werden aangetroffen in pakjes van 50, hebben de verzoekers in het onderhavige geval 
»gegronde redenen om te twijfelen aan de regelmatigheid van de verrichtingen»; 
dat zij in rechte doen gelden dat weliswaar kan worden aangenomen dat het niet gemerkt 
zijn van enkele stembiljetten niet de ongeldigverklaring van de verkiezing tot gevolg heeft, 
maar dat de toestand er toch anders uitziet wanneer zoals in het onderhavige geval hetgeen 
gewraakt wordt niet het onvrijwillige ontbreken van een merk op een aantal biljetten is, 
maar het vrijwillige verzuim van merking zonder wettige rechtvaardiging; dat zij de reden 
die in het proces-verbaal van stembureau n' 10 opgenomen is, namelijk dat het bureau 
slechts enkele stembiljetten heeft gemerkt ten einde om 8 uur met de stemverrichtingen te 
kunnen beginnen, als niet wettig beschouwen; dat zij betogen dat die reden « zelfs niet 
» waarschijnlijk voorkomt daar slechts 31 van de 750 stembiljetten, namelijk 4 pct" vóór 
» 8 uur zijn gemerkt; daar de stemverrichtingen trager verlopen dan het merken van de 
»biljetten hadden de 719 resterende stembiljetten na het begin van de stemverrichtingen 
» gemerkt kunnen worden »; dat de onregelmatigheid die erin bestaat opzettelijk een in 
kiesaangelegenheden zo belangrijk vormvereiste als het merken van de stembiljetten te 
veronachtzamen, welke onregelmatigheid nog verergerd wordt door het openen van de 
stembus, volgens hen kiesbedrog is; dat zij betogen dat « doordat geen merking plaats heeft 
» gehad, het manipuleren van de stembiljetten bij het openen van de stembus zonder veel 
» moeite het verwisselen, toevoegen of wegnemen mogelijk heeft gemaakt van stembiljetten 
» in voldoende aantal om op de verkiezingsuitslag invloed uit te oefenen »; dat zij daaruit 
besluiten dat de onregelmatigheden die zij aanhalen enig onderzoek van de uitslag van de 
stemverrichtingen onmogelijk maken en dat de verkiezing derhalve ongeldig verklaard dient 
te worden; 
Wat het niet merken van de biljetten betreft: 

Overwegende dat het door de verzoekers aangevoerde feit bewezen is; dat immers 
het proces-verbaal van stembureau n' 10, ondertekend door de zes leden van het bureau en 
door de vier getuigen, de volgende opmerking bevat : « slechts enkele stembiljetten werden 
» gemerkt ten einde het bureau om 8 uur te kunnen openen » en het proces-verbaal van 
stemopnemingsbureau n' 4, waar de van stembureau n' 10 ontvangen stembiljetten werden 
opgenomen, welk proces-verbaal ondertekend is door de vijf leden van het bureau en door 
drie van de vijf getuigen, de volgende vermelding bevat : « Bij de opening van de stembus 
» van bureau n' 10 is gebleken dat slechts 31 van de 750 biljetten waren gemerkt, zoals in het 
» proces-verbaal van het stembureau is vermeld. De getuigen Robert Waselle en Philippe 
» Furmaniak hebben de geldigheid ervan betwist en weigeren dit proces-verbaal te onderte
» kenen»; 

Overwegende dat artikel 51 van de gemeentekieswet het volgende bepaalt : 
« Ongeldig zijn : 

» 1° Alle andere stembiljetten dan die welke volgens de wet mogen worden gebruikt; 
)) .... »; 
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dat de wet aldus verwijst naar de stembiljetten waarvan het model, de tekst en het formulier 
zijn bepaald overeenkomstig de artikelen 30 tot 32, welke artikelen staan in hoofdstuk 1 
« Kandidaatstelling en stembiljetten »van titel 111 van de wet; dat het merken wordt voorge
schreven bij artikel 36, dat in dezelfde titel staat maar onder hoofdstuk II« Inrichting van de 
» stemlokalen en stemming» en de artikelen 141tot143 van het Kieswetboek van toepassing 
verklaart op de gemeenteraadsverkiezingen; dat artikel 143 voorschrijft dat de stembiljetten 
aan de keerzijde worden gemerkt met een stempel dragende de naam van het « kanton » 
waar de stemming plaats heeft en de datum van de verkiezing en dat de plaats waar het merk 
moet worden aangebracht door het bureau na loting wordt bepaald; dat het merken met een 
stempel een vormvereiste is waaraan de stembiljetten die conform het van te voren vastge
stelde model zijn, gedurende de stemverrichtingen moeten worden onderworpen; dat een 
stembiljet dat conform het bij de wet voorgeschreven model is, niet ongeldig is in de zin van 
artikel 51, 1°, van de gemeentekieswet enkel en alleen omdat het niet is gemerkt; 

Overwegende dat geen enkel gegeven uit het dossier de mening wettigt als zou de 
door de verzoekers gewraakte onregelmatigheid door de leden van bureau n' 10 zijn begaan 
om bedrog te plegen of mogelijk te maken; dat integendeel blijkt dat die onregelmatigheid 
aan de onbedrevenheid, ja zelfs aan de onbevoegdheid van die personen te wijten is; dat die 
onbedrevenheid of die onbevoegdheid blijkt uit het lezen van het door dat bureau opge
maakte proces-verbaal; dat inzonderheid de daarin opgegeven reden voor het niet merken 
van een groot aantal stembiljetten aantoont dat de leden van dat bureau dachten dat alle 
biljetten voor de opening van het stembureau dienden te worden gemerkt, terwijl het mer
ken van de stembiljetten gedurende de stemverrichtingen geschiedt; dat het bureau boven
dien geen onderscheid gemaakt heeft, enerzijds, tussen het aantal bij volmacht uitgebrachte 
stemmen en het aantal uitgebrachte stemmen en, anderzijds, tussen het aantal teruggeno
men stembiljetten en het aantal niet gebruikte stembiljetten; 

Overwegende dat de onregelmatigheid die erin bestaat een groot aantal stembiljetten 
(719) niet met een stempel te merken, ook al is zij niet opzettelijk begaan, aanleiding had 
kunnen gegeven tot bedrog daar het merken van de stembiljetten tot doel heeft bedrieglijke 
manipulatie van stembiljetten waardoor de uitslag van de verkiezingen vervalst zou kunnen 
worden, te voorkomen; dat de verzoekers echter geen enkel bewijs voorleggen en dat ook 
het dossier geen enkel bewijs oplevert op grond waarvan bedrog zou kunnen worden ver
moed dat de uitslag van de verkiezing had kunnen beïnvloeden; dat het door de auditeur
verslaggever ingestelde onderzoek evenmin enige aanwijzing van bedrog heeft opgeleverd; 
dat deze immers heeft geconstateerd dat volgens de aantekenlijsten het aantal kiezers dat 
was ingeschreven in de afdeling waarvoor stembureau n' 10 was opgericht, 786 bedroeg, dat 
volgens de bij het proces-verbaal van stembureau n' 10 gevoegde stukken veertig kiezers 
zich niet hebben aangemeld en vier kiezers in dat bureau hebben gestemd zonder er te zijn 
ingeschreven, hetgeen een aantal van 786 - 40 + 4 = 750 in bureau n' 10 uitgebrachte 
stemmen oplevert, een aantal dat overeenstemt met dat van de stembiljetten die door 
stemopnemingsbureau n' 4 zijn aangetroffen in de stembus van stembureau n' 10 dat de 
auditeur-verslaggever, die partijen en de getuigen van stembureau n' 10 had opgeroepn, de 
verzegelde omslag heeft geopend die van stembureau n' 10 afkomstig was en de vermelding 
« 114 niet gebruikte stembiljetten » bevatte; dat hij heeft geconstateerd dat de omslag 114 
stembiljetten bevatte waarvan niet één was gebruikt; dat dit aantal van 114 stembiljetten, 
gevoegd bij de 750 in de stembus van stembureau n' 10 aangetroffen stembiljetten, het 
aantal van 864 stembiljetten oplevert dat stembureau n' 10 in zijn proces ·verbaal verklaart te 
hebben ontvangen; 

Overwegende dat de door de verzoekers aangevoerde onregelmatigheid, ook al wijst 
ze op een ernstige veronachtzaming van de gemeentekieswet door een stembureau, bij gemis 
van een aanwijzing dat bedrog zou zijn gepleegd niet tot de ongeldigverklaring van de 
verkiezing behoeft te leiden; 

Wat betreft de bewering als zouden de stembiljetten van stembureau n' 10 in de stembus zijn 
aangetroffen in pakjes van vijftig : 

Overwegende dat enerzijds de beweringen van de verzoekers geen steun vinden in 
het verkiezingsdossier; dat bepaaldelijk het proces-verbaal van stemopnemingsbureau n' 4 

343 



dat feit niet vermeldt; dat anderzijds de verzoekers geen enkel bewijs tot staving van hun 
bewering aanvoeren; dat dit feit derhalve niet als bewezen kan worden beschouwd, 

BESLUIT: 

Enig artikel. - Het besluit van de bestendige deputatie van de provincieraad van 
Henegouwen van 4 november 1982 wordt bevestigd. 

Nr 22.941 - ARREST van 11 februari 1983 (Illde Kamer) 
De HH. Sarot, kamervoorzitter, Ligot en Van Aelst, verslaggever, staatsraden, en 
Mendiaux, auditeur. 

RAES (Mrs Maesschalk en Jacquemin) tl Belgische Staat, vertegen
woordigd door de Minister van Landsverdediging (majoor Jen
nes) 

BELANG (VEREIST OM VOOR DE RAAD VAN STATE EEN GEDING TE VOE· 
REN) - Rangschikking volgens de hoedanigheid van de verzoeker - Openbare ambtenaren 
en beambten - Mutatie, overplaatsing en dienstaanwijzing - Maatregel die betrekking heeft 
op de verzoeker 

Een ambtenaar heeft niet langer belang om de nietigverklaring te 
vorderen van een mutatie, wanneer hij in de loop van het geding op zijn 
eigen verzoek wordt gepensioneerd. 

Gezien het op 5 augustus 1980 ingediende verzoekschrift, waarbij François Raes, 
onderofficier bij de rijkswacht, de nietigverklaring vordert van «de beslissing van 19 juni 
» 1980 die zijn mutatie bij ordemaatregel naar het Escadron RECCE/5 van 30 juni 1980 af 
» beveelt, en hem bovendien belet om later bij het gerechtelijk detachement Brussel te 
»worden aangewezen»; 

Overwegende dat verzoeker op 1 juli 1982 op zijn verzoek werd gepensioneerd; dat 
hij dus bewust besloten heeft zijn loopbaan bij de rijkswacht niet voort te zetten; 

Overwegende derhalve dat verzoeker, zelfs al wordt de bestreden beslissing vernie
tigd, niet weer opnieuw zou kunnen worden aangewezen voor de plaats die hij vóór zijn 
mutatie bekleedde; 

Overwegende dat verzoeker, doordat hij vrijwillig gevraagd heeft om te worden 
gepensioneerd, zichzelf in een zodanige positie heeft geplaatst dat hij bij zijn vordering geen 
enkel belang meer heeft; dat het beroep niet-ontvankelijk is, 

(Verwerping - kosten ten laste van verzoeker) 
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Nr 22.942 - ARREST van 11 februari 1983 (Illde Kamer) 
De HH. Sarot, kamervoorzitter, verslaggever, Ligot en Van Aelst, staatsraden, en 
Salmon, auditeur. 

VAN DEN HEUVEL t/ Waals Gewest, vertegenwoordigd door zijn 
Executieve (Mr Lambert) 

RECHTSPLEGING - Verzoekschrift -Termijn - Verlenging en stuiting - Om
standigheden welke de termijn niet stuiten - Vraag om inlichtingen 

De brief waarbij de verzoeker aan de tegenpartij inlichtingen vraagt 
die hem moeten in staat stellen tegen een beslissing beroep in te stellen, 
vermag niet de termijn te stuiten waarbinnen het beroep tot nietigverklaring 
moet worden ingesteld. 

Gezien het verzoekschrift dat op 11 maart 1980 door Ludo Van Den Heuvel is 
ingediend; 

Overwegende dat verzoeker in zijn verzoekschrift verklaart dat hij « beroep instelt 
»tegen de beslissing van het secretariaat voor het Waalse Gewest»; dat hij bij zijn verzoek
schrift een door de Staatssecretaris voor het Waalse Gewest medeondertekend koninklijk 
besluit dd. 15 oktober 1979 voegt, welk besluit het beroep van verzoeker verwerpt, maar dat 
van het college van burgemeester en schepenen van Sainte-Ode inwilligt en de beslissing van 
de bestendige deputatie van de Provincieraad van Luxemburg waarbij de verkavelingsver
gunning aan L. Van Den Heuvel werd verleend, vernietigt; dat het verzoekschrift moet 
worden beschouwd als een beroep tot nietigverklaring van dat koninklijk besluit; 

Overwegende dat het bestreden koninklijk besluit aan verzoeker ter kennis werd 
gebracht bij een ter post aangetekende brief van 15oktober1979; dat het beroep bij de Raad 
van State is ingesteld op 11 maart 1980, dat is meer dan zestig dgen na de kennisgeving van 
de bestreden beslissing; dat het niet ontvankelijk is; dat verzoeker zich vergeefs beroept op 
een brief dd. 25 oktober 1979 waarin hij de Minister van Openbare Werken heeft verzocht 
hem« inlichtingen te verstrekken zodat hij beroep zou kunnen instellen» tegen de bestre
den beslissing; dat een dergelijke brief immers de termijn om beroep tot nietigverklaring bij 
de Raad van State in te stellen niet vermag te stuiten, 

(Verwerping - kosten ten laste van verzoeker) 

Nr 22.943 - ARREST van 11februari1983 (Illde Kamer) 
De HH. Sarot, kamervoorzitter, verslaggever, Ligot en Van Aelst, staatsraden, en 
Charlier, auditeur. 

N.V. CHARBONNAGES REUNIES DE ROTON-FARCIEN
NES ET OIGNIES AISEAU (Mrs Lagage, Droogenbroeck en 
Jonckheere) tl Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Mi
nister van Economische Zaken (Mrs Weinstock en Pierson) 

RECHTSPLEGING - Verzoekschrift - Bekwaamheid om in rechte op te treden -
Rechtspersonen - Handelsvennootschappen - Naamloze vennootschap 

De mogelijkheid die door artikel 19 van de gecoördineerde wetten op 
de Raad van State aan de partijen wordt geboden om zich voor de Raad van 
State door advocaten te laten vertegenwoordigen, heeft betrekking op het 
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verrichten van de handelingen van de eigenlijke procedure. Die mogelijk
heid is onderscheiden van het recht om de vennootschap in rechte te verte
genwoordigen, dat wettelijk is verleend aan de raad van bestuur. 

Het feit dat het door de verzoekende vennootschap ingediende ver
zoekschrift ondertekend is door een advocaat, kan die vennootschap niet 
ontslaan van de verplichting om te bewijzen dat haar raad van bestuur, die 
wettelijk bevoegd is tot het nemen van de beslissing om in rechte op te 
treden, binnen de termijnen bepaald voor het beroep wegens machtsover
schrijding besloten heeft het verzoekschrift in te dienen. 

Een beslissing die de raad van bestuur heeft getroffen buiten de be
roepstermijn, kan niet een beslissing bevestigen welke zou zijn getroffen 
binnen die termijn, doch welke niet werd overgelegd. 

Gezien het op 8 september 1980 ingediende verzoekschrift, waarbij de naamloze 
vennootschap « Charbonnages réunis de Roton Farciennes et Oignies Aiseau » « de nietig
» verklaring vordert van de beslissing van de Minister van Economische Zaken Willy Claes 
» van 10 juli 1980 houdende goedkeuring van het beroep dat door de Regeringscommissaris 
»werd ingesteld tegen de beslissing van de raad van bestuur van de verzoekende partij om 
» de consolidatie van het aanvullend pensioen van de bedienden ten laste te brengen van de 
» subsidiëring door de Belgische Staat »; 

Overwegende dat het aan de Raad van State gerichte verzoekschrift, dat werd onder
tekend door de advocaat van de verzoekende partij, werd ingediend door de naamloze 
vennootschap« Charbonnages réunis de Roton Farciennes et Oignies Aiseau », « vertegen
» woordigd door haar raad van bestuur»; 

Overwegende dat de tegenpartij de overlegging heeft gevorderd van de beslissing van 
de raad van bestuur waarbij tot instelling van het beroep werd besloten, en heeft geconclu
deerd dat bij ontstentenis hiervan het beroep voor niet bestaand zou moeten worden gehou
den daar de ondertekenaar niet bevoegd was om de verzoekende partij te binden; 

Overwegende dat de advocaat van de verzoekende partij antwoord : 
« Het is bij uitdrukkelijke en formele opdracht van de Raad van bestuur dat de directeur
» zaakvoerder binnen de voorgeschreven termijn, te rekenen van de kennisgeving door de 
»Minister, ondergetekende advocaat heeft belast met het instellen van een procedure bij de 
» Raad van State ». 
« ... 

» De statuten van de verzoekende partij laten een opdracht aan de directeur-zaakvoerder 
»toe." 
» ... de Raad van bestuur van de verzoekende partij heeft de beslissing van de directeur
» zaakvoerder om de administratieve procedure in te stellen door tussenkomst van onderge
» tekende advocaat goedgekeurd en heeft geoordeeld dat die beslissing aan zijn bedoelingen 
»beantwoordde (als bijlage een voor eensluidend verklaard opschrift van het uittreksel uit 
» de notulen van de Raad van bestuur die plaatshad te Parijs op 27 (lees : 23) september 
» 1980) »; 

Overwegende dat luidens artikel 54, tweede, vierde en vijfde lid, van de gecoördi
neerde wetten op de handelsvennootschappen, de raad van bestuur de vennootschap in 
rechte vertegenwoordigt als eiser of als verweerder en dat een bepaling in de statuten een of 
meer bestuurders hiertoe bevoegdheid kan verlenen; dat luidens artikel 19 van de gecoördi
neerde wetten op de Raad van State, de partijen zich mogen laten vertegenwoordigen of 
bijstaan door een advocaat die op de tabel van de Orde der advocaten ingeschreven is; 

Overwegende dat krachtens artikel 54 van de gecoördineerde wetten op de handels
vennootschappen, de raad van bestuur - behoudens een bepaling in de statuten waarvan in 
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het onderhavige geval geen gewag wordt gemaakt - de vennootschap in rechte vertegen
woordigt als eiser of als verweerder; dat die bevoegdheid onder meer inhoudt dat de raad 
van bestuur of een of meer bestuurders de beslissing moeten nemen om in rechte op te 
treden; dat artikel 19 van de statuten van de verzoekende partij alleen maar aan de bestuur
ders bevoegdheid opdraagt en, overigens in overeenstemming met de wetten op de handels
vennootschappen, bepaalt : 

«De rechtsgedingen worden, als eiser of als verweerder, namens de vennootschap 
»gevoerd door de raad van bestuur, ten verzoeke van de Voorzitter van de raad van 
»bestuur, van een ondervoorzitter, van de afgevaardigde bestuurder of van twee bestuur
» ders »; 

dat artikel 18 van de statuten, handelend over de opdracht aan de directeur-zaakvoerder, 
betrekking heeft op de vertegenwoordiging van de vennootschap voor het dagelijks bestuur 
ervan; 

Overwegende dat aangezien het hier een beroep voor de Raad van State betreft, de 
beslissing van de raad van bestuur moet worden genomen binnen de termijnen vastgesteld in 
artikel 4, derde 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; 

Overwegende dat de mogelijkheid die door artikel 19 van de gecoördineerde wetten 
op de Raad van State aan de partijen wordt geboden om zich voor de Raad van State door 
advocaten te laten vertegenwoordigen, betrekking heeft op het verrichten van de handelin
gen van de eigenlijke procedure; dat die mogelijkheid onderscheiden is van het recht om de 
vennootschap in rechte te vertegenwoordigen, dat wettelijk is verleend aan de raad van 
bestuur; dat het feit dat het door de verzoekende vennootschap ingediende verzoekschrift 
ondertekend was door een advocaat, die vennootschap niet kon ontslaan van de verplichting 
om te bewijzen dat haar raad van bestuur, die wettelijk bevoegd is tot het nemen van de 
beslissing om in rechte op te treden, binnen de termijnen bepaald voor het beroep wegens 
machtsoverschrijding besloten had het verzoekschrift in te dienen; 

Overwegende dat de beslissing van de raad van bestuur van de verzoekende vennoot
schap niet werd overgelegd; dat de beslissing welke die raad heeft genomen op 23 september 
1980, gesteld dat zij zou kunnen worden geacht een beslissing te« bevestigen »die niet werd 
overgelegd, genomen is buiten de termijn bepaald voor het beroep tot nietigverklaring; dat 
het beroep niet ontvankelijk is, 

(Verwerping - kosten ten laste van verzoekster) 

Nr 22.944 - ARREST van 11 februari 1983 (Illde Kamer) 
De HH. Sarot, kamervoorzitter, verslaggever, Ligot en Van Aelst, staatsraden, en 
Fortpied, eerste auditeur (gedeeltelijk andersluidend advies) *. 
VERENIGING VAN HET BELGISCHE RODE KRUIS (Mr 

Vander Elst) tl Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Mi
nister van Sociale Zaken en Institutionele Hervormingen, door 
de Minister van Begroting en Wetenschapsbeleid en door de 
Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Buitenland
se Handel 

RECHTSPLEGING - 1° Afstand van het geding; - 2° Kosten 

De kosten worden ten laste van de tegenpartij gelegd, wanneer de 
verzoeker afstand doet van het geding ingevolge de maatregelen welke door 

* Het Auditoraat was van oordeel dat de kosten moesten verdeeld worden. 
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de tegenpartij werden genomen en welke gelijkstaan met een intrekking van 
de bestreden handeling. 

Gezien het op 12 februari 1981 ingediende verzoekschrift, waarbij de Vereniging van 
het Belgische Rode Kruis de nietigverklaring vordert van « het koninklijk besluit van 8 
» december 1980 houdende uitvoering van de artikelen 241 tot 245 van de wet van 8 augustus 
» 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 (Staatsblad van 13 december 1980, 
» blz. 14070) »; 

Gezien de akte van afstand dd. 14 januari 1983, welke aan de Raad van State werd 
gericht door Mr. R. Vander Elst, advocaat die het verzoekschrift heeft ondertekend; 

Gezien de op 18 januari 1983 door verzoekster aan de Raad van State gerichte brief; 

Overwegende dat verzoekster met de eerdervermelde akte van afstand van 14 januari 
1983 de Raad van State laat weten dat « de tegenpartij verzoekster met een koninklijk 
» besluit van 18 juni 1981 voldoening heeft gegeven door haar buiten toepassing van het 
» bestreden besluit te laten; dat het verzoekschrift dus doelloos is geworden »; 

Overwegende dat de Vereniging van het Belgische Rode Kruis in haar brief van 18 
januari 1983 preciseert dat het bestreden besluit van 8 december 1980 op haar niet werd 
toegepast; dat het op verzoekster niet meer van toepassing is sinds het koninklijk besluit van 
18 juni 1981, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 2 december 1982; dat de door de 
Belgische Staat genomen maatregelen wat verzoekster betreft gelijkstaan met een intrekking 
van de bestreden handeling; dat er grond is om de afstand toe te wijzen en de kosten ten laste 
van de Staat te brengen, 

(Afstand van het geding - kosten ten laste van de Belgische Staat) 

Nr 22.945 - ARREST van 14 februari 1983 (Vide Kamer) 
De HH. Rémion, Eerste Voorzitter van de Raad van State, Van Aelst en Closset, 
verslaggever, staatsraden, en Boland, eerste auditeur. 

LEFEBURE (Mr Geairain) tl Belgische Staat, vertegenwoordigd 
door de Minister van Nationale Opvoeding (F) (de Hr Clesse) 
en Franse Gemeenschap, vertegenwoordigd door haar Execu
tieve 

I. HANDELINGEN VAN ADMINISTRATIEVE OVERHEDEN - Gevolgen van hun 
vernietiging 

II. PERSONEEL VAN HET RIJKSONDERWIJS - Personeel onderworpen aan het 
statuut van 22 maart 1969 - Aanwerving -Tijdelijk personeel - Benoeming- Voorrang 

De bepalingen betreffende de rangschikking en de oproeping van de 
gegadigden voor een tijdelijke aanstelling in het rijksonderwijs schrijven 
geen verslagen voor over de wijze waarop de leerkrachten hun taak vervul
len. Zodanige verslagen zijn alleen voorgeschreven voor de toelating tot de 
stage in het ambt waarvoor de leerkracht de gestelde voorwaarden vervult. 

Is de directie van een inrichting van oordeel dat een leerkracht onge
schikt is voor het uitoefenen van de taak die hem is toevertrouwd, dan kan 
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ze de minister voorstellen hem af te danken met een opzeggingstermijn van 
drie maanden, overeenkomstig artikel 28 van het statuut van 22maart1969. 
Wanneer de minister de rangschikking rectificeert door zo een leerkracht 
weg te laten, ontzegt hij hem op onregelmatige wijze de voorrang waarop 
hij recht heeft alsook de waarborgen welke de toepassing van de in artikel 
28 bedoelde af dankingsprocedure hem zou hebben geboden. 

De vernietiging van de benoeming van een andere leerkracht heeft tot 
gevolg dat deze de prestaties die hij heeft geleverd krachtens zijn vernietigde 
aanstelling, niet kan laten gelden als nuttige ervaring met het oog op zijn 
rangschikking in de eerste groep van gegadigden. 

Gezien het op 6 april 1978 ingediende verzoekschrift, waarbij Jean Lefebure de 
nietigverklaring vordert : 
1° van de beslissing van de Minister van Onderwijs (F) die Claude Javeau aanwijst om 

tijdelijk het ambt uit te oefenen van hoofd van de studiedienst bij het« Institut national 
» supérieur des arts du spectacle et techniques de diffusion (I.N.S.A.S.) »voor het jaar 
1977-1978, 

Z0 van de impliciete weigering om verzoeker aan te wijzen voor voornoemd ambt; 

Gezien het op 7 december 1978 ingediende verzoekschrift, waarbij Jean Lefebure de 
nietigverklaring vordert : 
1° van de beslissing van de Minister van Onderwijs (F) die niet werd bekendgemaakt en die 

van onbekende datum is, en die Claude Javeau voor hetzelfde ambt aanwijst voor het jaar 
1978-1979, 

Z0 van de aan die beslissing verbonden impliciete weigering om verzoeker aan te wijzen voor 
dat ambt; 

3° van de rangschikking van de kandidaten voor het schooljaar 1978-1979; 

Gelet op het bevel van Z5 september 1980 tot samenvoeging van de zaken nummers 
A. Z3.656NI-59Z5 en A. Z4.5Z1NI-6106; 

Gezien het op Z4 oktober 1979 ingediende verzoekschrift waarbij Jean Lefebure de 
nietigverklaring vordert : 
1° van de niet bekendgemaakte ministeriële beslissing van onbekende datum die J.P. Casi

mir voor hetzelfde ambt aanwijst voor het jaar 1979-1980, 
Z0 van de aan die beslissing verbonden impliciete weigering om verzoeker aan te wijzen; 

Gezien het op 8 december 1980 ingediende verzoekschrift, waarbij Jean Lefebure de 
nietigverklaring vordert van de rangschikking der kandidaten voor een tijdelijke aanstelling 
in het Rijksonderwijs, zoals zij werd gerectificeerd voor het schooljaar 1977-1978; 

Gelet op het bevel van 7 oktober 1981 tot samenvoeging van de zaken nummers A. 
Z5.651NI-6304 en A. Z6.847NI-6584 met de zaken die reeds waren samengevoegd door het 
eerdervermelde bevel van Z5 september 1980; 
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Overwegende dat verzoeker van 1972 tot 1977 jaarlijks werd aangewezen om het 
ambt van hoofd van de studiedienst bij het« Institut national supérieur des arts du spectacle 
»et des techniques de diffusion (I.N.S.A.S.) »in tijdelijk verband uit te oefenen; dat hij, 
naar aanleiding van een oproep tot gegadigden, zich op 15 juni 1977 opnieuw kandidaat 
heeft gesteld voor hetzelfde ambt; dat Claude Javeau op 20 juni 1977 voor die aanwijzing 
werd voorgedragen door de directeur van het« I.N.S.A.S. »; dat de Minister op 9 januari 
1978 Claude Javeau heeft aangewezen voor het jaar 1977-1978; dat die aanwijzing het 
onderwerp uitmaakt van het eerste beroep; 

Overwegende dat verzoeker zich opnieuw kandidaat heeft gesteld voor hetzelfde 
ambt, op 12 juni 1978 voor het jaar 1978-1979 en op 16 juni 1979 voor het jaar 1979-1980, 
maar dat aan die kandidaturen geen gevolg werd gegeven door de Minister, die Claude 
Javeau op 8september1978 voor het jaar 1978-1979 en J.P. Casimir op 19 juli 1979 voor het 
jaar 1979-1980 heeft aangewezen; dat die aanwijzingen van 8 september 1978 en van 19 juli 
1979 het onderwerp uitmaken van respectievelijk het tweede en het derde beroep; 

Overwegende dat de eerste tegenpartij in haar memories van antwoord ontkent dat 
verzoeker enig belang zou hebben bij voornoemde beroepen, omdat de bestreden beslissin
gen werden genomen op basis van een rangschikking van de kandidaten bij het opstellen 
waarvan men rekening had gehouden met een voor verzoeker ongunstig verslag, waardoor 
volgens die tegenpartij zijn aanwijzing voor het ambt van hoofd van de studiedienst onmoge
lijk was geworden; 

Overwegende dat verzoeker in de loop van de procedure had vernomen dat die 
exceptie van niet-ontvankelijkheid door de eerste tegenpartij was opgeworpen in verband 
met zijn eerste beroep, en dat hij daarom in zijn tweede en zijn vierde beroep de rangschik
king van de kandidaten voor het opstellen waarvan men rekening had gehouden met voor
noemd verslag heeft betwist; dat hierdoor de exceptie de grond van het geding raakt; 

Overwegende dat uit het onderzoek van de zaken is gebleken dat de rangschikking 
voor het jaar 1977-1978 gerectificeerd is geworden door het weglaten van verzoeker, omdat 
de eerste tegenpartij had geoordeeld dat het ongunstige verslag dat over verzoeker was 
opgesteld, het onmogelijk maakt dat hij op die lijst zou voorkomen en zodoende andermaal 
zou kunnen worden aangewezen als hoofd van de studiedienst van het l.N .S.A.S.; dat 
verzoeker om dezelfde reden evenmin voorkomt in de rangschikking voor het jaar 1978-
1979; 

1. Wat het eerste en het vierde beroep betreft. 

Overwegende dat verzoeker een enig middel ontleent aan de schending van de artike
len 24 en 25 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van 
de personeelsleden van het rijksonderwijs, van de artikelen 1, 2, 3, 5 en 7 van het koninklijk 
besluit van 22 juli 1969 tot vaststelling van de regels voor de rangschikking van de kandidaten 
voor een tijdelijke aanstelling in het rijksonderwijs en in zijn eerste beroep tevens aan de 
schending van de artikelen 10, punt 21, 11, punt 4, en 12, tweede lid, van het koninklijk 
besluit van 22 april 1969 betreffende de bekwaamheidsbewijzen vereist van de leden van het 
personeel der rijksinrichtingen; 

Overwegende dat de partijen het erover eens zijn dat de hierboven vermelde veror
deningsbepalingen toepasselijk zijn op de personeelsleden van het« I.N.S.A.S. »; 

Overwegende dat krachtens de artikelen 23 en 24 van het koninklijk besluit van 22 
maart 1969, de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in het rijksonderwijs die de in 
artikel 18 van voornoemd koninklijk besluit bepaalde voorwaarden vervullen, worden ge
rangschikt volgens regels die bij koninklijk besluit zijn vastgesteld en worden opgeroepen in 
de volgorde van hun rangschikking; dat het koninklijk besluit van 22 juli 1969 de regels heeft 
vastgesteld volgens welke de kandidaten voor een tijdelijke betrekking worden gerang
schikt; dat de kandidaten na een eerste rangschikking volgens de voorkeur die zij hebben 
uitgesproken voor een bepaalde provincie, in twee groepen worden ingedeeld; dat in de 
eerste groep de kandidaten worden gerangschikt die in het rijksonderwijs, gedurende ten 
minste 240 dagen, diensten bewezen hebben in een ambt dat valt onder de categorieën 
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bestuurs- en onderwijzend personeel, opvoedend hulppersoneel of paramedisch personeel; 
dat in de tweede groep de andere kandidaten voor een ambt van een van de voornoemde 
categorieën worden gerangschikt; 

Overwegende dat artikel 24 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 en artikel 3 
van het koninklijk besluit van 22 juli 1969 bepalen dat de kandidaten worden opgeroepen in 
de volgorde van hun rangschikking; dat voornoemd artikel 3 verduidelijkt : « De kandidaten 
» van de eerste groep hebben voorrang op die van de tweede groep. In de eerste groep wordt 
» voorrang verleend aan de kandidaten die zonder onderbreking het grootste aantal kandi
» daluren per jaar hebben ingediend ... »; 

Overwegende dat de eerste tegenpartij niet betwist dat verzoeker in de eerste groep 
voorkwam omdat hij wel degelijk de voorwaarde vervulde die erin bestaat ten minste 240 
dagen dienst in het rijksonderwijs te tellen, terwijl C. Javeau slechts in de tweede groep 
voorkwam, omdat hij volgens de eerste tegenpartij zelf, geen 240 dagen dienst in het rijkson
derwijs telde; 

Overwegende dat de eerste tegenpartij, om de rectificatie van de rangschikking 
1977-1978 te rechtvaardigen, het ongunstige verslag over verzoekers wijze van dienen aan
voert, welk verslag de voorgaande verslagen van 1975 en 1976 bevestigde; 

Overwegende dat dergelijke verslagen niet zijn voorgeschreven in de bepalingen die 
de rangschikking en de oproeping van de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in het 
rijksonderwijs regelen; dat zij alleen zijn voorgeschreven voor de toelating van een kandi
daat tot de stage in het ambt waarvoor hij de gestelde voorwaarden vervult, inzonderheid de 
voorwaarde - gesteld in artikel 33 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 - zich 
gedurende ten minste 240 dagen op voldoende wijze van zijn taak te hebben gekweten; dat 
de directie van het« I.N.S.A.S. »,zo zij oordeelde dat verzoeker ongeschikt bleek voor de 
uitoefening van het hem opgedragen ambt, zijn afdanking met een opzeggingstermijn van 
drie maanden aan de Minister diende voor te stellen overeenkomstig artikel 28 van het 
statuut van 22 maart 1969; dat, als dit voorstel door verzoeker geviseerd en aan de Minister 
gezonden was, deze laatste een beslissing had kunnen nemen waartegen verzoeker, nadat ze 
hem ter kennis zou zijn gebracht, een bezwaarschrift zou hebben kunnen indienen bij de 
Minister; dat deze slechts een definitieve beslissing zou hebben kunnen nemen na het advies 
te hebben ingewonnen van de raad van beroep, die verzoeker zou hebben gehoord; 

Overwegende dat de eerste tegenpartij door de rangschikking te rectificeren door 
weglating van verzoeker, deze onregelmatig de voorrang heeft ontzegd waarop hij recht had 
en hem de waarborgen heeft onthouden die de toepassing van de afdankingsprocedure 
voorgeschreven door het voornoemde artikel 28 hem zou hebben geboden; dat het middel 
gegrond is; dat de door het vierde beroep bestreden handeling dus dient vernietigd te 
worden en als gevolg hiervan, ook de beslissingen die het onderwerp vormen van het eerste 
beroep; 

II. Wat het tweede beroep betreft. 

Overwegende dat het tweede beroep een nieuwe beslissing betreft die door de eerste 
tegenpartij werd genomen na ee11 nieuwe oproep tot gegadigden voor een tijdelijke aanstel
ling voor het jaar 1978-1979, welke oproep verzoeker en C. Javeau hebben beantwoord door 
het indienen van hun kandidatuur; dat de Minister geen gevolg heeft gegeven aan verzoekers 
kandidatuur en C. Javeau heeft aangewezen om dezelfde redenen als hierboven vermeld; 

Overwegende dat ten gevolge van de vernietiging die moet worden uitgesproken in 
het kader van het eerste en het vierde beroep, C. Javeau de diensten die hij heeft gepres
teerd op grond van zijn vernietigde aanwijzing van 9 januari 1978 niet zal kunnen laten 
gelden als nuttige ervaring om in de eerste groep kandidaten te worden gerangschikt; dat 
dientengevolge de beslissingen die worden bestreden door het tweede beroep, om identieke 
redenen en op grond van hetzelfde middel dat verzoeker ontleent aan de schending van de 
artikelen 1, 2, 3, 5 en 7 van het koninklijk besluit van 22 juli 1969, dienen te worden 
vernietigd; 
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111. Wat het derde beroep betreft. 

Overwegende dat verzoeker hetzelfde middel aanvoert, ontleend aan de schending 
van dezelfde bepalingen als bedoeld in zijn eerste beroep, onder meer doordat de aanwijzing 
van J.P. Casimir werd gedaan met miskenning van de voorkeursrangschikking waarop ver
zoeker zich kon beroepen; 

Overwegende dat de eerste tegenpartij weliswaar toegeeft dat verzoeker, die ditmaal 
was opgenomen in de voorrangsgroep van de kandidatenrangschikking, alle gestelde voor
waarden vervulde en een nuttige ervaring van 2.042 dagen had, terwijl J.P. Casimir, die 
slechts 55 dagen kon laten gelden, niet alle voorwaarden vervulde om in de voorrangsgroep 
te worden opgenomen, maar toch haar bestreden beslissingen opnieuw rechtvaardigt door 
het feit dat uit het verslag van 21 juni 1977 dat werd opgesteld door de directeur van het 
« I.N.S.A.S. »blijkt dat verzoeker ongeschikt was om het ambt van hoofd van de studie
dienst te vervullen en dat hij daarom niet meer zou worden voorgedragen voor een tijdelijke 
aanstelling in dat ambt; dat de eerste tegenpartij insgelijks hieruit afleidt dat verzoeker er 
geen belang bij zou hebben de nietigverklaring van de met het derde beroep bestreden 
handelingen te vorderen; 

Overwegende dat de eerste tegenpartij haar argumentatie andermaal steunt op de 
rectificatie die werd aangebracht door verzoeker weg te laten uit de rangschikking van de 
kandidaten, gelet op het ongunstige verslag van 1977; dat het derde beroep wegens de 
nietigverklaring van die rangschikking, welke moet worden uitgesproken om de hierboven 
uiteengezette redenen, gegrond is; 

Wat de kosten betreft. 

Overwegende dat de personeelsleden van het« I.N.S.A.S. »onder het gezag van de 
Minister van Onderwijs (F) staan; dat de kosten ten laste moeten worden gebracht van de 
Staat, vertegenwoordigd door die Minister, 

BESLUIT 

Artikel 1. - Vernietigd worden: 
1° de rangschikking van de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in het Rijksonderwijs 

voor het jaar 1977-1978, bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 22 juli 1969, 
zoals zij door de tegenpartij werd gerectificeerd, in zover verzoeker erin werd uitgesloten 
uit de groep van de kandidaten met voorrang; 

2° de rangschikking die de eerste tegenpartij krachtens dezelfde bepaling heeft opgemaakt 
voor het jaar 1978-1979, in zover verzoeker er niet in voorkomt in de groep van de 
kandidaten met voorrang; 

3° de beslissing van de Minister van Onderwijs (F) van 9 januari 1978, die Claude Javeau 
aanwijst om tijdelijk het ambt uit te oefenen van hoofd van de studiedienst bij het 
« Institut national supérieur des arts du spectacle et des techniques de diffusion (I.N
» .S.A.S.) », alsook de impliciete weigering van diezelfde Minister om verzoeker voor 
dat ambt aan te wijzen; 

4° de beslissing van diezelfde Minister van 8 september 1978, die dezelfde Claude Javeau 
voor hetzelfde tijdelijk ambt in hetzelfde instituut aanwijst voor het jaar 1978-1979, 
alsook de impliciete weigering van diezelfde Minister om verzoeker aan te wijzen voor 
dat ambt; 

5° de beslissing van diezelfde Minister van 19 juli 1979, die J.P. Casimir voor het jaar 
1979-1980 voor hetzelfde tijdelijk ambt in hetzelfde instituut aanwijst, alsook de implicie
te weigering om verzoeker voor dat ambt aan te wijzen. 

Artikel 2. - Van dit arrest zal een uittreksel worden bekendgemaakt op dezelfde 
wijze als de vernietigde handelingen. 

Artikel 3. - De kosten, bepaald op 3.000 frank, komen ten laste van de Staat. 
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Nr 22.946 - ARREST van 14 februari 1983 (Vide Kamer) 
De HH. Rémion, Eerste Voorzitter van de Raad van State, van Aelst en Closset, 
verslaggever, staatsraden, en Boland, eerste auditeur. 

JACOBS (Mrs Detry en Geairain) tl Vaste Secretaris voor Werving 
van het rijkspersoneel (de Hr Waillez) en Regie van Telegrafie 
en Telefonie, vertegenwoordigd door de Minister van Posterij
en, Telegrafie en Telefonie (de Hr Biernaux) - Tussenkomen
de partij : Guchez (Mrs Lagasse en Moureaux) 

1. RECHTSPLEGING - Heropening van de debatten 
Er is slechts aanleiding om de debatten te heropenen op verzoek van 

een van de partijen, indien deze in de loop van het beraad een nieuw en 
uiterst belangrijk feit heeft ontdekt. 

II. TALEN IN BESTUURSZAKEN - Verkregen rechten van personeelsleden -
Ambtenaren op 1 september 1963 verbonden aan de plaatselijke en gewestelijke diensten die 
gevestigd zijn in Brussel-Hoofdstad (1 tot 5) 

III. BEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN STATE - Geschillen nietigverklaring -
Handelingen van administratieve overheden (1) 

IV. RECHTSPLEGING - Verzoekschrift- Termijn - Aanvang- Feitelijke kennis 
(2) 

V. WETTEN EN BESLUITEN - Interpretatie (3) 
VI. HANDELINGEN VAN ADMINISTRATIEVE OVERHEDEN -1° Terugwerken

de kracht (4); - 2° Gevolgen van hun vernietiging (5) 
VII. OPENBARE AMBTENAREN EN BEAMBTEN - Dienstaanwijzing, mutatie, 

overplaatsing en mobiliteit - Terugwerkende kracht (4) 
1. Het getuigschrift dat door de vaste wervingssecretaris werd afgege

ven krachtens artikel 23 van het koninklijk besluit van 30 november 1966 
(VI) heeft de vrijwaring tot gevolg van rechten die zouden zijn teniet gegaan 
uit kracht van de wet, mocht dit getuigschrift niet zijn uitgereikt. Dit getuig
schrift verleent het betrokken personeeslid aanspraak op het behoud van de 
rechten die het voordien had verkregen. 

De afgifte van dit bewijs en de vaststellingen die er in worden gedaan 
zijn niet louter materieel, maar hebben integendeel een onbetwistbare juri
dische draagwijdte. De uitreiking van het betwiste bewijs door de vaste 
wervingssecretaris is derhalve een handeling van een administratieve over
heid aan wie een bevoegdheid in hoof dorde is verleend. De Raad van State 
is bevoegd om kennis te nemen van het beroep tot nietigverklaring van die 
handeling. 

2. Het is niet de omstandigheid dat de ambtenaar die de uitreiking van 
het getuigschrift aanvecht in de mening heeft kunnen verkeren dat de ambte
naar aan wie het getuigschrift werd uitgereikt tweetalig was, die het mogelijk 
maakt te oordelen over de ontvankelijkheid van het beroep tot nietigverkla
ring van die handeling. Het enige wat dienaangaande belang vertoont, is het 
tijdstip waarop de verzoeker van het b,;!twiste taalbewijs een zodanige vol
doende kennis heeft gehad dat hij in staat was over de regelmatigheid ervan 
te oordelen. 
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3. In de mate dat het koninklijk besluit van 30 november J966 (VJ) 
afwijkt van artikel 2J van de gecoördineerde wetten van J8 juli J966, kan 
het alleen strikt worden uitgelegd. 

De in het koninklijk besluit van 30 november J966 (VJ) gehanteerde 
uitdrukking « ambtenaren ... verbonden aan een plaatselijke of gewestelijke 
dienst gevestigd in Brussel-Hoofdstad » op J september J963, kan niet zo 
worden uitgelegd dat zij doelt op ambtenaren die op die datum niet 
werkelijk aan die diensten verbonden zouden zijn. 

4. Een administratieve handeling waarbij tot mutatie van een ambte
naar wordt besloten, heeft geen terugwerkende kracht. 

Een dergelijke terugwerke11de kracht die in geval van benoeming of 
bevordering wel nuttig is wat betreft de anciënniteit en de wedde van het 
personeelslid, is van geen enkel nut wanneer het gaat om een gewone muta
tie. 

Waar de vaste wervingssecretaris, door de fictie van het administratief 
verbonden zijn, terugwerkende kracht verleent aan een mutatie die pas na J 
september J963 heeft plaatsgehad, breidt hij op onwettige wijze de ter zake 
toepasselijke bepalingen uit. 

5. De vernietiging van de handeling waarbij de vaste wervingssecreta
ris het taalbewijs bedoeld in het koninklijk besluit van 30 november J966 
(VI) aflevert, brengt de vernietiging mee van de benoeming verleend in een 
ambt van directeur in Brussel-Hoofdstad, wanneer de begunstigde van dat 
taalbewijs niet doet blijken dat hij geslaagd is voor het taalexamen dat 
vereist wordt door artikel 2J van de gecoördineerde wetten van J8 juli J966. 

Het doet er weinig toe dat de houder van dat taalbewijs jarenlang 
ambten heeft uitgeoefend waarvoor dezelfde taalkennis nodig was als die 
welke voor die bevordering was vereist. 

Gezien het op 11 juni 1979 ingediende verzoekschrift waarbij Gustave Jacobs de 
nietigverklaring vordert van de beslissing van de vaste wervingssecretaris die op 5 augustus 
1975 aan Paul Guchez een bewijs van kennis van de tweede landstaal heeft uitgereikt 
krachtens artikel 23 van het koninklijk besluit n' IX van 30 november 1966 tot vaststelling 
van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschre
ven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 
18 juli 1966; 

Gezien het op 9 oktober 1979 ingediende verzoekschrift, waarbij Paul Guchez vraagt 
om als tussenkomende partij te mogen optreden; 

Gelet op het bevel van 11 oktober 1979 dat die tussenkomst toelaat; 

Gezien het op 11 juni 1979 ingediende verzoekschrift, waarbij Gustave Jacobs de 
nietigverklaring vordert van het ministerieel besluit dat Paul Guchez benoemt tot de graad 
van directeur in het telegraafdistrict Brussel met ingang van 1 april 1979; 

Gezien het op 9 oktober 1979 ingediende verzoekschrift, waarbij Paul Guchez vraagt 
om als tussenkomende partij te mogen optreden; 

Gelet op het bevel van 11 oktober 1979 dat die tussenkomst toelaat; 
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Overwegende dat de volgende feiten aan het geding ten grondslag liggen : 
1. Op 19 mei 1978 kondigt de Regie van telegrafie en telefonie bij circulaire aan dat 

verschillende ambten, waaronder dat van directeur in het telegraafdistrict Brussel, open
staan. 

2. Verzoeker en de tussenkomende partij stellen zich beiden kandidaat, de eerste op 
24 mei 1978 en de tweede op 26 mei 1978. 

3. De raad van beheer van de Regie onderzoekt de kandidaturen in zijn vergadering 
van 14 juni 1978. Hij draagt een andere kandidaat - de heer Devleeschauwer - voor als 
zijnde de beste kandidaat voor het openstaande ambt. 

4. Die voordracht wordt ter kennis van de betrokken personeelsleden gebracht bij 
circulaire n' 65 van 28 juni 1978. 

5. Op 12 juli 1978 verwerpt de raad van beheer een bezwaarschrift dat hem is 
voorgelegd door een personeelslid, de heer Vandenamele, en handhaaft zijn eerste voor
dracht. 

6. De Minister van Telegrafie en Telefonie gaat niet in op die voordracht en benoemt 
de tussenkomende partij bij ministerieel besluit van 30 maart 1979. Dit besluit wordt ter 
kennis gebracht van het personeel bij circulaire n' 31 van 11 april 1979. Dit is de tweede 
bestreden handeling. 

7. In die benoeming wordt als vaststaand beschouwd dat de tussenkomende partij de 
taalkennis bezit die door de wet wordt vereist voor het te begeven ambt. Inderdaad werd aan 
de tussenkomende partij op 5 augustus 1975 een bewijs van kennis van de tweede landstaal 
afgegeven. De afgifte van dit bewijs is de eerste bestreden handeling. 

Overwegende dat de twee beroepen samenhangend zijn en dat het in het belang van 
een goede rechtsbedeling is de zaken samen te voegen; 

1. Wat de eerste bestreden handeling betreft. 

A. De bevoegdheid. 

Overwegende dat de tussenkomende partij tegen het eerste beroep een exceptie van 
onbevoegdheid aanvoert, ontleend aan het feit dat het zich alleen tot doel zou stellen louter 
materiële vaststellingen die zijn vervat in het betwiste taalbewijs nietig te laten verklaren; 
dat de tussenkomende partij immers doet gelden dat dit bewijs zich beperkt tot de vaststel
ling op grond van inlichtingen die aan de vaste wervingssecretaris werden meegedeeld door 
de Regie van telegrafie en telefonie; dat de tussenkomende partij de voorwaarden vervulde 
waaraan hij moest voldoen om het behoud te rechtvaardigen van de rechten die hij had 
verkregen vóór de inwerkingtreding in 1963 van de nieuwe wetgeving op het gebruik van de 
talen in bestuurszaken; dat, volgens de tussenkomende partij, die vaststellingen welke zijn 
vervat in het betwiste getuigschrift, een bewijs opleveren zolang de bevoegde rechter niet 
heeft geoordeeld dat dit getuigschrift een vals stuk zou zijn; dat de tussenkomende partij 
hieruit afleidt dat het betwiste bewijs niet tot doel had hem de hoedanigheid van tweetalige 
toe te kennen, welke hoedanigheid, naar hij beweert, alleen de Regie van telegrafie en 
telefonie hem heeft kunnen verlenen; dat volgens hem hieruit volgt dat het betwiste taalbe
wijs geen enkele beslissing inhoudt en dat de Raad van State zich onbevoegd moet verkla
ren; 

Overwegende dat het bewijs dat door de vaste wervingssecretaris werd afgegeven 
krachtens artikel 23 van het koninklijk besluit van 30 november 1966, vastgesteld ter uitvoe
ring van artikel 68 van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuursza
ken, de vrijwaring ten gevolge heeft van rechten die zouden zijn teniet gegaan uit kracht van 
de wet mocht dit getuigschrift niet zijn uitgereikt; dat dit bewijs het betrokken personeelslid 
dus aanspraak verleent op het behoud van de rechten die hij voordien had verkregen; dat de 
afgifte van dit bewijs en de vaststellingen die erin worden gedaan dus niet louter materieel 
zijn maar integendeel een onbetwistbare juridische draagwijdte hebben; dat de uitreiking 
van het betwiste bewijs door de vaste wervingssecretaris derhalve een handeling is van een 
administratieve overheid aan wie een bevoegdheid in hoofdorde is verleend; dat de exceptie 
van onbevoegdheid niet kan worden aanvaard; 
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B. De ontvankelijkheid. 
Overwegende dat verzoeker verklaart dat hij van de onregelmatigheid waardoor 

volgens hem de eerste bestreden handeling is aangetast eerst kennis heeft gehad na 11 april 
1979, datum van de circulaire waarbij de benoeming van Paul Guchez tot de graad van 
directeur werd bekendgemaakt; dat hij beweert dat een collega, de heer Fieremans, hem 
hiervan op de hoogte heeft gebracht; 

Overwegende dat de tussenkomende partij die beweringen in twijfel trekt en betoogt 
dat verzoeker al zestien jaar zeer goed wist dat hij tweetalig was; dat hij doet gelden dat 
verzoeker de reglementaire publikaties en de verslagen kende die hijzelf in de twee landsta
len had opgesteld; dat hij eraan toevoegt dat verzoeker, zoals alle ambtenaren van niveau 1 
van de Regie van telegrafie en telefonie, op de hoogte was van de mutatievoorstellen die aan 
allen waren meegedeeld bij circulaire van 4 september 1963 waaruit bleek dat de genoemde 
tussenkomende partij was voorgesteld voor een ambt in het tweetalige kader; dat dit voorstel 
aan allen was meegedeeld bij circulaire van 23 oktober 1963 waarin dat mutatievoorstel werd 
bevestigd; dat de tussenkomende partij nog doet gelden dat verzoeker de verscheidene fasen 
van zijn carrière, net als hijzelf, had doorlopen in de diensten van de Regie van telegrafie en 
telefonie te Brussel, soms « zelfs in hetzelfde bureau » en er ambten had uitgeoefend die 
dezelfde taalkennis vereisten en dat hij zich in juni 1978 net als hij kandidaat had gesteld 
voor hetzelfde ambt in het tweetalige kader; 

Overwegende dat niet de omstandigheid dat verzoeker in de mening heeft kunnen 
verkeren dat de tussenkomende partij tweetalig was, het mogelijk maakt te oordelen over de 
ontvankelijkheid van het beroep tegen de eerste bestreden handeling; dat het enige wat 
dienaangaande van belang is, het tijdstip is waarop verzoeker van het betwistbare taalbewijs 
een zodanige voldoende kennis heeft gehad dat hij in staat was over de regelmatigheid ervan 
te oordelen; 

Overwegende dat dienaangaande de bewering van verzoeker, als zou hij hiervan 
slechts op de hoogte zijn gebracht op 11 april 1979 door zijn collega Fieremans, die was 
opgetreden als partij in een procedure voor de Raad van State waarin de geldigheid van het 
betwiste taalbewijs in 1977 in twijfel was getrokken door het auditoraat, onvoldoende wordt 
weerlegd; dat de tussenkomende partij tegenover deze bewering geen enkel gegeven stelt 
waaruit met stelligheid zou blijken dat verzoeker meer dan zestig dagen voor het indienen 
van het verzoekschrift op de hoogte zou zijn geweest van de vermeende onregelmatigheid 
van het voornoemde bewijs; dat het beroep dus ontvankelijk is ratione temporis; 

Overwegende dat de tussenkomende partij weliswaar bij brief die op 8 november 
1982 aan de Raad van State werd gestuurd, de heropening van de debatten vraagt teneinde 
het mogelijk te maken dat in het kader van de onderzoeksmogelijkheden waarover het 
auditoraat beschikt, de heer Fieremans zou worden gehoord, welke volgens de tussenko
mende partij de enige is die kan bevestigen dat het eerst na 11 april 1979 zou zijn dat hij, 
zoals verzoeker beweert, persoonlijke contacten zou hebben gehad met laatstgenoemde in 
verband met de geldigheid van het betwiste taalbewijs; 

Overwegende dat er slechts aanleiding is om de debatten te heropenen op verzoek 
van een van de partijen indien deze in de loop van het beraad een nieuw en uiterst belangrijk 
feit heeft ontdekt; dat dit in casu niet het geval is; dat het aanvullende onderzoek waarom 
wordt verzocht overigens niet van die aard is dat het zekerheid kan verschaffen omtrent het 
feit of verzoeker meer dan zestig dagen voor het instellen van het beroep kennis droeg van 
de inhoud van het betwiste bewijs; dat er derhalve geen aanleiding is om de debatten te 
heropenen; 

C. De zaak zelve. 

Overwegende dat verzoeker een enig middel ontleent aan de schending van de ge
coördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, inzonder
heid van de artikelen 21, §§ 4, 5 en 6, 35, § 1, 53, eerste lid, 58 en 68, en van de artikelen 2 en 
4 van het koninklijk besluit n' VI van 30 november 1966, houdende maatregelen tot vrijwa
ring van de verkregen rechten van ambtenaren die op 1 september 1963 verbonden waren 
aan een plaatselijke of gewestelijke dienst gevestigd in Brussel-Hoofdstad, doordat de tus-
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senkomende partij wel was geslaagd voor het examen over de kennis van de tweede land
staal, maar op 1 september 1963 niet verbonden was aan het district Brussel, doch aan het 
district Doornik en zijn ambt van bureauchef te Brussel eerst op 9 december 1963 heeft 
opgenomen; 

Overwegende dat de vaste wervingssecretaris zich verlaat op de wijsheid van de Raad 
van State; 

Overwegende dat de Regie van telegrafie en telefonie en de tussenkomende partij 
antwoorden dat Paul Guchez, mede daar hij geslaagd was voor het examen over de tweede 
taal, werd overgeplaatst van Doornik naar Brussel « in het kader van de halfjaarlijkse 
»bevorderingswerkzaamheden »van 30 juni 1963, dat wil zeggen vóór de nieuwe taalwetge
ving en haar uitvoeringsmaatregelen zoals ernaar wordt verwezen in het middel, van kracht 
werden; dat die « werkzaamheden » slechts werden beëindigd op 29 november 1963 maar 
dat, aangezien de bevorderingen op 30 juni 1963 ingingen, het logisch was dat dezelfde 
terugwerkende kracht van toepassing zou zijn op de mutaties die eruit voortvloeiden, zodat 
Paul Guchez, hoewel hij nog niet fysiek aanwezig was in een dienst van Brussel-Hoofdstad, 
moest worden geacht er op 30 juni 1963 administratief aan verbonden te zijn; dat de voor
noemde partijen hieraan toevoegen dat het om die motieven was dat de vaste wervingssecre
taris het betwiste bewijs aan de tussenkomende partij heeft afgegeven, daar men moeilijk 
kon aannemen dat Paul Guchez elf jaar na zijn aanstelling in een tweetalige dienst niet 
tweetalig zou zijn geweest; 

Overwegende dat het op grond van artikel 21, §§ 4 en 5, van de gecoördineerde 
wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, vereist is te slagen voor een examen 
over taalkennis om in de diensten van Brussel-Hoofdstad en in de gewestelijke diensten die 
worden bedoeld in artikel 35 een ambt uit te oefenen waarvan de titularis verantwoordelijk is 
voor het behoud van de eenheid in de rechtspraak of in het beheer of een ambt waarvan de 
titularis omgang heeft met het publiek; dat de Koning, krachtens artikel 68, eerste lid, van 
die gecoördineerde wetten, wel overgangsmaatregelen kan treffen ter vrijwaring van de 
verkregen rechten ten behoeve van het personeel dat op 1 september 1963 verbonden was 
aan de plaatselijke en gewestelijke diensten die gevestigd zijn in Brussel-Hoofdstad, maar 
zonder dat die maatregelen in enig geval de toepassing van de gecoördineerde wetten zouden 
mogen in de weg staan; dat bijgevolg het ter uitvoering van voornoemd artikel 68 genomen 
koninklijk besluit van 30 november 1966, (VI), waarop verzoeker zich beroept, voor zover 
het van meerbedoeld artikel 21 afwijkt, alleen strikt kan worden uitgelegd; 

Overwegende dat de uitdrukking« ambtenaren ... verbonden aan een plaatselijke of 
» gewestelijke dienst gevestigd in Brussel-Hoofdstad » op 1 september 1963, niet zo kan 
worden uitgelegd dat zij doelt op ambtenaren die op die datum niet werkelijk aan die 
diensten verbonden zouden zijn; dat een administratieve handeling waarbij tot mutatie 
wordt besloten, geen terugwerkende kracht heeft; dat een dergelijke terugwerkende kracht 
in geval van benoeming of bevordering wel nuttig is wat betreft de anciënniteit en de wedde 
van het personeelslid, maar van geen enkel nut is wanneer het zoals hier gaat om een gewone 
mutatie; 

Overwegende dat de tussenkomende partij voor de toepassing van artikel 68 van de 
gecoördineerde wetten en bijgevolg ook voor de toepassing van het koninklijk besluit n' VI 
van 30 november 1966, niet kon worden geacht aan het district Brussel, een dienst Brussel
Hoofdstad, verbonden te zijn geweest op 1 september 1963, zoals de Regie van telegrafie en 
telefonie betoogt, terwijl hij in werkelijkheid van het district Doornik kwam en eerst op 9 
december 1963 naar Brussel werd overgeplaatst; dat de vaste wervingssecretaris, door na de 
fictie van het administratief verbonden zijn, terugwerkende kracht te verlenen aan een 
mutatie die eerst op 9 december 1963 heeft plaatsgehad, de in het middel bedoelde bepalin
gen op onwettige wijze heeft uitgebreid in het voordeel van de tussenkomende partij; 

Overwegende dat de tussenkomende partij weliswaar doet gelden dat in tegenstelling 
met artikel 66, dat de vrijwaring voorschrijft van de rechten die mochten verkregen zijn door 
de personeelsleden die « in dienst » ( « en service ») waren in 1932, en tot artikel 67, dat 
hetzelfde voordeel toekent aan de personeelsleden die op 1 september 1963 « verbonden » 
(« en fonction »)waren aan de diensten die gevestigd zijn in de taalgrensgemeenten, artikel 
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68 van de gecoördineerde wetten in hetzelfde hoofdstuk IX, « Overgangs- en slotbepalin
gen» aangaande de personeelsleden van de plaatselijke en gewestelijke diensten die geves
tigd zijn in Brussel-Hoofdstad vereist dat de personeelsleden voor wie de Koning gemachtigd 
is overgangsmaatregelen te treffen op 1september1963 «verbonden»(« attachés») waren 
aan die diensten; dat de tussenkomende partij in de term« attaché »een minder strenge eis 
ziet dan in de uitdrukkingen « en fonction » of « en service » en derhalve betoogt dat de 
twee betwiste handelingen volkomen wettig zijn aangezien « het volstaat administratief 
» verbonden te zijn opdat de wet toepasselijk zou zijn »; 

Overwegende dat het verschil in de redactie van die teksten er niet kan toe leiden dat 
een personeelslid dat op 1 september 1963 verbonden was aan het district Doornik, door de 
terugwerkende kracht die wordt gegeven aan een mutatie die zodanige terugwerkende 
kracht niet mocht hebben, fictief kan worden geacht op die datum verbonden te zijn aan het 
district Brussel-Hoofdstad; 

Overwegende dat hieruit volgt dat het betwiste bewijs niet op wettige wijze kon 
worden afgegeven aan de tussenkomende partij; dat er dus grond is om de eerste bestreden 
handeling te vernietigen; 

II. Wat de tweede bestreden handeling betreft. 

Overwegende dat de tussenkomende partij, ten gevolge van de nietigverklaring van 
haar taalbewijs, niet in het ambt van directeur in een dienst gevestigd in Brussel-Hoofdstad 
kon worden benoemd dan na opnieuw te zijn geslaagd voor het taalexamen zoals wordt 
vereist bij artikel 21 van de gecoördineerde wetten; dat verzoeker terecht betoogt dat de 
bestreden benoeming heeft plaatsgehad met schending van de bedoelde wetsbepaling; dat de 
tussenkomende partij immers niet doet blijken dat zij geslaagd is voor het taalexamen dat 
door die bepaling wordt vereist; 

Overwegende dat de tussenkomende partij weliswaar doet gelden dat een vernieti
ging van de eerste bestreden handeling niet de vernietiging van zijn bevordering tot de graad 
van directeur d.d. 30 maart 1979 zou moeten meebrengen, aangezien hij vóór die bevorde
ring jarenlang ambten heeft uitgeoefend waarvoor dezelfde taalkennis nodig was als die 
welke voor die bevordering was vereist; 

Overw1.:gende dat het feit dat de tussenkomende partij op onwettige wijze werd 
gehandhaafd in haar vroegere ambten niet vermag een onregelmatige bevordering wettig te 
maken; dat er dus grond is om de tweede bestreden handeling te vernietigen, 

BESLUIT: 

Artikel 1. - De zaken met de nummers A. 25.325NI-6224 en A. 25.327NI-6218 
worden samengevoegd. 

Artikel 2. - De beslissing van de vaste wervingssecretaris van 5 augustus 1975, 
waarbij aan Paul Guchez een bewijs van kennis van de tweede landstaal werd afgegeven, 
wordt vernietigd. 

Artikel 3. - Het ministerieel besluit van 30 maart 1979 waarbij Paul Guchez wordt 
benoemd tot de graad van directeur in het telegraafdistrict Brussel met ingang van 1 april 
1979, wordt vernietigd. 

Artikel 4. - Van dit arrest zal een uittreksel worden bekendgemaakt op dezelfde 
wijze als de vernietigde handelingen. 
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Nr 22.947 - ARREST van 14 februari 1983 (Vide Kamer) 
De HH. Rémion, Eerste Voorzitter van de Raad van State, Van Aelst en Closset, 
verslaggever, staatsraden, en Mevr. Thomas, auditeur (andersluidend advies)*. 

VAN EESBEECKE (Mr Geairain) tl Gemeente Sint-Jans-Molen-
beek 

RECHTSPLEGING - Verzoekschrift - Termijn - Verlenging en stuiting - Om
standigheden welke de termijn niet stuiten - Bevestigende beslissing 

Een louter bevestigende beslissing stuit de beroepstermijn niet. 

Gezien het op 3 augustus 1979 ingediende verzoekschrift, waarbij Jeannine Van 
Eesbeecke, echtgenote van De Bouge, de nietigverklaring vordert «van de beslissing van 
»onbekende datum waarbij door het schepencollege van Sint-Jans-Molenbeek de wederop
» neming in het gemeentelijk onderwijs wordt geweigerd (impliciete weigeringsbeslissing, 
»vervat in de brief van het college d.d. 26 juni 1979) aan verzoekster, gemeenteonderwijze
» res, die door de gemeenteraad van Sint-Jans-Molenbeek op grond van artikel 33 van het 
» koloniaal handvest met ingang van 1 september 1951 voor onbepaalde duur in disponibili
» teit was gesteld, teneinde een ambt te vervullen in het officieel onderwijs in Belgisch 
»Congo (thans Zaïre)»; 

Overwegende dat verzoekster bij beslissing van de gemeenteraad van Sint-Jans-Mo
lenbeek van 4 oktober 1946, in vast verband tot onderwijzeres werd benoemd in het lager 
onderwijs van die gemeente; dat haar, teneinde een carrière te kunnen beginnen in het 
officieel onderwijs in Belgisch Congo, een verlof zonder wedde van zes maanden werd 
toegestaan door het college van burgemeester en schepenen op 17 augustus 1951, en dat zij 
vervolgens in disponibiliteit werd gesteld, eerst voor de duur van twee jaar en daarna voor 
onbepaalde duur, bij beslissingen van de gemeenteraad van 18 januari 1952 en 8 september 
1953; 

Overwegende dat verzoekster ten gevolge van de gebeurtenissen in Belgisch Congo 
in 1960, naar België is teruggekeerd en de tegenpartij om bedenktijd en om een verlenging 
van haar disponibiliteit heeft verzocht; dat het college van burgemeester en schepenen haar 
de gevraagde bedenktijd heeft toegestaan bij beslissing van 2 september 1960; dat er over de 
verlenging van de disponibiliteit geen beslissing werd genomen; dat de tegenpartij, die niets 
meer had gehoord van verzoekster, haar bij brief van 19 december 1963 op de hoogte heeft 
gebracht van voornoemde beslissing en haar heeft gevraagd of zij een nieuwe aanstelling in 
Afrika had kunnen krijgen, waarbij zij werd verzocht «om in voorkomend geval haar 
» ontslag uit haar ambt bij de tegenpartij in te dienen »; dat verzoekster bij brief van 12 
januari 1964 de tegenpartij ervan heeft verwittigd dat zij« opnieuw in dienst was getreden in 
» het onderwijs in Congo in het kader van de Belgische technische bijstand »en eraan heeft 
toegevoegd dat er zodoende geen enkele onderbreking was geweest in haar koloniale carriè
re, daar zij de toepassing van artikel 33 van de wet van 18 oktober 1908 (koloniaal handvest) 
had kunnen genieten; dat zij tevens aan de tegenpartij heeft gevraagd om haar te bevestigen 
dat zij in disponibiliteit bleef; 

Overwegende dat de briefwisseling tussen de partijen werd onderbroken tot in janua
ri 1977, toen verzoekster aan de burgemeester schreef teneinde te verzoeken om in het 
gemeentelijk onderwijs te worden heropgenomen op het ogenblik waarop het algemeen 
bestuur van de ontwikkelingssamenwerking een einde zou maken aan haar carrière in Afri
ka; dat hieruit een briefwisseling tussen de partijen volgde, waaruit blijkt dat hoewel de 
burgemeester, die voor het openbaar onderwijs bevoegd was, de mogelijkheid niet uitsloot 
«deze zaak te kunnen oplossen », de toepassing, na 30 juni 1960, van artikel 33 van het 

* Het Auditoraat was van oordeel dat de beslissing van 19 januari 1979 niet louter bevestigend was. Het besloot 
tot de vernietiging wegens de onbevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen en stelde dat in het voorlig
gende geval de bevoegdheid bij de gemeenteraad lag. 
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koloniaal betwistte en betoogde dat verzoekster een nieuwe machtiging had moeten aanvra
gen en opnieuw had moeten verzoeken om in disponibiliteit te worden gesteld vooraleer zij 
na die datum terugkeerde naar Afrika; dat de tegenpartij meer bepaald bij haar brief van 21 
juni 1977 aan verzoekster liet weten dat zij« tot (haar) spijt, haar verzoek niet kon inwilligen 
» en (haar) de voordelen niet kon toestaan die zijn vastgelegd in artikel 1 van de wet van 27 
» juli 1962 »,welke wet volgens haar van toepassing was sinds de opheffing van het koloniaal 
handvest; 

Overwegende dat, na een nieuwe stilte van verscheidene maanden, verzoekster, die 
in België was teruggekeerd op 14 april 1978, de tegenpartij op 27 april 1978 ervan verwittigde 
dat het algemeen bestuur van de ontwikkelingssamenwerking haar ambtsuitoefening in Afri
ka had doen eindigen met ingang van 20 februari 1978; dat zij bijgevolg vroeg om« opnieuw 
»in dienst te kunnen treden bij de gemeente »; dat verzoekster, die op haar voornoemde 
brief van 27 april 1978 geen enkel antwoord van de gemeente had ontvangen, op 31 augustus 
1978 een onderhoud had met de burgemeester en de directeur van het Openbaar Onderwijs, 
tijdens hetwelk verzoekster, zoals zij het dezelfde dag schreef aan de directeur van het 
Openbaar Onderwijs, blijkt op de hoogte te zijn gebracht van de administratieve bepalingen 
die toepasselijk waren op haar geval en bij welke gelegenheid haar blijkbaar werd verzekerd 
dat zij, indien zij dat wou, vanaf het begin van het nieuwe schooljaar in september 1978, als 
tijdelijke onderwijzeres opnieuw in het gemeentelijk onderwijs zou kunnen werken; dat 
haar inderdaad vanaf september 1978 tijdelijk een ambt van bijzondere leermeesteres zeden
leer in de lagere scholen werd verleend; dat verzoekster dit heeft aanvaard en dat ambt heeft 
vervuld, maar dat zij toch, bij brief van 18 september 1978, voorbehoud heeft gemaakt 
omtrent het tijdelijke van haar aanstelling en heeft geweigerd een document te tekenen, dat 
niet wordt overgelegd maar dat de tegenpartij haar ter ondertekening voorlegde om haar 
«de tijdelijke hoedanigheid die het bestuur (haar) ten allen prijze (wilde) opleggen, te doen 
» bekrachtigen »; dat het college van burgemeester en schepenen voornoemde aanstelling 
op 19 januari 1979 « regulariseerde » en dat die maatregel bedoeld was als « bewarend »en 
« tijdelijk »; dat die beslissing preciseert : 

« Overwegende dat de betrokkene in 1960, na de gebeurtenissen in Congo, is terug
» gekeerd in België en dat zij, na een tussentijds ambt te hebben waargenomen te Andenne 
» - waarover de gemeente niet werd ingelicht - weer in dienst is getreden in Zaïre zonder 
» vooraf de toestemming te hebben verkregen van het gemeentebestuur; 

» Overwegende dat haar vertrek als definitief werd beschouwd, daar de betrokkene 
» de wettelijke en reglementaire maatregelen die toepasselijk waren op haar geval, niet had 
» nageleefd; 

» Gezien de herhaalde vragen om inlichtingen die werden gericht enerzijds aan het 
» Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 
» - waar de betrokkene tot in mei 1979 een maandelijkse brutowedde van 73.044 frank 
» geniet voor het ter beschikking blijven - en anderzijds aan het Ministerie van Onderwijs 
»(F.); 

» Overwegende dat het in de huidige stand van zaken nog niet mogelijk is haar 
» administratieve en geldelijke toestand te regelen, 

»Besluit: 
» 1° (haar) bij wijze van bewarende maatregel aan te stellen als bijzondere leermeesteres 

» zedenleer ... met uitwerking vanaf 1 september 1978; 
» 2° verdere stappen te doen bij de twee voornoemde ministeries teneinde haar toestand 

» definitief te regelen »; 

Overwegende dat van die beslissing van 19 januari 1979 geen kennis werd gegeven 
aan verzoekster, die nochtans het bestaan ervan vernam bij haar eedaflegging op 15 maart 
1979 en bovendien volledig werd in kennis gebracht van het standpunt van de tegenpartij 
tijdens een onderhoud op 7 juni 1979 en bij brief van 26 juni 1979, uitgaand van de dienst 
geschillen van de gemeente, maar ondertekend door de gemeentesecretaris en een lid van 
het college; dat de tegenpartij door die brief haar standpunt bevestigt, namelijk dat de 
disponibiliteit in 1960 zou zijn geëindigd omdat zij, terug in België, een tussentijds ambt 
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heeft uitgeoefend te Andenne en niet opnieuw toestemming heeft gevraagd, noch bekomen, 
om openbare functies te aanvaarden in Afrika, zoals het haar werd opgelegd door artikel 1 
van de wet van 27 juli 1962; 

Overwegende dat verzoekster die brief aanwijst als zijnde de kennisgeving van de 
door haar bestreden beslissing van de tegenpartij om haar wederopneming in het gemeente
lijk onderwijs te weigeren; 

Overwegende dat de tegenpartij in de door haar ingediende memories niet ontleent 
dat zij heeft geweigerd verzoekster weder op te nemen in haar ambt, maar beweert dat die 
weigering dateert van vóór 26 juni 1979, wat de datum is van de voornoemde brief van de 
tegenpartij aan verzoekster, en dat verzoekster lang vóór die datum op de hoogte was van 
die weigering, zodat het beroep hierdoor te laat zou komen en niet-ontvankelijk zou moeten 
worden verklaard; 

Overwegende dat de beslissing om de wederopneming van verzoekster in haar ambt 
te weigeren, haar reeds meegedeeld bij brief van 21juni1977; dat die beslissing op 19 januari 
1979 werd bevestigd door de beslissing die werd genomen door het college dat, na de 
motivering van die weigering in herinnering te hebben gebracht, zich ertoe beperkt de 
bewarende en tijdelijke indienstneming van verzoekster te rechtvaardigen door het feit dat 
verzoekster tot in mei 1979 ter beschikking bleef van de Ontwikkelingssamenwerking en er 
een maandelijkse brutowedde van 73.044 frank genoot, en tevens door het feit dat met het 
oog op haar definitieve aanwerving als leermeesteres zedenleer, het nog niet mogelijk was 
haar administratieve en geldelijke toestand te regelen, daar er vanwege de betrokken minis
teries nog geen antwoord was gekomen op de herhaalde vragen om inlichtingen die de 
gemeente hen had gestuurd; 

Overwegende dat voornoemde beslissing van 19 januari 1979 slechts de weigering 
bevestigt waarvan aan verzoekster reeds kennis werd gegeven bij brief van 21 juni 1977; dat 
verzoekster dus vergeefs betoogt dat zij niet op de hoogte zou zijn geweest van die beslissing 
waarvan zij niet in kennis werd gebracht; dat verzoekster trouwens reeds toen zij in dienst 
trad als tijdelijke leermeesteres zedenleer en nog vóór de beslissing van 19 januari 1979 werd 
genomen, wel degelijk had begrepen dat haar aanvraag tot wederopneming in haar ambt was 
afgewezen, aangezien zij op 18 september 1978 aan de tegenpartij had geschreven dat zij niet 
aanvaarde het haar voorgelegde document te ondertekenen dat, volgens haar, inhield dat zij 
erkende vrijwillig haar vroegere betrekking in de gemeente te hebben opgezegd; 

Overwegende dat verzoekster vergeefs betoogt dat haar recht om wederopgenomen 
te worden in haar ambt nog niet was ontstaan op 21 juni 1977 en het op dat ogenblik slechts 
als eventueel kan worden beschouwd daar verzoekster nog altijd in Afrika was; dat verzoek
ster immers reeds vanaf de kennisgeving van 21 juni 1977 zou hebben kunnen doen blijken 
van een stellig en dadelijk belang om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing die te 
haren opzichte was genomen, daar die nietigverklaring het beletsel tegen een eventuele 
latere wederopneming in haar ambt zou hebben opgeheven en haar zodoende een stellig 
voordeel zou hebben opgeleverd; dat de mogelijkheid dat verzoekster definitief naar België 
zou terugkeren en in haar vroegere ambt in België zou worden hersteld, toentertijd geens
zins hypothetisch was; dat die mogelijkheid integendeel als zeker en zelfs als imminent werd 
beschouwd door verzoekster zelf, zoals blijkt uit de briefwisseling tussen de partijen in 1977; 

Overwegende derhalve dat, hoezeer ook de aangevoerde middelen ter zake mogen 
dienen, het beroep niet-ontvankelijk is ratione temporis, 

(Verwerping - kosten ten laste van verzoekster) 
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Nrs 22.948 en 22.949 - ARRESTEN van 14 februari 1983 (Vide K.) 
De HH. Rémion, Eerste Voorzitter van de Raad van State, Van Aelst en Closset, 
verslaggever, staatsraden, en Boland, eerste auditeur (andersluidend advies)*. 

TERRASSE tl Instituut van de Belgische Radio en Televisie van de 
Franse Gemeenschap en Franse Gemeenschap, vertegenwoor
digd door haar Executieve (Mrs Lambert) 

I. INSTITUUT VAN DE BELGISCHE RADIO EN TELEVISIE VAN DE FRANSE 
GEMEENSCHAP - Rechtsvorderingen 

Het Instituut van de R. T.B.F. is geen tegenpartij bij het beroep tot 
nietigverklaring van het koninklijk besluit dat zijn personeelsformatie wij
zigt (nrs 22.948 en 22.949). 

II. RECHTSPLEGING - Verzoekschrift-Aanwijzing van de tegenpartij - Beroep 
tegen niet-jurisdictionele beslissingen - Opvolging van de tegenpartij 

Krachtens de bijzondere wet van 8augustus1980 hebben de Gemeen
schappen de voornaamste bevoegdheden van de Staat inzake radio-omroep 
en televisie overgenomen. Het is de Franse Gemeenschap die thans tegen
partij is bij het beroep tot nietigverklaring van een koninklijk besluit waarbij 
de personeelsformatie van het Instituut van de R.B. T.F. wordt vastgesteld 
(nrs 22.948 en 22.949). 

III. BELANG (VEREIST OM VOOR DE RAAD VAN STATE EEN GEDING TE 
VOEREN) - Rangschikking volgens de hoedanigheid van de verzoeker - Functioneel belang 
- Leden van de syndicale raden van advies 

Een lid van de syndicale raad van advies is, in die hoedanigheid, 
gerechtigd om de prerogatieven te verdedigen van het adviesorgaan waar
van het deel uitmaakt (nrs 22.948 en 22.949). 

IV. HANDELINGEN VAN ADMINISTRATIEVE OVERHEDEN - Geldigheid -
Vormen - Adviezen 

V. OPENBARE AMBTENAREN EN BEAMBTEN - Syndicaal statuut - Procedure 
- Koninklijk besluit van 20 juni 1955 

VI. PERSONEEL VAN HET INSTITUUT VAN DE BELGISCHE RADIO EN TELE
VISIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP - Inrichting van de kaders en de betrekkingen 
-Kaders 

1. Wanneer de syndicale raad van advies in de gelegenheid werd 
gesteld een advies uit te brengen over het beginsel van de afschaffing van de 
in een bepaald jaar « niet gevaloriseerde » ambten, kan de Minister ter zake 
een beslissing nemen zonder de gewijzigde tekst van het besluit dat hij 
voornemens is uit te vaardigen, andermaal voor advies voor te leggen aan 
die raad, ook al is het aantal afgeschafte ambten groter dan voorzien. 

Door het tegengestelde te beweren zou men de bevoegde overheid 
ertoe verplichten slechts een beslissing te nemen nadat zij de mening van het 
adviesorgaan heeft ingewonnen over ieder detail van een ontwerp, zelfs 

* Het Auditoraat was van oordeel dat het beroep geen belang vertoonde, gelet op het onvermifdelijke karakter 
van de afschaffing van de ambten. 
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indien dit orgaan al werd geraadpleegd over de beginselen en de strekkingen 
van dat ontwerp (nr 22.948). 

2. De omstandigheid dat de syndicale raad van advies, naar aanlei
ding van de raadpleging over bepaalde ontwerp-besluiten tot wijziging van 
de personeelsformatie, het beginsel van de afschaffing van de in een bepaald 
jaar « niet gevaloriseerde » ambten heeft betwist, kan de Minister niet ont
slaan van de verplichting om een ander ontwerp van koninklijk besluit, 
waarin hetzelfde principe wordt toegepast, voor te leggen aan de syndicale 
raad van advies. Het doet weinig ter zake dat de afschaffing van die betrek
kingen wordt gecompenseerd door het oprichten van nieuwe ambten in de 
nieuwe personeelsformatie door andere besluiten waarover de syndicale 
raad van advies werd geraadpleegd (n' 22.949). 

(n' 22.948) Gezien'het op 13 juli 1979 ingediende verzoekschrift, waarbij Nicole 
Terrasse, lid van de syndicale raad van advies bij de R.T.B.F., de nietigverklaring vordert 
van artikel 1, § 2, en van artikel 2 van het koninklijk besluit van 20 april 1979 tot wijziging 
van het koninklijk besluit van 11 oktober 1978 houdende overplaatsing van de personeelsle
den van de R.T.B., Franse uitzendingen, naar de R.T.B.F., instituut van de Belgische Radio 
en Televisie van de Franse Cultuurgemeenschap, en vaststelling van de personeelskaders van 
de R.T.B.F., welk besluit werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 mei 1979, 

Overwegende dat de administrateur-generaal van de R.T.B.F. in het kader van het 
wervingsplan voor het jaar 1979 en met het oog op de toepassing van de structuurhervormin
gen van de R.T.B., Franse uitzendingen, thans R.T.B.F., Radio en Televisie van de Franse 
Cultuurgemeenschap, aan de vaste commissie van de raad van beheer ontwerpen van ko
ninklijke besluiten heeft toegestuurd tot wijziging van de personeelsformatie van de 
R.T.B.F., waaronder het bestreden besluit dat onder meer strekte tot wijziging van de 
personeelsformatie door toevoeging van een aantal ambten en door afschaffing van een 
aantal andere; dat men had overwogen een aantal ambten die in 1979 « niet werden gevalori
» seerd in de begroting », «in de reserve van de personeelsformatie » te behouden tot het 
dossier zou worden afgesloten betreffende de opneming van het aanvullend personeel, « in 
» welke opneming was voorzien in een protocol van overeenkomst gesloten op 16 november 
» 1978 tussen de regeringsvertegenwoordigers in het beheersorgaan van de R.T.B.F. en de 
» vakorganisatie, maar dat de administrateur-generaal, na onderzoek, aan de vaste commis
» sie heeft voorgesteld in het ontwerp ook te voorzien in de afschaffing van alle (lees : « niet 
»gevaloriseerde»?) ambten die in de nieuwe personeelsformatie waren opgenomen, met 
» uitzondering van vier ervan »; dat de vaste commissie, nadat ze haar instemming had 
betuigd onder meer met de afschaffing van alle gereserveerde ambten, met uitzondering van 
vier ervan, op 11 december 1978 aan de administrateur-generaal van de R.T.B.F. toestem
ming heeft gegeven om de ontwerpen tot uitwerking van die maatregelen voor advies voor te 
leggen aan de syndicale raad van advies; dat de syndicale raad van advies voornoemde 
ontwerpen heeft onderzocht op 12 december 1978 en heeft geoordeeld dat verscheidene« in 
» 1979 niet gevaloriseerde » ambten dienden behouden te worden « in de reserve van de 
» personeelsformatie », namelijk wervingsambten, ambten die vereist waren om zich te 
kunnen houden aan de quota's, en in het algemeen, ambten die onmisbaar waren en in direct 
verband stonden met de produktie; dat de syndicale raad van advies akte heeft genomen van 
het voorstel van de administrateur-generaal om sommige ambten die niet zouden worden 
ingenomen in 1979 « in een reserve van de personeelsformatie » te behouden, tot men de 
werkelijke personeelsnoden zou kunnen vaststellen, die zouden ontstaan op middellange 
termijn of die zouden voortkomen uit de werktijdverkorting, maar dat hij geen advies heeft 
willen geven vóór hij die vaststelling zou hebben kunnen goedkeuren; dat hij de administra
teur-generaal heeft gesuggereerd aan de voorzitter van de raad van beheer voor te stellen 
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voornoemde in 1979 « niet gevaloriseerde » ambten te behouden « in een reserve van de 
» personeelsformatie »; dat de voorzitter van de raad van beheer de ontwerpen die hij had 
goedgekeurd in de vorm waarin ze waren voorgelegd aan de syndicale raad van advies, heeft 
doen toekomen aan de Minister van de Franse Gemeenschap; dat de Vice-Eerste Minister 
en Minister van Openbaar Ambt bij brief van 2 april 1979 aan de Minister van Franse 
Cultuur meldde : « ". de R.T.B.F. wordt gemachtigd tot het doen van de aanwervingen die 
»nodig zijn voor het aanvullen van de personeelsformatie zoals die werd goedgekeurd, met 
»dien verstande dat alle machtigingen tot werving die aan de R.T.B.F. werden verleend en 
»die tot op heden niet ten uitvoer werden gebracht, nietig worden verklaard »; dat die 
maatregel volgens de tweede tegenpartij impliceerde dat men geen enkel van de niet ingeno
men en dus in de begroting van 1979 « niet gevaloriseerde » ambten mocht behouden « in 
» een reserve van de personeelsformatie », en dat bijgevolg de 56 ambten van die categorie 
afgeschaft moesten worden aangezien de nog niet ten uitvoer gebrachte machtigingen tot 
werving nietig waren verklaard, terwijl de tekst die was voorgelegd aan de syndicale raad van 
advies bepaalde dat slechts 38 ambten zouden worden afgeschaft; dat volgens de tweede 
tegenpartij uit het voorgaande duidelijk wordt waarom de bewuste tekst zo werd gewijzigd 
dat benevens de 38 in de tekst bepaalde ambten er nog 18 werden afgeschaft, zodat het 
bestreden besluit uiteindelijk voorziet in de afschaffing van 56 ambten; 

De procedure. 

Overwegende dat het niet de eerste tegenpartij is die de bestreden akte heeft uit
gevaardigd aangezien, toen die akte werd uitgevaardigd, krachtens de artikelen 1, Ben 11 
van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar 
nut, alleen de Koning daartoe bevoegd was; dat de eerste tegenpartij dus, zoals ze dat 
vraagt, buiten het geding moet worden gesteld; 

Overwegende anderzijds, dat de Gemeenschappen krachtens de bijzondere wet van 8 
augustus 1980 tot hervorming der instellingen de voornaamste bevoegdheden van de Staat 
inzake radio-omroep en televisie hebben overgenomen; dat, overeenkomstig artikel 82 van 
die wet, de tegenpartij dus thans de Franse Gemeenschap is, vertegenwoordigd door haar 
Executieve; 

De ontvankelijkheid. 

Overwegende dat de tegenpartij een exceptie van niet-ontvankelijkheid aanvoert, 
ontleend aan het ontbreken van enig persoonlijk, rechtstreeks en geïndividualiseerd belang 
van verzoekster; dat zij doet gelden dat de afschaffing van de in de bestreden handeling 
bedoelde ambten de vakorganisaties of hun leden helemaal niet raakt, omdat de afgeschafte 
ambten werden gecompenseerd door het oprichten van nieuwe ambten en omdat er op 
preciese wijze kon worden vastgesteld welke personeelsleden eventueel door het bestreden 
besluit zouden worden getroffen, zodat het belang van verzoekster, die zich door haar 
beroep in de plaats stelt van die personeelsleden, slechts een collectief en onrechtstreeks 
karakter heeft, wat volgens artikel 19 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State 
onvoldoende is; 

Overwegende dat verzoekster, zoals zij betoogt, handelt als lid van de syndicale raad 
van advies en zich niet in de plaats wil stellen van de personeelsleden van de R.T.B.F. of van 
de vakorganisaties; dat zij in die hoedanigheid gerechtigd is om de prerogatieven te verdedi
gen van het adviesorgaan waarvan zij deel uitmaakt; dat de exceptie van niet-ontvankelijk
heid niet kan worden aangenomen; 

De zaak zelve. 

Overwegende dat verzoekster een enig middel ontleent aan de schending van de 
artikelen 6, 7, § 2, 8, 9 en 10, § 2, van het koninklijk besluit van 20 juni 1955 houdende 
syndicaal statuut van het personeel der openbare diensten, doordat het bestreden koninklijk 
besluit is vastgesteld zonder dat de syndicale raad van advies vooraf werd geraadpleegd en 
zonder dat hij dus een advies had gegeven aangaande de afschaffing van ambten waarin 
artikel 1, § 2 van dat besluit voorziet; 
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Overwegende dat de ontwerpbepaling die naderhand voornoemd artikel 1, § 2, is 
geworden, op de agenda van de vergadering van de syndicale raad van advies van 12 decem
ber 1978 werd geplaatst; dat die raad, zoals hierboven is gezegd, na bespreking, onder meer 
heeft geoordeeld zich omtrent de geplande afschaffingen te moeten onthouden, daar hij niet 
tegelijk zijn goedkeuring had kunnen hechten aan de vaststelling van de personeelsnoden op 
middellange termijn en van de werkelijke noden die zouden volgen uit de werktijdverkorting 
tot 38 u per week; dat een dergelijk standpunt in werkelijkheid betekent dat de syndicale 
raad van advies het vereiste advies niet heeft uitgebracht binnen de termijn van één maand 
voorgeschreven in artikel 9, § 2, van het koninklijk besluit van 20 juni 1955; dat dit advies 
bijgevolg niet meer vereist was; 

Overwegende dat de formaliteit die wordt vereist door de in het middel bedoelde 
bepalingen, vervuld werd; 

Overwegende dat het bestreden besluit weliswaar ook 18 ambten heeft afgeschaft die 
in de voor advies voorgelegde ontwerpen niet voorkwamen onder de ambten welke volgens 
die ontwerpen zouden worden afgeschaft; 

Overwegende dat de tegenpartij dienaangaande doet gelden dat alle afschaffingen 
van in 1979 niet ingenomen en « in de begroting niet gevaloriseerde » ambten werden 
gecompenseerd door het oprichten van nieuwe ambten in 1979; dat bijgevolg, zo men zou 
erkennen dat de syndicale raad van advies het recht heeft opnieuw advies uit te brengen over 
de bijkomende afschaffing van andere gelijkaardige ambten die op dezelfde manier werden 
gecompenseerd, men in feite aan die raad een voogdijbevoegdheid zou toekennen die hem 
door geen enkele wets- of verordeningsbepaling wordt verleend; 

Overwegende dat de syndicale raad van advies in de gelegenheid werd gesteld een 
advies uit te brengen over het beginsel van de afschaffing van de in 1979 «niet gevaloriseer
» de » ambten; dat de Minister derhalve een beslissing kon nemen zonder de gewijzigde 
tekst van het besluit dat hij voornemens was uit te vaardigen, andermaal voor advies voor te 
leggen aan voornoemde raad, ook al was het aantal afgeschafte ambten groter dan voorzien; 
dat men door het tegengestelde te beweren, de bevoegde overheid ertoe zou verplichten 
slechts een beslissing te nemen nadat zij de mening van het adviesorgaan heeft ingewonnen 
over ieder detail van een ontwerp, zelfs indien dit orgaan al werd geraadpleegd over de 
beginselen en de strekkingen van dat ontwerp; 

Overwegende dat het middel niet opgaat, 

BESLUIT 

Artikel 1. - De eerste tegenpartij wordt buiten het geding gesteld. 
Artikel 2. - Het beroep wordt verworpen. 

*** 
(n' 22.949) Gezien het op 13 juli 1979 ingediende verzoekschrift, waarbij Nicole 

Terrasse de nietigverklaring vordert van het koninklijk besluit van 2 april 1979 tot wijziging 
van het koninklijk besluit van 11 oktober 1978 houdende overplaatsing van de personeelsle
den van het uitzendingsinstituut « Belgische Radio en Televisie - Franse uitzendingen » 
(R.T.B.) naar het instituut genoemd« Belgische Radio en Televisie van de Franse Cultuur
» gemeenschap» (R.T.B.F.) en vaststelling van de personeelskaders van dit laatste insti
tuut, welk besluit werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 mei 1979; 

Overwegende dat de raad van beheer van de R.T.B.F. met toepassing van het proto
col van overeenkomst gesloten op 16 november 1979 tussen de vertegenwoordigers van de 
Regering in het beheersorgaan van de R.T.B.F. en de vakorganisaties, dat voorziet in de 
opneming van het aanvullend personeel van de R.T.B.F. in de personeelsformatie van deze 
instelling, aan de vaste syndicale raad van advies de volgende ontwerpen heeft voorgelegd : 
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- een ontwerp tot vaststelling van de voorwaarden voor opneming in de personeelsformatie 
van het aanvullend personeel dat begrepen is in het toepassingsgebied van hogerge
noemd protocol; 

- een ontwerp dat het totaal aantal op te nemen ambten vermeldt die vóór 26 oktober 1976 
permanent waren ingenomen; 

- een ontwerp dat het geheel van de na 25 oktober 1976 permanent ingenomen ambten 
vermeldt en, overeenkomstig het genoemd protocol van overeenkomst, de personeels
formatie uitbreidt; 

dat de syndicale raad van advies de genoemde ontwerpen op 12 december 1978 heeft onder
zocht en er zich over heeft uitgesproken; dat de voorzitter van de raad van beheer, hiertoe 
gemachtigd door de raad, de ontwerpen heeft goedgekeurd na de verbeteringen te hebben 
aangebracht die de in het advies van de syndicale raad van advies geformuleerde overwegin
gen volgens hem impliceerden, en ze heeft doen toekomen aan de Minister tot wiens be
voegdheid de R.T.B.F. behoort; dat deze laatste de besluiten die aan de syndicale raad van 
advies waren voorgelegd, op 2 april 1979 ter ondertekening aan de Koning heeft voorgelegd 
en ze mede heeft ondertekend, maar dat eveneens een bijkomend besluit van dezelfde 
datum werd vastgesteld houdende afschaffing van 24 ambten « niet gevaloriseerd « in de 
»begroting van 1979 » en, volgens de tegenpartij, gecompenseerd door het oprichten van 
ambten in de nieuwe personeelsformatie; dat het dit besluit is waarvan de nietigverklaring 
door verzoekster wordt gevorderd; 

De procedure. 

Overwegende dat het niet de eerste tegenpartij is die de bestreden akte heeft uit
gevaardigd aangezien, toen die akte werd uitgevaardigd, krachtens de artikelen 1, Ben 11 
van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar 
nut, alleen de Koning daartoe bevoegd was; dat de eerste tegenpartij dus, zoals ze dat 
vraagt, buiten het geding moet worden gesteld; 

Overwegende anderzijds, dat de Gemeenschappen krachtens de bijzondere wet van 8 
augustus 1980 tot hervorming der instellingen de voornaamste bevoegdheden van de Staat 
inzake radio-omroep en televisie hebben overgenomen; dat, overeenkomstig artikel 82 van 
die wet, de tegenpartij dus thans de Franse Gemeenschap is, vertegenwoordigd door haar 
Executieve; 

De ontvankelijkheid. 

Overwegende dat de tegenpartij een exceptie van niet-ontvankelijkheid aanvoert, 
ontleend aan het ontbreken van enig persoonlijk, rechtstreeks en geïndividualiseerd belang 
van verzoekster; dat zij doet gelden dat de afschaffing van de in de bestreden handeling 
bedoelde ambten de vakorganisaties of hun leden helemaal niet raakt, omdat de afgeschafte 
ambten werden gecompenseerd door het oprichten van nieuwe ambten en omdat er op 
preciese wijze kan worden vastgesteld welke personeelsleden eventueel door het bestreden 
besluit zouden worden getroffen, zodat het belang van verzoekster, die zich door beroep in 
de plaats stelt van die personeelsleden, slechts een collectief en onrechtstreeks karakter 
heeft, wat volgens artikel 19 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State onvoldoen
de is; 

Overwegende dat verzoekster, zoals zij betoogt, handelt als lid van de syndicale raad 
van advies en zich niet in de plaats wil stellen van de personeelsleden van R. T .B .F. of van de 
vakorganisaties; dat zij in die hoedanigheid gerechtigd is om de prerogatieven te verdedigen 
van het adviesorgaan waarvan zij deel uitmaakt; dat de exceptie van niet-ontvankelijkheid 
niet kan worden aangenomen; 

De zaak zelve. 

Overwegende dat verzoekster, die werkend lid is van de syndicale raad van advies 
van de R.T.B.F., in een enig middel doet gelden dat het bestreden koninklijk besluit, dat de 
personeelsformatie van de R.T.B.F. wijzigt door 24 betrekkingen af te schaffen, niet werd 
voorafgegaan door het advies van de syndicale raad van advies en dit met schending van de 
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artikelen 6, 7, § 2, 8, 9 en 10, § 2 van het koninklijk besluit van 20 juni 1955 houdende 
syndicaal statuut van het personeel der openbare diensten; 

Overwegende dat de tegenpartij in een brief van 9 oktober 1981, heeft toegegeven 
« dat het wel degelijk juist is dat het koninklijk besluit van 2 april 1979 niet voor advies aan 
»de syndicale raad is voorgelegd »; dat zij niet betwist dat de in het middel bedoelde 
bepalingen de administratie ertoe verplichten de ontwerpen strekkend tot verandering of 
afschaffing van ambten, voor advies aan de syndicale raad van advies voor te leggen; dat zij 
evenwel laat opmerken dat in dit geval, « zelfs in de veronderstelling dat de gevolgde 
» handelwijze onregelmatig zou zijn geweest, die onregelmatigheid ... verzoekster geen 
» schade heeft kunnen berokkenen »; dat zij tot staving van deze bewering doet gelden dat 
de door de bestreden handeling afgeschafte ambten « niet gevaloriseerd zijn in de begro
» ting » voor het dienstjaar 1979, dat hun «valorisatie » niet voorzien was en dat geen 
machtiging tot aanwerving toeliet ze in te nemen; dat de tegenpartij er aan toevoegt dat zij 
uit een ministeriële omzendbrief nr. 85 van 20 juni 1978, van de Minister van Openbaar 
Ambt ter uitvoering van de 6e collectieve overeenkomst voor de openbare sector 1978-1979, 
kon opmaken dat zij de verplichting had over te gaan tot de afschaffing van de 24 ambten, 
wat met het bestreden besluit is geschied; 

Overwegende dat de door de tegenpartij vermelde omzendbrief van de Minister van 
Openbaar Ambt betrekking heeft op de wervingsplannen van de ministeries en van de 
instellingen van openbaar nut voor 1979; dat de administraties er door deze omzendbrief 
inderdaad toe verplicht worden hem de plannen te doen toekomen na deze te hebben 
opgemaakt rekening houdend met de genoemde zesde collectieve overeenkomst voor de 
openbare sector betreffende de negende sociale programmatie van het openbaar ambt, door 
ondermeer de volgende regels toe te passen : 
« a) de personeelsformaties van de openbare diensten moeten bij voorrang worden aange

» vuld; 
» b) er moet tot kaderuitbreiding worden overgegaan daar waar niet tijdelijke noden wor

» den vastgesteld »; 
dat door de partijen niet wordt betwist dat de genoemde regels in de zesde collectieve 
overeenkomst waren opgenomen; 

Overwegende dat de tegenpartij beweert dat zij, met toepassing van deze regels, de 
in het bestreden besluit opgenomen 24 ambten heeft kunnen afschaffen; 

Overwegende dat de tegenpartij, zoals zij toegeeft, in feite slechts is overgegaan tot 
het afschaffen van deze niet onmisbaar geachte ambten, die overigens niet ingenomen waren 
en waarvoor ook geen kredieten noch wervingsmachtiging bestonden, om te voldoen aan de 
door de genoemde regels opgelegde verplichting de personeelsformaties aan te vullen -
hetgeen kon worden bereikt door het afschaffen van de niet ingenomen ambten - vooraleer 
men kon overgaan tot het uitbreiden ervan door het oprichten van andere ambten die men 
meer « onmisbaar » achtte; 

Overwegende dat het hier gaat om een procédé dat door de tegenpartij eveneens 
werd aangewend toen zij sommige van de andere bovengenoemde kaderbesluiten nam en 
aangaande welke teksten de syndicale raad van advies vooraf was geraadpleegd op 12 de
cember 1978; dat het juist ter gelegenheid van deze raadpleging was dat genoemde raad 
opgekomen was tegen het afschaffen van« niet gevaloriseerde »ambten; dat uit de notulen 
van deze vergadering blijkt dat de vakorganisaties, in verband met de afschaffingen van 
ambten, hadden geëist dat sommige in 1979 « niet gevaloriseerde »ambten in de reserve van 
de personeelsformatie zouden blijven, meer bepaald « wervingsambten, ambten die vereist 
» waren om zich te kunnen houden aan de quota's, en in het algemeen, ambten die onmis
» baar waren voor de produktie »;dat de raad aangaande dit punt van zijn agenda betreffen
de de afschaffing van ambten, verklaart « zich te onthouden » omdat in de hem voor advies 
voorgelegde ontwerp-besluiten geen rekening werd gehouden met zijn standpunt; dat ge
noemde raad dus zodoende de thans door de tegenpartij gegeven interpretatie van die 
ministeriële omzendbrief en collectieve overeenkomst, betwistte; 
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Overwegende dat de omstandigheid dat deze betwisting door de syndicale raad van 
advies betrekking had op de andere bovengenoemde besluiten, de tegenpartij niet kon 
ontslaan van de verplichting om zich ervan te vergewissen dat ook het bestreden besluit voor 
advies aan die raad was voorgelegd; dat deze laatste, door niet te zijn geraadpleegd omtrent 
het ontwerp van het bestreden besluit, verstoken is gebleven van het recht dat hij had om, 
krachtens de in het middel bedoelde bepalingen, de toepassing te beoordelen, welke de 
tegenpartij voornemens was te geven aan de regels betreffende de personeelsformatie; 

Overwegende dat men uit het feit dat er voor de door het bestreden besluit afgeschaf
te ambten geen wervingsmachtiging werd verleend en evenmin kredieten op de begroting 
voor 1979 waren uitgetrokken, niet noodzakelijk moet afleiden dat zij in geen enkel geval 
konden worden behouden; 

Overwegende dat de afschaffing door het bestreden besluit van 24 ambten weliswaar 
« gecompenseerd » is door het oprichten van nieuwe ambten in de nieuwe personeelsforma
tie door de andere besluiten waarover de syndicale raad van advies werd geraadpleegd, maar 
dat dit de tegenpartij niet ontsloeg van de verplichting om de raad te raadplegen in verband 
met het ontwerp van het bestreden besluit; 

Overwegende dat het middel gegrond is, 

BESLUIT : 

Artikel 1. - De eerste tegenpartij wordt buiten de zaak gesteld. 
Artikel 2. - Het koninklijk besluit van 2 april 1979 tot wijziging van het koninklijk 

besluit van 11 oktober 1978 houdende overplaatsing van de personeelsleden van het uitzcn
dingsinstituut « Beigische Radio en Televisie - Franse uitzendingen », naar het instituut 
genoemd« Belgische Radio en Televisie van de Franse Cultuurgemeenschap» (R.T.B.F.) 
en vaststelling van de personeelskaders van dit laatste instituut, bekendgemaakt in het 
Belgisch Staatsblad van 19 mei 1979, blz. 6016 en 6017; wordt vernietigd. 

Artikel 3. - Dit arrest zal bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt 
worden in dezelfde vorm als het vernietigde besluit. 

Artikel 4. - De kosten, bepaald op 750 frank, komen ten laste van de tegenpartij. 

Nr 22.950 - ARREST van 14 februari 1983 (Vide Kamer) 
De HH. Rémion, Eerste Voorzitter van de Raad van State, Van Aelst en Closset, 
verslaggever, staatsraden, en Courtejoie, auditeur. 

LANGBEEN (Mrs Weinstock en Lambert) t/ School voor burger
luchtvaart en Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Mi
nister van Verkeerswezen (de H' Durinckx) 

1. VERVOER DOOR DE LUCHT - Vergunningen van het personeel - School voor 
burgerluchtvaart (1 en 2) 

II. RECHTSPLEGING- Verzoekschrift-Aanwijzing van de tegenpartij - Beroep 
tegen niet-juridictionele beslissingen - Steller van de bestreden handeling (1) 

1. De weigering om een kandidaat toe te laten tot een promotie van de 
School voor burgerluchtvaart gaat uit van het bestuur der luchtvaart van het 
Ministerie van Verkeerswezen. In geval van beroep tot nietigverklaring van 
een dergelijke beslissing treedt de Minister van Verkeerswezen als tegenpar
tij op. 
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2. De vrijstelling van het psychotechnisch examen voor een bepaalde 
promotie geldt niet voor latere promoties . 

... Des te meer daar het niet door toedoen van de Minister van Ver
keerswezen is dat de verzoeker niet kon worden toegelaten tot de promotie 
waarop de vrijstelling betrekking had, maar wegens zijn legerdienst. 

Gezien het op 4 december 1979 ingediende verzoekschrift, waarbij Marc Langbeen 
de nietigverklaring vordert van « de beslissing van het bestuur der luchtvaart d.d. 4 oktober 
» 1979, waarvan hij kennis heeft genomen op 5 oktober 1979, om zijn kandidatuur als 
» leerling van de 26ste promotie van de School voor burgerluchtvaart niet in aanmerking te 
»nemen»; 

Overwegende dat de volgende feiten aan het geding ten grondslag liggen : 
1. Verzoeker heeft op 17 april 1978 gevraagd om te worden ingeschreven voor het 

vergelijkend examen voor toelating tot de School voor burgerluchtvaart. Hij heeft dit verge
lijkend examen afgelegd in november 1978. 

2. Op 29 november 1978 stuurt het bestuur der luchtvaart van het Ministerie van 
Verkeerswezen twee brieven aan verzoeker. 

In de eerste meldt men hem dat « hij gezien (zijn) resultaten voor het vergelijkend 
» toelatingsexamen dat plaatshad van 3 november 1978 tot 6 november 1978, de lessen van 
» de School voor burgerluchtvaart mag volgen » en dat hij « 1248,5 punten op 2000 heeft 
»behaald». 

In de tweede brief laat men hem weten dat hij « deel uitmaakt van de 25ste promotie 
» van de School voor burgerluchtvaart, met het voorbehoud van een beslissing aangaande 
»zijn lichamelijke geschiktheid»; dat hij weldra zal worden opgeroepen door het Gezond
heidscentrum te Brussel voor het voorafgaand medisch onderzoek en dat hij «onder voorbe
» houà van een gunstig advies aangaande zijn lichamelijke geschiktheid », wordt verzocht 
zich in de school aan te melden op 15 januari 1979. 

3. Van 1 februari tot 30 november 1979 vervult verzoeker zijn legerdienst. Hierdoor 
kan hij de lessen niet volgen van de 25ste promotie (1979), die in de School voor burgerlucht
vaart waren begonnen op 15 januari 1979. 

4. Op 14 december 1978 wordt verzoeker door de hoofdgeneesheer van de admini
stratieve gezondheidsdienst geschikt bevonden voor een periode van zes maanden. Dit 
bewijs van geschiktheid wordt op 29 augustus 1979 hernieuwd voor een nieuwe periode van 
zes maanden. 

5. Op 6 juni 1979 schrijft het bestuur der luchtvaart aan verzoeker : 
« Daar u geslaagd bent voor het theoretische gedeelte van het examen voor toelating tot de 
» School voor burgerluchtvaart, dat op 3, 4, 5, en 6 november 1978 werd georganiseerd voor 
» de hervatting van de lessenreeks die ingaat 14 januari 1980 (26ste promotie), zult u eerst
» daags worden opgeroepen voor de psychotechnische proeven inzake de beroepsgeschikt
» heid en voor het medisch onderzoek dat deel uitmaakt van de aanvangsselectie ». 
Verzoeker wordt bovendien verzocht om onder meer een formulier« aanvraag tot inschrij
» ving » terug te sturen. Op 15 juni 1979 stuurt verzoeker het voornoemde formulier terug, 
waarin hij onder andere verklaart « kennis te hebben genomen van de voorwaarden voor 
» toelating tot de School voor burgerluchtvaart en er zich geheel naar te voegen ». 

6. Op 23 juli 1979 legt verzoeker de psychotechnische proeven af die de beroepsge
schiktheid moeten uitwijzen. Maar op 4 oktober 1979 schrijft het bestuur der luchtvaart 
hem: 

« Het spijt mij u te melden dat u niet bent geslaagd voor de psychotechnische proe
» ven inzake de beroepsgeschiktheid die u onlangs hebt afgelegd in het kader van de exa
» mens voor toelating tot de School voor burgerluchtvaart. 
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» Uw kandidatuur als leerling van de 26ste promotie (1980) is dus niet in aanmerking 
»genomen». 

Dit is de bestreden akte. 
Overwegende dat de bestreden akte, net als de eraan voorafgaande akten, uitgaat 

van het bestuur der luchtvaart van het Ministerie van Verkeerswezen, dat derhalve de enige 
tegenpartij is; 

Overwegende dat verzoeker een enig middel ontleent aan de miskenning van de 
bewijskracht van de akten, aan de miskenning van de beginselen dat akten niet terugwerken 
en dat verkregen rechten geëerbiedigd moeten worden, alsook aan de schending van artikel 
6 van de Grondwet en aan de miskenning van de algemene rechtsbeginselen, in het bijzonder 
van het adagium « patere legem quam ipse fecisti », doordat verzoekers kandidatuur uit
drukkelijk was aanvaard door het bestuur der luchtvaart, zoals blijkt uit de twee brieven van 
29 november 1978, en toch werd afgewezen door de bestreden beslissing omdat verzoeker 
niet zou hebben voldaan bij de psychotechnische proeven inzake de beroepsgeschiktheid, 
terwijl de tegenpartij, met de twee voornoemde brieven van 29november1978 besloten had 
verzoekers kandidatuur te aanvaarden« met als enig voorbehoud dat hij zou voldoen bij een 
» medisch onderzoek naar de geschiktheid » - aan welke voorwaarde werd voldaan - en 
terwijl die brieven geen enkel ander voorbehoud inhielden; dat verzoeker doet gelden dat hij 
bijgevolg aan de beslissing die met die twee brieven wordt uitgedrukt, een verkregen recht 
op inschrijving als kandidaat ontleende, dat de tegenpartij dit recht niet opnieuw in het 
geding kon brengen zonder de beginselen volgens welke akten niet terugwerken en de 
algemene rechtsbeginselen te schenden, en dat de tegenpartij, door de kandidatuur van 
verzoeker af te wijzen op grond van het resultaat van de door hem afgelegde psychotechni
sche proeven, het beginsel van de gelijkheid van alle burgers heeft miskend; 

Overwegende dat het administratief dossier twee documenten bevat, waarvan het 
ene als titel heeft « Algemene inlichtingen over de School voor burgerluchtvaart » (geda
teerd van januari 1978) en het andere « School voor burgerluchtvaart » (gedateerd juni 
1979); dat die twee documenten beide de voorwaarden voor toelating tot de School nauw
keurig omschrijven; dat onder die voorwaarden de verplichting voorkomt dat men zijn 
legerdienst zou hebben volbracht of dat men ervan zou zijn vrijgesteld op grond van de 
dienstplichtwetten, alsook de verplichting dat men zou slagen voor de psychotechnische 
proeven inzake de beroepsgeschiktheid; 

Overwegende dat verzoeker in een door hem op 15 juni 1979 ondertekend document 
heeft verklaard kennis te hebben genomen van die toelatingsvoorwaarden en er zich geheel 
naar te willen voegen; 

Overwegende dat verzoeker, op het tijdstip waarop hij het toelatingsexamen heeft 
afgelegd, in november 1978, nog niet aan zijn militaire verplichtingen had voldaan; dat 
immers uit een door de leiding van de tactische luchtmacht, afgegeven bewijs blijkt dat 
verzoeker eerst op 1 februari 1979 onder de wapens werd geroepen om zijn legerdienst te 
volbrengen; dat het dossier aantoont dat hij die legerdienst eerst op 30 november 1979 heeft 
beëindigd; 

Overwegende dat verzoeker hierdoor niet kon worden toegelaten tot de 25ste promo
tie (1979) van de School, met ingang van 15 januari 1979, zoals eerst was gepland; 

Overwegende dat hij dus slechts kon worden toegelaten nadat hij zijn legerdienst had 
volbracht, dit wil zeggen in de 26ste promotie (1980); dat hierdoor te verklaren is waarom hij 
twee medische onderzoeken heeft moeten ondergaan - het ene op 14 december 1978 en het 
andere op 29 augustus 1979, beide geldig voor de duur van zes maanden - en de psychotech
nische proef eerst op 23 juli 1979 heeft afgelegd; 

Overwegende dat verzoeker, die in januari 1979 nog niet begonnen was aan zijn 
legerdienst, toegeeft dat hij - in tegenstelling tot wat hem was gemeld in de bovengenoem
de brieven van het bestuur der luchtvaart van 29 november 1978- niet kon worden toegela
ten tot de 25ste promotie (1979) waarvan de lessen zijn begonnen op 15 januari 1979; 

Overwegende nochtans, dat hij ten onrechte betoogt dat hij wegens de inhoud van 
die brieven toegelaten zou kunnen zijn tot de daaropvolgende 26ste promotie (1980) iD 
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januari 1980, zonder te zijn geslaagd voor alle examens, waaronder de psychotechnische 
proef inzake de beroepsgeschiktheid; dat hij zich immers vrijwillig heeft onderworpen aan 
de toelatingsvoorwaarden, waartoe die proef behoorde; dat hij er zich zelfs aan heeft onder
worpen na ontvangst van de bovengenoemde brieven, en dit zonder enig protest; 

Overwegende dat zelfs zo men aanneemt dat de tegenpartij, met de bovenvermelde 
brieven van 29 november 1978, verzoeker zou hebben vrijgesteld van de verplichting dit 
psychotechnisch examen te ondergaan, toch moet worden opgemerkt dat die eventuele 
vrijstelling slechts betrekking had kunnen hebben op de promotie 1979 die uidrukkelijk werd 
vermeld in die brieven, en dat het niet door toedoen van de tegenpartij is dat verzoeker niet 
kon worden toegelaten tot die promotie, maar wegens zijn legerdienst; 

Overwegende dat verzoeker niet geslaagd is voor het psychotechnisch examen met 
het oog op zijn toelating tot de 26ste promotie (1980) en dat het de tegenpartij geoorloofd 
was om die reden de bestreden beslissing te nemen; 

Overwegende dat het beroep derhalve ongegrond is, 

(Verwerping - kosten ten laste van verzoeker) 

Nr 22.951 - ARREST van 15 februari 1983 (Ivcte Kamer) 
De HH. Vander Stichele, voorzitter-verslaggever, Debaedts en Suetens, staatsraden, 
en Similon, eerste auditeur. 

WALL YN (Mr Puelinckx) tl College van burgemeester en schepe
nen van de gemeente Roosdaal (Mr Theuwissen) 

1. BELANG (VEREIST OM VOOR DE RAAD VAN STATE EEN GEDING TE 
VOEREN) - Rangschikking volgens de hoedanigheid van de verzoeker - Functioneel belang 
- Burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden 

Een gemeenteraadslid heeft, in die hoedanigheid, belang bij het be
strijden van beslissingen die genomen zijn met miskenning van de preroga
tieven die de gemeentewet hem toekent. 

Hij heeft meer bepaald belang om aan te voeren dat de burgemeester, 
door de vergadering van de gemeenteraad te verlengen tot na middernacht, 
zich een bevoegdheid heeft toegeëigend die aan de gemeenteraad toebe
hoort. 

Il. BEGRIP HANDELING (VATBAAR VOOR BEROEP) - Onthouding - Admini
stratief toezicht - Facultatief optreden van de toeziende overheid 

Wanneer de toeziende overheid tot het inzicht komt dat er geen reden 
is om gebruik te maken van de haar toegekende vernietigingsbevoegdheid, 
wordt zij niet geacht een echte administratieve beslissing te hebben geno
men, zodat de gewilde onthouding van die overheid geen beslissing is in de 
zin van artikel 14 van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973. 

III. GEMEENTEN - Gemeenteraad - Werking - Sluiting en schorsing van de 
vergadering 

De gemeenteraad wordt opgeroepen, niet voor een vergadering die 
uiterlijk op 24 uur zal eindigen, maar voor het afwerken van al de punten 
die op de dagorde zijn vermeld. De stelling, luidens welke de voortzetting 
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van de vergadering na 24 uur minstens het stilzwijgend unaniem akkoord 
van de voltallige gemeenteraad behoeft, vindt noch in de gemeentewet, noch 
in enige andere wet steun. 

Hoewel de burgemeester tegen de wil in van de meerderheid de verga
dering kan sluiten, kan de beslissing om de vergadering verder te zetten, 
zonder de uitdrukkelijke of stilzwijgende goedkeuring van de meerderheid, 
geen praktisch effect hebben, omdat niets de raadsleden kan beletten om 
gelijk welke reden de vergadering te verlaten. 

Gezien het verzoekschrift dat Luc Wallyn, lid van de gemeenteraad van Roosdaal, op 
12 februari 1980 heeft ingediend om, volgens zijn bewoordingen, de vernietiging te vorde
ren: 

« 1° van de beslissing van de heer burgemeester der gemeente Roosdaal, genomen in 
»de nacht van 30 op 21 oktober 1979 omstreeks 24 uur, de voor 30 oktober 1979 voorziene 
»gemeenteraadsvergadering verder te zetten in de vroege ochtend van 31 oktober, zonder 
» raadspleging van de gemeenteraad, en ondanks hiertoe te zijn verzocht; 

» 2° dienvolgens, van alle besluiten door de gemeenteraad van Roosdaal genomen in 
» de nacht van 30 op 31 oktober 1979 na de hierboven aangehaalde beslissing van de heer 
»burgemeester; 

3° ten slotte, voor zover mogelijk zal blijken, van de beslissing van de heer gouver
neur der provincie Brabant, aan verzoeker medegedeeld per brief dd. 21 januari 1980 de sub 
2 aangehaalde beslissingen niet te vernietigen »; 

1. Over de gegevens van de zaak. 

1. Overwegende dat de wezenlijke gegevens van de zaak kunnen worden samenge
vat als volgt : 

1.1. Op 19 oktober 1979 werden de leden van de gemeenteraad uitgenodigd de 
vergadering van de gemeenteraad op 30 oktober 1979 bij te wonen. Op de agenda stonden 
26 punten. 

1.2. Na de behandeling van het jaarverslag en de gemeentebegroting rond 0.20 uur, 
doet verzoeker opmerken - althans volgens de notulen van de vergadering - « dat hij 
» opgeroepen werd voor de raadsvergadering van 30 oktober en niet voor deze van 31 okto
» her ». Hij verzocht de voorzitter dan ook de vergadering op te heffen. 

1.3. Na een schorsing van tien minuten, deelt de voorzitter aan de raad mee op het 
verzoek van de heer Wallyn niet te kunnen ingaan, aangezien er geen enkele strikte of 
wettelijke reden is om deze zitting op te heffen. Daarop verlaten verzoeker en enige andere 
gemeenteraadsleden de vergadering. 

1.4. Bij brief van 8 november 1979 vraagt verzoeker aan de gouverneur van de 
provincie Brabant de gemeenteraadszitting van 31 oktober ongeldig te verklaren en de 
genomen beslissingen - behoudens punten 1 en 2 van de dagorde - nietig te verklaren. 

1.5. Op 21 januari 1980 antwoordt de gouverneur aan verzoeker dat hij het niet 
opportuun acht de getroffen beslissingen te vernietigen. 

II. Ten aanzien van de ontvankelijkheid van het beroep. 

2. Overwegende dat de verwerende partij vooreerst opwerpt dat het beroep niet 
ontvankelijk is wegens afwezigheid van belang in hoofde van verzoeker; dat zij betoogt dat 
het tot de prerogatieven van de voorzitter van de gemeenteraad behoort de raadsvergadering 
te openen en te sluiten zodat hij alleen het recht heeft de beraadslaging voor te zetten zolang 
de dagorde niet volledig is uitgeput; dat noch de gemeenteraad noch het college van burge
meester en schepenen dienaangaande enige bevoegdheid heeft; dat derhalve de prerogatie
ven, verbonden aan verzoekers' hoedanigheid van gemeenteraadslid, geenszins werden ge-
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schonden en verzoeker geen functioneel belang heeft om de vernietiging van de bestreden 
beslissing te vragen; 

2.1. Overwegende dat verzoeker hierop antwoordt dat zijn prerogatieven van ge
meenteraadslid werden geschonden omdat een andere gemeentelijk orgaan, in casu de 
burgemeester, zich een bevoegdheid heeft aangematigd die wettelijk is toegewezen aan het 
orgaan waarvan verzoeker deel uitmaakt; 

2.2. Overwegende dat verzoeker in zijn hoedanigheid van gemeenteraadslid belang 
bij heeft bij het bestrijden van beslissingen die genomen zijn met miskenning van zijn 
prerogatieven die de gemeentewet hem toekent; dat hij beweert dat zulks het geval is omdat 
de burgemeester zich een bevoegdheid heeft toegeëgend die aan de gemeenteraad toebe
hoort; dat deze stelling in wezen verwoordt het door verzoeker ten gronde aangevoerde 
middel zodat het onderzoek van de exceptie samenvalt met het onderzoek ten gronde; 

3. Overwegende dat de verwerende partij terecht opwerpt dat het beroep in zover 
het de vernietiging beoogt van de « beslissing » van de gouverneur van 21 januari 1980 niet 
ontvankelijk is om reden dat wanneer de toeziende overheid tot het inzicht komt dat er geen 
reden is om gebruik te maken van de haar toegekende vernietigingsbevoegdheid, zij niet 
geacht wordt een echte administratieve beslissing te hebben genomen zodat die gewilde 
onthouding van die overheid geen beslissing is in de zin van artikel 14 van de gecoördineerde 
wetten van 12 januari 1973; dat het beroep ten aanzien van die bestuurshandeling niet 
ontvankelijk is; 

4. Overwegende dat verzoeker een eerste middel aanvoert, dat gesteund is op de 
machtsoverschrijding; dat hij in dat verband betoogt dat : 
- « de datum waarop de vergadering van de gemeenteraad krachtens de oproeping dient 

»plaats te grijpen, bindend is in zijn geheel; dat derhalve de voortzetting van de vergade
» ring na 24 uur, t.t.z. op een andere datum, minstens het stilzwijgend unaniem akkoord 
»van de votallige gemeenteraad behoeft »; 

- « daar in casu dergelijk akkoord ontbrak, en zelfs protest tegen de voortzetting op 
» 31 oktober werd aangetekend, de raad niet langer wettig kon vergaderen, en opnieuw 
» diende te worden opgeroepen, met inachtneming van de in art. 63 der gemeentewet 
»bepaalde normen en termijnen»; 

- « Zelfs indien men ... aanneemt dat het middernachtelijk uur geen einde maakt aan de 
» lopende vergadering, dan nog dient te worden vastgesteld dat in casu de wet werd 
» geschonden » want dat « Uit de notulen van de vergadering blijkt dat het (door verzoe
» ker) gedane verdagingsvoorstel door de alleenhandelende Burgemeester werd afgewe
» zen »; « dergelijke handelwijze een flagrante miskenning uitmaakt van de prerogatie
» ven en werkingsregelen van de Gemeenteraad; nergens in de wet is voorzien, dat de 
» Burgemeester eenzijdig nopens een ingediend verdagingsvoorstel mag beslissen 
»(Schending van art. 9 e.v. Gem. W.)»; 

- « Met ingang van deze onwettige beslissing de gemeenteraad dan ook niet langer op 
» regelmatige wijze kon vergaderen (en) zulks de nietigheid van de erna genomen beslis
» singen met zich mee brengt »; 

4.1. Overwegende dat de artikelen 62 en 63 van de gemeentewet bepalen onder 
welke voorwaarden de gemeenteraad wordt samengeroepen; dat de oproeping gedaan wordt 
niet voor een vergadering die uiterlijk om 24 uur zal eindigen, maar voor het afwerken van al 
de punten die de dagorde vermeldt; dat verzoekers' stelling, luidens welke« de voortzetting 
» van de vergadering na 24 uur minstens het stilzwijgend unaniem akkoord van de voltallige 
» gemeenteraad behoeft » steun vindt noch in de gemeentewet noch in enige andere wet; dat 
zijn stelling juridische grondslag mist, zodat zijn ganse redenering op een in rechte niet 
gefundeerd uitgangspunt berust; 

4.2. Overwegende daarenboven, en ten overvloede, dat de burgemeester, optredend 
op grond van artikel 65 van de gemeentewet, luidens welk« de vergadering door de voorzit
» ter werd geopend en gesloten», wel in staat is tegen de wil in van de meerderheid de 
zitting te sluiten, maar dat de beslissing de vergadering verder te zetten, zonder de uitdruk-
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kelijke of stilzwijgende goedkeuring van de meerderheid, geen praktisch effect kan hebben, 
omdat niets de raadsleden kan beletten om gelijk welke reden heen te gaan; 

4.3. Overwegende dat niet alleen het middel niet gegrond is maar daarenboven dat 
het beroep, wegens het gebrek van een functioneel belang in hoofde van verzoeker, niet 
ontvankelijk is, 

(Verwerping - kosten ten laste van verzoekende partij) 

Nr 22.952 - ARREST van 15 februari 1983 (IVde Kamer) 
De HH. Vander Stichele, voorzitter-verslaggever, Debaedts en Suetens, staatsraden, 
en Verhuist, auditeur. 

JOOKEN tl Bestendige Deputatie van de provincieraad van Lim
burg (de Hr Somers) 

BELANG (zie n' 22.885) 

Gezien het verzoekschrift dat Carine Jooken, echtgenote Frees, op 4 maart 1982 
heeft ingediend om de vernietiging te vorderen van de beslissing van de bestendige deputatie 
van de provincieraad van Limburg van 11 maart 1982 waarbij 
1) Liesbeth Thora, echtgenote Dubois, werd aangesteld in de hoedanigheid van lerares 

L.S.O. aardrijkskunde-wetenschappen van het provinciaal onderwijs met ingang van 
8 februari 1982 en voor de verdere duur van het schooljaar 1981-1982; 

2) impliciet geweigerd wordt verzoekster deze aanstelling toe te kennen. 

Overwegende dat de verzoekende partij, na de memorie van antwoord te hebben 
ontvangen, geen memorie van wederantwoord heeft ingediend; dat zij, nadat haar het 
verslag van de bevoegde auditeur werd toegezonden, evenmin een laatste memorie aan de 
Raad heeft overgemaakt; dat zij niet ter openbare terechtzitting is verschenen, hoewel zij 
daarvoor regelmatig was opgeroepen; 

Overwegende dat de rechter het belang dat een verzoekende partij bij een annulatie
beroep, in beginsel moet beoordelen aan de hand van objectieve elementen zoals de situatie 
van die partij en de weerslag daarop van de bestreden beslissing; dat de verzoekende partij 
zelf haar belang evenwel met een andere maat kan meten en meer bepaald op grond van 
subjectieve elementen tot het gevoelen kan komen dat het in verband met een bepaalde zaak 
de moeite niet loont een proces aan te spannen of een aangespannen proces voort te zetten; 
dat zij haar op subjectieve gegevens gesteund gevoelen dat zij geen belang meer heeft bij een 
zaak, op een uitdrukkelijke manier kan doen kennen; dat zij uit onverschilligheid of nalatig
heid zelfs dan kan nalaten; dat daarom met een zodanige uitdrukkelijke stellingname moet 
worden gelijkgesteld een optreden of een verzuim dat in redelijkheid moet worden begrepen 
als getuigende van het gevoelen van de verzoekende partij dat het instellen of voortzetten 
van een proces in de gegeven omstandigheden voor haar weinig of geen nut heeft; dat alzo 
een proces, waarvan blijkt dat het alleen ertoe kan strekken de belangen van de verzoekende 
partij te vrijwaren, niet verder moet worden afgewikkeld indien die partij, door haar volge
houden vertoon van een volkomen gebrek aan belangstelling voor het verloop van het door 
haar aangespannen geding, impliciet maar duidelijk doet weten dat de zaak voor haar geen 
belang meer heeft zodat het uitspreken van een eventueel annulatiearrest enkel zou dienen 
en bovendien tot gevolg zou hebben een gevestigde en niet meer echt betwiste administratie
ve situatie, die blijkbaar niemand nog hindert, nutteloos te verstoren; 

Overwegende, bovendien, dat een partij die zich tot de rechter wendt ter bescher
ming van een recht of een belang, verplicht is met de rechter mede te werken, meer bepaald 
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verplicht is in de rechtsstrijd stelling te nemen ten aanzien van wat voor of tegen haar 
vordering wordt ingebracht, om alzo de rechter de voorlichting te verstrekken die nodig of 
nuttig kan zijn om te bepalen of de bescherming, waarom gevraagd wordt, moet gegeven 
worden; 

Overwegende dat het gemis aan belangstelling en medewerking van verzoekende 
partij met betrekking tot het door haar aangespannen geding, voldoende blijkt uit haar 
hiervoor in het licht gestelde, volgehouden verzuim om enige memorie aan de raad van State 
over te maken ter ondersteuning van de in haar verzoekschrift geformuleerde aanspraak; dat 
daaruit moet worden afgeleid dat zij heeft geoordeeld niet langer nog enig belang bij de door 
haar ingestelde vordering te hebben; dat, bij ontstentenis van een op het ogenblik van de 
uitspraak gebleken actueel belang, het beroep niet ontvankelijk is, 

(Verwerping - kosten ten laste van verzoekende partij) 

Nr 22.953 - ARREST van 15 februari 1983 (IVde Kamer) 
De HH. Vander Stichele, voorzitter, Debaedts en Suetens, verslaggever, staatsra
den, en Similon, eerste auditeur. 

GEMEENTERAADSVERKIEZING TE DENDERMONDE 

I. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Geschillen - Geldigverklaring - Raad 
van State - Samenhang 

Zaken betreft ende dezelfde verkiezing, die werden ingeleid met meer
dere beroepen, moeten worden samengevoegd 

II. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Verrichtingen die de stemming vooraf
gaan - Stembiljetten - Afmetingen van de letters 

Geen wets- of verordeningsbepaling schrijft de afmetingen voor van 
de letters waarmee de namen van de kandidaten op de stembiljetten moeten 
gedrukt worden 

Uit artikel 3 van het koninklijk besluit van 27 juni 1982 volgt dat de 
ruimte voorbehouden voor de namen van de kandidaten, wordt bepaald 
door de afmetingen van het stembiljet. 

Wanneer de naam van sommige kandidaten niet kan gedrukt worden 
op één regel, heeft men ingevolge de beperkte ruimte de keuze : ofwel een 
eenvormig klein lettertype gebruiken voor de naam van alle kandidaten, 
ofwel een groter lettertype voor de kandidaten met een korte naam en een 
kleiner lettertype voor de kandidaten met een lange naam. 

Daar beide procédé's aanleiding kunnen geven tot betwisting komt 
het er op aan dat de naam van de kandidaten goed leesbaar is*. 

III. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Verrichtingen die de stemming vooraf
gaan - Stemlokalen 

Bij ontstentenis van opmerkingen in het proces-verbaal in verband 
met een onvoldoende verlichting van de stemhokjes, wordt in casu het uit 
die processen-verbaal voortvloeiende vermoeden van regelmatigheid niet 
weerlegd door vaststaande en met elkaar overeenstemmende gegevens. 

* Vergelijk : arrest Verk. Herzele, nr 18.036, van 13 januari 1977. 
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IV. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - 1° Stemopnemingsverrichtingen -

Aanwezigheid van onbevoegden; - 2° Proces-verbaal - Bewijskracht 

De ontstentenis van opmerkingen in het proces-verbaal van het 
hoofdstembureau brengt het vermoeden mee dat de stemopnemingsverrich
tingen een regelmatig verloop hebben gehad. 

Het feit dat elke lijst voor het hoofdstembureau een getuige mag aan
wijzen en de daardoor totstandkomende wederzijdse controle, levert een 
zekere waarborg op voor het regelmatig verloop van de verrichtingen. 

In casu kunnen de beweringen luidens welke niet-bevoegde personen 
zouden hebben deelgenomen aan de te/verrichtingen, niet worden aange
zien als de vereiste vaststaande en overeenstemmende gegevens die het op 
het proces-verbaal steunende vermoeden van regelmatigheid kunnen weer
leggen. 

V. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Geschillen - Geldigverklaring - Raad 
van State - Ontvankelijkheid van de middelen - Nieuw middel 

Een verzoeker mag voor de Raad van State geen gegevens laten gel
den die hij niet aan de beoordeling van de bestendige deputatie heeft onder
worpen. 

Gezien het verzoekschrift dat Jozef Klinckaert op 17 november 1982 heeft ingediend 
om beroep in testellen tegen het besluit van 9 november 1982 van de bestendige deputatie 
van de provincieraad van Oost-Vlaanderen houdende geldigverklaring van de gemeente
raadsverkiezing van 10 oktober 1982 te Dendermonde; 

Gezien het verzoekschrift dat Willy Walraevens op 23 november 1982 heeft inge
diend om beroep in te stellen tegen het besluit van 9 november 1982 van de bestendige 
deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen houdende geldigverklaring van de 
gemeenteraadsverkiezing van 10 oktober 1982 te Dendermonde; 

Overwegende dat de vormvereisten voorgeschreven bij artikel 5 van het koninklijk 
besluit van 15 juli 1956, gewijzigd bij koninklijk besluit van 16 september 1982, tot regeling 
van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State in geval van 
beroep als bedoeld bij artikel 76bis van de gemeentekieswet, werden nageleefd; 

Overwegende dat een zelfde gemeenteraadsverkiezing kan aanleiding geven tot meer 
dan één beroep bij de Raad van State; dat een vlotte en overzichtelijke afwikkeling van 
meerdere beroepen het best kan gebeuren door elk ingesteld beroep afzonderlijk in behan
deling te nemen, meer bepaald ook om iedere voor de Raad van State verschijnende partij te 
houden binnen de grenzen van het beroep waarin ze inderdaad partij is; dat die verschillende 
beroepen, afzonderlijk genomen, tot een verschillend resultaat kunnen leiden; dat de Raad 
van State logischerwijze echter maar één enkele uitspraak kan geven met betrekking tot de 
geldigheid van een gemeenteraadsverkiezing of met betrekking tot de zetelverdeling of de 
zeteltoewijzing; dat dienvolgens de afzonderlijke behandeling van de onderscheidene beroe
pen toch tot één enkele beslissing moet leiden, wat de voeging van die zaken bij arrest nodig 
maakt; 

1. M.b.t. het beroep van J. Klinckaert. 

Over de gegevens van de zaak. 

1. Overwegende dat de gegevens die tot deze zaak hebben geleid, zich hebben 
voorgedaan als volgt : 
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1.1. Verzoeker was bij de gemeenteraadsverkiezing van 10 oktober 1982 te Dender
monde 20° kandidaat op lijst n' 10. 

1.2. Op 12 oktober 1982 diende verzoeker bij de bestendige deputatie van de provin
cieraad van Oost-Vlaanderen bezwaar in tegen de geldigheid van de gemeenteraadsverkie
zing van 10 oktober 1982 te Dendermonde, 
« wegens het feit dat ... de namen van de kandidaten op alle lijsten onvolledig en te klein 
» werden gedrukt zodat menig kiezer zijn voorkeurstemmen op hun kandidaat niet heeft 
» kunnen geven » en daarenboven de stemhokjes niet waren verlicht. 

1.3. Bij besluit van 9 november 1982 van de bestendige deputatie van de provincie
raad van Oost-Vlaanderen werd het door verzoeker ingediende bezwaar als ongegrond 
verworpen, op grond van volgende overwegingen : 

« Overwogen dat de onderrichtingen inzake vermelding van voornamen nageleefd 
» werden voor de kandidaten met dezelfde familienaam; 

» dat het feit dat ook voor sommige andere kandidaten de voornamen werden ver
» meld geen verwarring heeft kunnen veroorzaken; 

» Overwogen dat geen wets- of verordeningsbepaling de afmetingen voorschrijft van 
»de letters waarmee de namen van de kandidaten moeten gedrukt worden; 

» dat in casu niet blijkt dat de namen der kandidaten zo klein gedrukt waren dat ze 
» onleesbaar waren of een verwarrende indruk op de kiezers konden maken; 

» dat dit middel dan ook als ongegrond dient afgewezen te worden; 
» .... 

» Overwogen dat in de processen-verbaal der stembureaus geen opmerkingen ge
» maakt werden en geen enkele kiezer beweert bij het vervullen van zijn stemplicht gehin
» derd te zijn door gebrek aan verlichting»; 

T.a.v. de deugdelijkheid van het beroep. 

2. Overwegende dat verzoeker vraagt de gemeenteraadsverkiezing te Dendermonde 
ongeldig te verklaren om volgende redenen : « de druk van de kiesbrieven, met betrekking 
» tot de namen van de kandidaten, bij de gemeenteraadsverkiezing van 10 oktober 1982, 
»stad Dendermonde, was te klein en onduidelijk, zodat vele kiezers hun voorkeurstem op 
» hun juiste kandidaten niet hebben kunnen uitbrengen. Hierbij kwam nog dat de stemhok
» jes niet waren verlicht »; dat verzoeker tot staving van zijn bewering aan zijn verzoek
schrift toevoegt een lijst met naam, voornaam, adres en handtekening van personen die 
verklaren dat het lettertype voor de naam van de kandidaten op de kiesbrieven te klein was 
en zij hierdoor verplicht waren andere middelen te gebruiken zoals het tellen van de « bol
» Jetjes en het naar buiten komen buiten het stemhokje »; 

3. Overwegende dat de door verzoeker aangevoerde middelen niet gegrond zijn, 
zoals blijkt uit wat volgt : 

3.1. Geen wets- of verordeningsbepaling schrijft de afmetingen voor van de letters 
waarmede de namen van de kandidaten op de stembiljetten gedrukt worden. Alleen de 
afmetingen van de stembiljetten zelf worden door het koninklijk besluit van 7 juni 1982 
bepaald. Alzo bepaalt artikel 3 van dit koninklijk besluit : 

« De afmetingen van de stembiljetten voor de gemeenteraadsverkiezingen worden 
» bepaald in functie van de hierna opgesomde gegevens : 
» a) de hoogte van het stembiljet bedraagt : 

» - 25 cm wanneer het aantal te verkiezen raadsleden minder dan negentien be-
» draagt; 

» - 34 cm wanneer het aantal te verkiezen leden negentien tot vijfentwintig bedraagt; 
» - 50 cm wanneer het aantal zeventwintig tot eenenveertig bedraagt; 
» - 68 cm wanneer het aantal meer dan eenenveertig bedraagt. 

» b) De breedte van het stembiljet komt overeen met de normen opgegeven in artikel 1, 
» b) »,nl. 10 cm. voor twee lijsten vermeerderd met 4 cm per bijkomende lijst. 
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Deze bepaling heeft tot gevolg dat de ruimte voorbehouden voor de namen van de 
kandidaten eveneens door de afmetingen van het stembiljet is bepaald. 

Daar nu de naam van sommige kandidaten niet kan gedrukt worden op één regel, 
heeft men ingevolge de beperkte ruimte de keuze : ofwel een eenvormig klein lettertype 
voor de naam van al de kandidaten, zoals in onderhavig geval, ofwel een groter lettertype 
voor de kandidaten met een korte naam en een kleiner lettertype voor de kandidaten met 
een lange naam, wat ook aanleiding kan geven tot betwisting. 

Waar het op aan komt is dat de naam van de kandidaten goed leesbaar is. Welnu, 
zoals de bestendige deputatie terecht vaststelt, blijkt in onderhavig geval niet dat de namen 
van de kandidaten zo klein gedrukt waren dat ze onleesbaar waren of een verwarrende 
indruk op de kiezers konden maken. 

3.2. Wat betreft de bewering m.b.t. het niet verlichten van de stemhokjes, wordt in 
geen enkel procesverbaal van de 44 stembureaus gewag gemaakt van het feit dat de kiezers 
moeilijkheden hebben ondervonden bij het uitbrengen van hun stem. 

Het uit die processen-verbaal voortvloeiende vermoeden van regelmatigheid wordt in 
het voorliggend geval niet weerlegd door vaststaande en met elkaar overeenstemmende 
gegevens. Weliswaar verklaren verscheidene personen « dat het lettertype voor de namen 
»van de kandidaten op de kiesbrieven bij de gemeenteraadsverkiezing van 10 oktober 1982 
» te klein was en zij hierdoor verplicht waren andere middelen te gebruiken zoals het tellen 
» van de bolletjes en het naar buiten komen buiten het stemhokje », doch geen enkele van 
deze personen stelt dat hij wegens onvoldoende verlichting zijn voorkeurstemmen niet heeft 
kunnen uitbrengen of dat hij zich vergist zou hebben bij het uitbrengen van zijn voorkeur
stem. 

II. M.b.t. het beroep van W. Walraevens. 

Over de gegevens van de zaak. 

4. Overwegende dat de gegevens die tot deze zaak hebben geleid, zich hebben 
voorgedaan als volgt : 

4.1. Verzoeker was bij de gemeenteraadsverkiezing van 10oktober1982 te Dender
monde 30e kandidaat op lijst n' 10. 

4.2. Op 18 oktober 1982 diende verzoeker bij de bestendige deputatie van de provin
cieraad van Oost-Vlaanderen een bezwaar in en vroeg hij uitdrukkelijk om een hertelling 
van zijn voorkeurstemmen. 

Tot staving van zijn bezwaar, voerde verzoeker aan : 
« Te weinig licht in de kieslokalen en door duizende mensen het niet kunnen lezen 

» door te kleine druk van de namen op de kiesbrieven, zal U reeds door andere kandidaten 
» geschreven zijn. 

» Maar te Dendermonde zijn andere zaken gebeurd die ons allemaal doen nadenken 
» en die ik U graag in 't kort wil opnoemen. 

» Elke verkiezing worden alle mensen aangeduid die de controle in de telburelen op 
»zich nemen ook de man van het hoofdbureau, steeds dezelfde voor de C.V.P. 

» Op zondag 10 oktober 1982 was het voor mij een echt duivenkot in het hoofdtel
» kantoor te Dendermonde, alle soorten mensen die binnen en buiten dit lokaal liepen, en 
»ook 3 mensen uit de C.V.P.-rangen die absoluut niets te maken hebben in dit bureel, 
» hielpen mede de lijsten invullen, ze hadden op dat moment niets te zoeken in dat lokaal, 
» ook persmensen heb ik lijsten zien invullen. 

» Het was niet moeilijk voor de speciale uitgestuurden om sommige kandidaten met 
»voorkeurstemmen wel of niet extra te bedenken ». 

4.3. Bij besluit van 9 november 1982 van de bestendige deputaie van de provincie
raad van Oost-Vlaanderen werd het door verzoeker ingediende bezwaar als ongegrond 
verworpen op grond van volgende overwegingen : 
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« Overwogen dat in het proces-verbaal van het hoofdbureau geen opmerkingen ge
» maakt werden; 

» dat uit vaststaande rechtspraak van de Raad van State blijkt dat de ontstentenis van 
» opmerkingen in de processen-verbaal der kiesverrichtingen een vermoeden van regelma
» tigheid oplevert (R.v.St. n' 14.618 van 16 maart 1971); 

» dat de klager geen vaststaande en overeenstemmende gegevens naar voor brengt 
» die dit vermoeden kunnen weerleggen; ... ». 

T.a.v. de deugdelijkheid van het beroep. 

5. Overwegende dat verzoeker, die alleen de hertelling van zijn voorkeurstemmen 
vraagt, dezelfde middelen laat gelden als deze die hij in zijn bezwaar bij de bestendige 
deputatie heeft ingeroepen, en die onder punt 4.2. werden vermeld; 

6. Overwegende dat, wat betreft de druk van de namen op de kiesbrieven en de 
slechte verlichting in de kieslokalen, onder punt 3.1. en 3.2. reeds aangeduid werd dat die 
middelen ongegrond zijn; 

7. Overwegende dat, wat betreft de verrichtingen op het hoofdstembureau, het mid
del van verzoeker evenzeer niet gegrond is, wat blijkt uit wat volgt : 

7.1. De ontstentenis van opmerkingen in het proces-verbaal van het hoofdstembu
reau brengt het vermoeden mede dat de stemopnemingsverrichtingen een regelmatig ver
loop hebben gehad. 

7.2. Het feit dat elke lijst voor het hoofdstembureau een getuige mag aanwijzen -
wat in feite is gebeurd - en de daardoor tot stand komende wederzijdse controle levert een 
zekere waarborg op voor het regelmatig verloop der verrichtingen, des te meer daar redelij
kerwijze mag worden vermoed dat een getuige uiteraard belangstelling heeft voor het gebeu
ren en bovendien optreedt met genoeg kennis van zaken om zijn taak naar behoren te 
kunnen vervullen, nl. te wijzen op de vergissingen, het verzuim en eventueel het bedrog dat 
hij vaststelt. 

7.3. De beweringen van verzoeker kunnen niet worden aangezien als de vereiste 
vaststaande en overeenstemmende gegevens die het op het proces-verbaal steunende ver
moeden van de regelmatigheid kunnen weerleggen. 

8. Overwegende dat verzoeker daarenboven in zijn verzoekschrift tot de Raad van 
State beweert dat te 17 u. hij, volgens formulieren die uit de stemopenemingsbureaus kwa
men reeds 970 voorkeurstemmen telde, terwijl om 21 u. hem werd medegedeeld dat hij 660 
voorkeurstemmen bekwam. 

9. Overwegende dat een verzoeker voor de Raad van State geen gegevens mag laten 
gelden die hij niet aan de beoordeling van de bestendige deputatie heeft onderworpen, 

BESLUIT: 

Artikel 1. - De zaken A. 29.412/IV-9945 en 29.440/IV-9956 worden gevoegd. 
Artikel 2. - Het besluit van de bestendige deputatie van de provincieraad van 

Oost-Vlaanderen van 9 november 1982 waarbij de gemeenteraadsverkiezing te Dendermon
de van 10 oktober 1982 wordt geldig verklaard, wordt bevestigd. 

379 



Nr 22.954 - ARREST van 15 februari 1983 (VIide Kamer) 
De HH. Baeteman, verslaggever, en Depondt, kamervoorzitters, Debaedts, staats
raad, en Van Assche, auditeur-generaal. 

V.Z.W. NATIONAAL COMITE DER JUWELIERS, UUR
WERKMAKERS, GOUD- EN ZILVERSMEDEN, ME
DAILLES EN KENTEKENS, EDELE METALEN EN 
AANVERWANTE BEROEPEN (Mrs Meyns en Butzler) tl 
Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Finan
ciën en Buitenlandse Handel (de Hr Bal) 

I. BELANG (VEREIST OM VOOR DE RAAD VAN STATE EEN GEDING TE 
VOEREN) - Rangschikking volgens de hoedanigheid van de verzoeker - Beroepsverenigin
gen en syndicaten - Verenigingen van leden van zelfstandige beroepen - Beroep tegen 
reglementen 

De V.Z. W. Nationaal Comité der juweliers, uurwerkmakers, goud
en zilversmeden, medailles, kentekens, edele metalen en aanverwante be
roepen doet alleen van het wettelijk vereiste belang blijken om de vernieti
ging te vorderen van het koninklijk besluit van 10 november 1980 tot invor
dering van een speciale taks op luxe-produkten, in zoverre dat koninklijk 
besluit een aanvullende weeldetaks invoert op bijouteriën, juwelen en edel
smeedwerk van edele metalen en op zakhorloges, polshorloges en dergelij
ke toestellen waarvan de kast geheel of gedeeltelijk is samengesteld uit edele 
metalen of uit een legering die zulk metaal bevat. 

II. AFDELING WETGEVING - Hoogdringendheid - Bevoegdheid om de hoogdrin
gendheid te beoordelen - Bevoegdheid van de Raad van State 

De Raad van State is niet bevoegd om in de plaats van de overheid het 
al of niet hoogdringend karakter van een ontwerp van besluit te beoordelen. 
Aangezien hij belast is met de wettigheidscontrole van de administratieve 
rechtshandelingen, heeft de Raad van State evenwel tot taak na te gaan of de 
overheid het begrip hoogdringendheid op een correcte wijze heeft toegepast, 
m.a.w. of de overheid, toen zij het begrip hoogdringendheid op de omstan
digheden van de zaak toepaste, van dat begrip niet iets anders heeft gemaakt 
dan datgene wat de wetgever gewild heeft. 

III. AFDELING WETGEVING - Hoogdringendheid -Tegenbewijs - Vertraging 
bij het nemen van het besluit 

In casu zijn de door de verwerende partij gemaakte overwegingen om 
de tijd te verantwoorden die nodig was om het bestreden koninklijk besluit 
voor te bereiden, in feite aannemelijk. 

IV. AFDELING WETGEVING - Hoogdringendheid - Tegenbewijs - Vertraging 
in de publicatie 

Wanneer, volgens de verwerende partij, het verloop van veertien da
gen tussen het ondertekenen van het besluit en de bekendmaking ervan in 
het Belgisch Staatsblad een normale termijn is die uitsluitend te wijten is aan 
de organisatie van het Belgisch Staatsblad, moet op grond van de vaststel
ling dat een besluit dat op de 25ste dag van een bepaalde maand wordt 
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bekendgemaakt, op de eerste dag van de volgende maand moet in werking 
treden, aangenomen worden dat wegens reële hoogdringendheid het ont
werp niet meer aan de af deling wetgeving van de Raad van State kan voor
gelegd worden. 

V. AFDELING WETGEVING - Hoogdringendheid - Motivering van de hoogdrin
gendheid 

Anders dan de motiveringsverplichting welke bij artikel 97 van de 
Grondwet aan de hoven en rechtbanken wordt opgelegd ter bescherming 
van de rechten van de verdediging, strekt de motiveringsverplichting be
doeld in artikel 3 van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973, gewij
zigd bij de wet van 9 augustus 1980, er toe te voorkomen dat het begrip 
hoogdringendheid zou worden gehanteerd om het advies van de afdeling 
wetgeving niet te moeten inwinnen. In deze gedachtengang wordt aan de 
ratio legis voldaan en moet een onvoldoende of verkeerde motivering in de 
preambule van het besluit geen aanleiding tot vernietiging van het besluit 
geven, wanneer de bijzondere redenen van de hoogdringendheid duidelijk 
blijken uit de bepalingen zelf van het besluit of uit de gegevens van het 
dossier die van vóór het besluit dagtekenen of nog uit de aard zelf van de 
zaak. 

VI. BELASTINGEN EN TAKSEN - Rijksbelastingen - Speciale taks op bepaalde 
goederen die de aard van luxe-produkten hebben 

Uit de in artikel 19, § 1, van de wet van 8 augustus 1980 gegeven 
opsomming van de goederen die door de Koning aan een accijns of een 
speciale taks kunnen onderworpen worden, blijkt duidelijk dat wetgever 
afgewerkte produkten op het oog heeft gehad zoals bijouteriën, juwelen en 
edelsmeedwerk van edele metalen of zakhorloges en polshorloges. Het 
strookte derhalve met de bedoeling van de wetgever de aanvullende weelde
taks alleen op de levering van het eindprodukt van de voornoemde luxe
artikelen van toepassing te maken. 

Uit de brede bewoordingen van artikel 91, § 2, waarbij de Koning 
gemachtigd wordt de heffing en de invordering van de accijns of de taks te 
regelen, kon hij de nodige bevoegdheid putten om deze aanvullende weelde
taks éénmaal d.i. bij de levering van het eindprodukt te heffen en derhalve 
de toepassing van artikel 38, § 3, van het B. T.W.-Wetboek uit te sluiten. 

Gezien het verzoekschrift ingediend op 21 januari 1981 namens het « Nationaal co
» mité der juweliers, uurwerkmakers, goud- en zilversmeden, medailles, kentekens, edele 
» metalen en aanverwante beroepen » v.z.w. door zijn raadsman, advocaat R. Butzler om 
de vernietiging te vorderen van het koninklijk besluit van 10 november 1980 tot invoering 
van een speciale taks op luxe-produkten; 

Overwegende dat het bestreden koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad van 
25 november 1980 is bekendgemaakt; 

Overwegende dat de raad van beheer van de v.z.w. « Nationaal Comité der juwe
» liers, uurwerkmakers, goud- en zilversmeden, medailles, kentekens, edele metalen en 
» aanverwante beroepen »,op 5 december 1980 beslist heeft onderhavig beroep in te stellen; 
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1. Overwegende dat de feiten als volgt kunnen worden samengevat : 
1.1. Artikel 91 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstel

len 1979-1980, bepaalt : « § 1. Tot 31 december 1980 kan de Koning, bij een in Ministerraad 
» overgelegd besluit, een accijns of een speciale taks instellen op bepaalde goederen die de 
» aard van luxe-produkten hebben. 

» Als luxe-produkten worden aangemerkt : 
» 1° bijouterieën, juwelen en edelsmeedwerk van edele metalen; 
» 2° zakhorloges, polshorloges en dergelijke toestellen waarvan de kast geheel of gedeelte

» lijk is samengesteld uit edele metalen of uit een legering die zulk metaal bevat; 
» 30 ... 

» § 2. Ten dien einde kan Hij het tarief of het bedrag van de accijns of de taks 
»vaststellen, de goederen omschrijven die eraan onderworpen zijn, alsmede de heffing en 
» de invordering van de accijns of de taks regelen. 

» § 3. Aan de Wetgevende Kamers zal over de genomen maatregelen verslag worden 
» uitgebracht ». 

1.2. Ter uitvoering van artikel 91 van voornoemde wet van 8 augustus 1980, voert 
het bestreden koninklijk besluit « in de wetgeving op de belasting over de toegevoegde 
»waarde, een aanvullende weeldetaks in » tegen het tarief van 5 pct. boven de belasting 
tegen het tarief van 25 pct. waaraan ze normaal onderworpen zijn o.m. op de produkten 
hierboven vermeld. 

Het bestreden koninklijk besluit trad in werking op 1 december 1980. 

2. Overwegende dat de verzoekende partij alleen van het wettelijk vereiste belang 
doet blijken om de vernietiging te vorderen van het bestreden koninklijk besluit in zover het 
een aanvullende weeldetaks invoert op bijouterieën, juwelen en edelsmeedwerk van edele 
metalen en op zakhorloges, polshorloges en dergelijke toestellen waarvan de kast geheel of 
gedeeltelijk is samengesteld uit edele metalen of uit een legering die zulk metaal bevat; dat 
het annulatieberoep dan ook alleen in die mate ontvankelijk is; 

3.1. Overwegende dat de verzoekende partij in een eerste middel de schending 
inroept van artikel 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State gecoördineerd bij 
koninklijk besluit van 12 januari 1973 en gewijzigd bij artikel 18 van de gewone wet van 
9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, doordat in de preambule van het bestreden 
koninklijk besluit de hoogdringendheid wordt ingeroepen om het ontwerp van koninklijk 
besluit niet aan het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State te moeten 
voorleggen, wanneer in feite de Koning vanaf de bekendmaking van de wet van 8 augustus 
1980 in het Belgisch Staatsblad van 15 augustus 1980 tot 31 december 1980, datum van het 
verstrijken van de bijzondere machten, over vier maanden en half beschikte om zijn besluit 
te maken en wanneer tussen 10 november 1980, datum van het bestreden besluit en 31 de
cember 1980 voldoende tijd voorhanden was om de afdeling wetgeving van de Raad van 
State te raadplegen; 

3.2. Overwegende dat overeenkomstig § 1 van artikel 3 van voornoemde gecoördi
neerde wetten op de Raad van State zoals dit artikel gewijzigd werd door de voornoemde 
wet van 9 augustus 1980, de Ministers alle ontwerpen van reglementaire besluiten aan het 
advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State voorleggen; dat zij van deze 
raadpleging alleen vrijgesteld zijn ingeval van hoogdringendheid die met een speciale moti
vering in de preambule van het besluit moet worden verantwoord; 

3.3. Overwegende dat het bestreden koninklijk besluit de ingeroepen hoogdringend
heid als volgt verantwoordt : « Overwegende dat artikel 91 van voormelde wet van 8 augus
» tus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980, slechts tot 31 december 1980 de 
» bevoegdheid geeft aan de Koning om een speciale taks in te voeren op bepaalde goederen 
» die de aard van luxe-produkten hebben; dat onderhavig koninklijk besluit bijgevolg bij 
» hoogdringendheid moet worden genomen » ; 

3.4. Overwegende dat de Raad van State niet bevoegd is om in de plaats van de 
overheid het al of niet hoogdringend karakter van een ontwerp van besluit te beoordelen; 
dat, belast met de wettelijkheidscontrole van de administratieve rechtshandelingen, de Raad 
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van State evenwel tot taak heeft na te gaan of de overheid het begrip « hoogdringendheid » 
op een correcte wijze heeft toegepast m.a.w. of zij bij de toepassing ervan niet iets anders 
heeft gemaakt dan datgene wat de wetgever gewild heeft; 

3.5. Overwegende dat de verwerende partij, ten bewijze van hoogdringendheid, 
vooreerst aanvoert dat om volgende redenen het bestreden besluit niet vóór 10 november 
1980 kon worden genomen: 
- artikel 91 van de wet van 8 augustus 1980 verleent aan de Koning het vermogen om een 

accijns of een speciale taks op luxe-produkten in te stellen na beraadslaging in de Minis
terraad. Er diende uitgemaakt of een accijns technisch mogelijk was en of een accijns of 
een speciale taks in overeenstemming kon worden gebracht met de bepalingen van o.m. 
de zesde B.T.W.-richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 17 mei 
1977; 

- het was normaal de betrokken beroepsverenigingen, waaronder verzoekende partij, te 
raadplegen; 

- de wet van 8 augustus 1980 die in het Belgisch Staatsblad van 15 augustus 1980 werd 
bekendgemaakt viel in volle vakantieperiode; 

- van 4 tot 22 oktober 1980 was de regering ontslagnemend en kon zij geen nieuwe voor
stellen formuleren o.m. in verband met de keuze betreffende accijns of speciale taks 

De nieuwe Minister van Financiën die het voorstel van besluit aan de Ministerraad 
voorlegde, trad pas op 22 oktober 1980 in functie. 
- Op 5 november 1980 nam deze Minister van Financiën omtrent dit ontwerp van besluit 

contact op met zijn Luxemburgse collega. 
- Op 7 november 1980 keurde de Ministerraad het ontwerp goed en stelde de datum van 

inwerkingtreding vast tw. op 1 december 1980. Drie dagen nadien, op 10 november 
1980, werd het besluit door de Koning ondertekend. 

3.6. Overwegende dat de door de verwerende partij gemaakte overwegingen om de 
tijd te verantwoorden die nodig was om het bestreden koninklijk besluit voor te bereiden, in 
feite aannemelijk zijn; 

4.1. Overwegende dat de verzoekende partij ook beweert dat eenmaal dat de voor
bereiding van het bestreden besluit ten einde was, de Ministerraad op 7 november 1980 
besliste het besluit op 1 december 1980 in werking te doen treden en aldus de « hoogdrin
gendheid »in de hand heeft gewerkt aangezien een in werking treden op 1 januari 1981 deze 
hoogdringenheid had uitgesloten; 

4.2. Overwegende dat deze bewering die de reden betreft waarom het bestreden 
koninklijk besluit op 1 december 1980 in werking moest treden, onder hierna volgend n' 6,1° 
tot 7° wordt onderzocht; 

5.1. Overwegende dat de verzoekende partij nog aanvoert dat tussen 7 november 
1980 datum waarop het ontwerp van het bestreden besluit door de Ministerraad werd goed
gekeurd en 1 december 1980, er voldoende tijd was om, al was het op grond van artikel 84 
van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, het advies van de afdeling wetgeving 
binnen de drie dagen te vragen; 

5.2. Overwegende dat het besluit op 25 november 1980 in het Belgisch Staatsblad 
werd bekendgemaakt en dat volgens de verwerende partij het verloop van veertien dagen 
tussen het ondertekenen van het aesluit en de bekendmaking ervan in het Belgisch Staats
blad een normale termijn is die uitsluitend te wijten is aan de organisatie van het Belgisch 
Staatsblad; dat aangezien het bestreden koninklijk besluit op 1 december 1980 in werking 
trad, kan aangenomen worden dat wegens reële hoogdringendheid het ontwerp niet meer 
aan de afdeling wetgeving van de Raad van State kon voorgelegd worden; 

6.1. Overwegende dat verzoekende partij tenslotte aanvoert dat de redenen die in 
het bestreden besluit worden aangevoerd om de hoogdringendheid te verantwoorden vol
strekt onvoldoende zijn en dat, gelet op de substantiële aard van de opgave van deze 
redenen, het besluit ook wegens gebrek aan formele motivering moet vernietigd worden; 

6.2. Overwegende dat luidens artikel 3 van de gecoördineerde wetten op de Raad 
van State, zoals het is vastgesteld door artikel 18 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot 
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hervorming der instellingen en dat van kracht is sedert 1 oktober 1980, ieder ontwerp van 
koninklijk besluit dat wegens hoogdringendheid niet aan het beredeneerd advies van de 
afdeling wetgeving wordt onderworpen, « met bijzondere redenen »moet omkleed zijn die 
het geval van hoogdringendheid verantwoorden; 

6.3. Overwegende dat in het bestreden koninklijk besluit de ingeroepen hoogdrin
gendheid als volgt verantwoordelijk wordt : « Overwegende dat artikel 91 van voormelde 
» wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen slechts tot 31 december 
» 1980 de bevoegdheid geeft aan de Koning om een speciale taks in te voeren op bepaalde 
» goederen die de aard van luxe-produkten hebben; dat onderhavig koninklijk besluit bijge
» volg bij hoogdringenheid moet worden genomen »; 

6.4. Overwegende dat de in deze motivering opgegeven reden niet adekwaat is aan
gezien ze is afgestemd op de inwerkingtreding van het kwestieuze besluit op 31 december 
1980; dat dit besluit evenwel in werking is getreden op 1 december 1980; 

6.5. Overwegende dat de verplichting tot formele motivering van de hoogdringend
heid in de preambule van het besluit, haar oorsprong vindt in een amendement dat tijdens de 
bespreking van het ontwerp n' 260 in de Senaat werd ingediend en dat als volgt in het verslag 
van de Senaatscommissie werd verantwoord : « Met de invoering van de woorden « met 
» bijzondere redenen omklede » willen wij bewerkstelligen dat men zich op de dringende 
» spoed slechts beroept om ernstige redenen, die klaar en duidelijk worden aangegeven » 
(Besch. Senaat B.Z. 1979, n' 260/2, blz. 67); 

6.6. Overwegende derhalve dat de motiveringsplicht terzake, anders dan deze welke 
bij artikel 97 van de Grondwet aan de Hoven en Rechtbanken, ter bescherming van de 
rechten van de verdediging, wordt opgelegd, alleen ertoe strekt te voorkomen dat het begrip 
« hoogdringendheid » zou worden gehanteerd om het advies van de afdeling wetgeving niet 
te moeten inwinne11 (zie ook Wetsvoorstel Schrans, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 
Besch. B.Z. 1977, n' 62/1 en Wetsvoorstel André, Senaat, Besch. B.Z. 1979, n' 23/1); dat in 
deze gedachtengang aan de ratio legis voldaan wordt en dat een onvoldoende of verkeerde 
motivering in de preambule van het besluit geen aanleiding tot vernietiging van het besluit 
moet geven, wanneer de bijzondere redenen van de hoogdringendheid duidelijk blijken uit 
de bepalingen zelf van het besluit of uit de gegevens van het dossier die van vóór het besluit 
dagtekenen of nog uit de natuur zelf van de zaak; 

6.7. Overwegende dat luidens zijn artikel 8 het bestreden koninklijk besluit op 1 de
cember 1980 in werking moest treden; dat deze datum door de Ministerraad werd bepaald op 
grond van een nota ondertekend door de Minister van Financiën waarin o.m. gezegd wordt : 
« Gelet op de voorgaande overwegingen lijkt de datum van 1 januari 1981 het meest aange
» wezen. Maar indien men zich plaatst op het stuk van de nieuwe ontvangsten, stelt men vast 
» dat de maand december de maand is van de eindejaarsgeschenken en dat het een « top
» maand» is wat de omzetcijfers betreft van enkele van de bedoelde sectoren. Vanuit dit 
»standpunt gezien en afgezien van de voornoemde moeilijkheden voor het Groot-Hertog
» dom en van de technische problemen, rechtvaardigt zich een invoegetreding op 1 decem
» ber »; dat deze redengeving die van vóór het bestreden koninklijk besluit dagtekent, de 
formele motivering van dit koninklijk besluit rechtzet en dat het bestreden besluit derhalve 
voldoet aan artikel 3, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; dat het 
middel niet gegrond is; 

7.1. Overwegende dat de verzoekende partij in een tweede middel de schending 
inroept van artikel 91 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 
1979-1980 doordat het bestreden koninklijk besluit in zijn artikelen 2 en 3, artikel 38, § 3, 
van het B.T.W.-Wetboek uitsluit van de toepassing op de aanvullende weeldetaks die het 
instelt, wanneer alle andere bepalingen vervat in dit wetboek of genomen ter uitvoering 
ervan, op deze aanvullende weeldetaks toepasselijk zijn; dat volgens de verzoekende partij 
de Koning aldus zijn bevoegdheid heeft overschreden omdat Hij krachtens voornoemd 
artikel 91, § 2, van de wet van 8 augustus 1980 alleen volgende punten kon regelen : 
1. het tarief of het bedrag van de accijns of van de taks; 
2. de omschrijving van de goederen die aan de taks onderworpen zijn; 
3. de heffing en de invordering van de accijns; 
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7.2. Overwegende dat de artikelen 2 en 3 van het bestreden koninklijk besluit als 
volgt luiden : 

« Artikel 2. - De bepalingen vervat in het Wetboek van de belasting over de toege
» voegde waarde of genomen ter uitvoering van dit wetboek, zijn toepasselijk op de aanvul
» lende weeldetaks, met uitzondering van artikel 38, § 3 van dit Wetboek. 

»Artikel 3. - Wanneer de levering van grondstoffen en hun verwerking wordt 
»verricht door dezelfde persoon, krachtens onderscheiden overeenkomsten, en indien deze 
» handelingen samen leiden tot de produktie van een goed, bedoeld in deze taks, dan dient 
» de taks te worden berekend alsof het goed werd geleverd ter uitvoering van de enige 
»overeenkomst. »; 

7.3. Overwegende dat artikel 38, § 3, van het B.T.W.-Wetboek bepaalt: 
« Iedere behandeling die bijdraagt tot het vervaardigen, het bouwen, het monteren 

» of het omvormen van een in artikel 9, § 1 of 2 bepaald goed, is aan de belasting onderwor
» pen naar het tarief dat geldt voor het goed beschouwd in de staat waarin het verkeert na de 
»uitvoering van de handeling »; 

7.4. Overwegende daargelaten of de verzoekende partij van het wettelijk vereiste 
belang blijk geeft om dit middel in te roepen, het ten gronde volstaat vast te stellen dat uit de 
opsomming in artikel 91, § 1, van de wet van 8 augustus 1980, van de goederen die door de 
Koning aan een accijns of een speciale taks kunnen onderworpen worden, duidelijk blijkt 
dat de wetgever afgewerkte produkten op het oog heeft gehad als« bijouterieën, juwelen en 
»edelsmeedwerk van edele metalen» of« zakhorloges-polshorloges»; dat het derhalve met 
de bedoeling van de wetgever kon stroken, de aanvullende weeldetaks die het bestreden 
koninklijk besluit instelt, alleen op de levering van het eindprodukt van de voornoemde 
luxe-artikelen van toepassing te maken; dat bovendien uit de brede bewoordingen van 
artikel 91, § 2, waarbij de Koning gemachtigd wordt« de heffing en de invordering van de 
» accijns of de taks te regelen »,Hij de nodige bevoegdheid kon putten om deze aanvullende 
weeldetaks éénmaal d.i. bij de levering van het eindprodukt te heffen en derhalve de toepas
sing van artikel 38, § 3, van het B.T.W.-Wetboek uit te sluiten; dat het middel niet gegrond 
is, 

(Verwerping - kosten ten laste van de verzoekende partij) 

Nrs 22.955 en 22.956 - ARRESTEN van 15 februari 1983 (Vilde K.) 
De HH. Baeteman, voorzitter-verslaggever, en Depondt, kamervoorzitters, Suetens, 
staatsraad, en Grommen, eerste auditeur. 

nr 22.955 - MIKOLAJEWSKA 
nr 22.956- STROZYNSKI 

tl Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister 
van Justitie en Institutionele Hervormingen (Mr Hage
naar en de Hr Van Keymeulen) 

1. VREEMDELINGEN - Vreemdelingenpolitie - Annulatieberoep - 1° Opschor
ting van de tenuitvoerlegging - Procedure; - 2° Onderwerp 

II. RECHTSPLEGING - Verzoekschrift - Onderwerp - Verdwijning in de loop 
van het geding 

Het beroep tot nietigverklaring van een bevel om het grondgebied te 
verlaten en de vraag tot opschorting van de tenuitvoerlegging van dat bevel 
hebben geen voorwerp meer, wanneer de verzoeker in de loop van het 
geding het grondgebied verlaat. 
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(n' 22.955) Gezien het verzoekschrift dat Aldona Mikolajewska op 19 oktober 1981 
heeft ingediend eensdeels om de vernietiging te vorderen van het bevel om het grondgebied 
te verlaten uiterlijk op 20 oktober 1981, bevel dat haar ter kennis werd gebracht op 15 okto
ber 1981 en anderdeels om de opschorting van de uitvoering van dat bevel te bekomen; 

Overwegende dat de vraag tot opschorting van de uitvoering van het bevel het 
grondgebied te verlaten verworpen werd door het arrest n' 21.628 van 3 december 1981; 

Gelet op de beschikking van 25 januari 1982 die de partijen ontslaat van de maatre
gelen die het onderzoek voorafgaan; 

Overwegende dat aan verzoekster een verblijfsvergunning werd gegeven, geldig aan 
1 januari tot 31 december 1980, zijnde de geldingsduur van een haar verleende arbeidskaart; 
dat haar na het verstrijken van die termijn, toen vastgesteld werd dat ze nog steeds in het 
land verbleef, op 11 maart 1981 een bevel werd afgegeven om het grondgebied te verlaten 
binnen 5 dagen, onder aanvoering van volgende redengeving : « voldoet niet meer aan de 
» verblijfsvoorwaarden »; dat toen op 2 september 1981 vastgesteld werd dat verzoekster 
nog steeds in het land verbleef op 15 oktober 1981 een hernieuwd bevel gegeven werd het 
grondgebied te verlaten uiterlijk op 20 oktober 1981 zulks in uitvoering van artikel 7, eerste 
lid, 1° en 5° van de wet van 15 december 1980; dat aan verzoekster verschillende verlengin
gen werden toegestaan en dat ze o.m. genoot van ambtshalve verlenging toegestaan aan 
Poolse onderdanen door de Minister van Justitie vanaf 30 april 1982; dat zij inmiddels 
gehuwd is met Roman Strozynski en beiden het land hebben verlaten; dat verzoekster 
afgeschreven werd uit het vreemdelingenregister van de stad Gent; dat aldus het beroep 
zonder voorwerp is en het past de kosten ten laste te leggen van verzoekster, 

(Verwerping - kosten ten laste van verzoekster) 

*** 
Het arrest n° 22.956 werd in gelijkaardige bewoordingen gesteld als het n° 22.955. 

Nr 22.957 - ARREST van 16 februari 1983 (Vide Kamer) 
De HH. Rémion, Eerste Voorzitter van de Raad van State, Stryckmans en Closset, 
verslaggever, staatsraden, en Rousseaux, auditeur. 

GEMEENTERAADSVERKIEZING TE MONT-SAINT-GUI
BERT (Mrs Andersen, Lambert en Vandernoot) 

1. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Geschillen - Geldigverklaring - Raad 
van State - Ontvankelijkheid van de middelen - Nieuw middel 

Het middel dat voor het eerst voor de Raad van State wordt aange
voerd is niet ontvankelijk 

II. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Kiezerslijsten (1 en 2) 
1. De betwistingen betreffende de hoedanigheid van kiezer en de 

samenstelling van de kiezerslijsten behoren tot de bevoegdheid van het 
college van burgemeester en schepenen, van het Hof van beroep en van het 
Hof van Cassatie. Onregelmatigheden die eventueel zijn begaan bij het 
houden van het register van de kiezers en bij de vaststelling van de kiezers
lijsten, kunnen slechts worden vastgesteld en hersteld door het instellen van 
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de voorzieningen en procedures vastgesteld in de hoofdstukken l, II en IJl 
van titel II van het kieswetboek en in titel I van de gemeentekieswet. De 
Raad van State is niet bevoegd om kennis te nemen van dergelijke onregel
matigheden en, bijgevolg, evenmin van de middelen die daar worden uit 
afgeleid. 

Wanneer niet wordt beweerd dat de regels van openbaarmaking van 
de verschillende procedureverrichtingen, die zijn gevolgd met het oog op de 
vaststelling van de kiezerslijsten, niet in acht zouden zijn genomen, zijn de 
onregelmatigheden welke niet aan de bevoegde instanties werden voorge
legd, juridisch niet bewijsbaar voor de Raad van State. 

2. Een bezwaar dat aan de Minister van Binnenlandse Zaken is ge
richt, betreffende de verblijfplaats van bepaalde personen, heeft niet tot 
gevolg dat de Raad van State wordt verplicht zijn uitspraak uit te stellen, 
totdat de minister een beslissing treft. Dit bezwaar kan eventueel slechts een 
verbetering van de bevolkingsregisters van de gemeente voor de toekomst* 
tot gevolg hebben en pas daarna een verbetering van het enige register van 
de kiezers. 

Gezien het op 9 december 1982 ingediende verzoekschrift, waarbij André Alles, 
Pierre Burny, Pierre Migeotte, Edgard Mirlon, Renée Jacqmin-Corbisier, Paul Jadoul, Paul 
Chaufoureau, Gérard Romain, Renée De Coster-Bergmann, Francis Mortier, Jacques 
Bouillon, Liliane Sambree-Schoonheyt, Daniel Chenoy en André Josis, kandidaten bij de 
gemeenteraadsverkiezing van 10 oktober 1982 te Mont-Saint-Guibert, beroep instellen tegen 
het besluit van 22 november 1982 van de bestendige deputatie van de provincieraad van 
Brabant, houdende verwerping van het bezwaar dat ze tegen die verkiezing hadden inge
diend en houdende geldigverklaring ervan, en ze de ongeldigverklaring van die verkiezing 
vorderen; 

Gelet op het in het Belgisch Staatsblad van 15 december 1982 bekendgemaakte 
bericht, voorgeschreven bij artikel 5 van het koninklijk besluit van 15 juli 1956, gewijzigd bij 
het koninklijk besluit van 16 september 1982; 

Overwegende dat met het oog op de gemeenteraadsverkiezing van 10 oktober 1982 te 
Mont-Saint-Guibert, twee lijsten werden ingediend, de ene door verzoekers onder het letter
woord« Avenir et Progrès »,met nummer 28, de andere door diverse personen waaronder 
Jean Moisse, uittredend burgemeester, en Franz Burny, uittredend schepen, onder het 
letterwoord« Carte!», met nummer 29; dat ingevolge de stemming, de lijst van verzoekers 
1.452 stemmen en zetels bekwam, terwijl de lijst « Carte! » 1.503 stemmen en 8 zetels 
bekwam; dat het verschil tussen de door elk van die twee lijsten bekomen stemmen derhalve 
51 stemmen bedraagt; 

Overwegende dat verzoekers Alles en Josis vóór de dag van de verkiezing, op 16 
september 1982, een bezwaar hadden gericht aan het college van burgemeester en schepenen 
van Mont-Saint-Guibert betreffende de volgens hen onregelmatige inschrijving van tien 
kiezers op de kiezerslijsten; dat dezelfde verzoekers op 21 oktober 1982 aan de Minister van 
Binnenlandse Zaken een stel « onregelmatigheden » hebben voorgelegd die zijn begaan bij 
de inschrijving in of de schrapping uit de bevolkingsregisters van Mont-Saint-Guibert, van 

* Vergelijk : arresten Gemeente Achêne, nr 16.055, van 18 oktober 1973, en Pierre en Lardin, nr 16.317, van 21 
maart 1974. 
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verscheidene tientallen personen, met het oog op de vaststelling van de kiezerslijsten; dat 
genoemde verzoekers de Minister verzochten een onderzoek in te stellen naar die « onregel
» matigheden »; 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voornoemd bezwaar 
heeft verworpen bij de beslissingen van 18 september 1982, waartegen verzoekers Alles en 
Josis beroep hebben ingesteld bij het Hof van beroep te Brussel, dat, bij arresten van 15 
december 1982, de heropening van de debatten heeft bevolen en de zaken op de terechtzit
ting van 21 maart 1983 heeft vastgesteld in afwachting van het resultaat van het onderzoek 
van de Minister van Binnenlandse Zaken; dat dit onderzoek nog niet is beëindigd; dat de 
directeur-generaal van de Nationale Zaken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken bij 
brief van 29 oktober 1982 aan verzoeker Alles meedeelde dat« dit onderzoek slechts betrek
» king zal hebben op de vraag of er werkelijk inschrijvingen in de bevolkingsregisters zijn 
»verricht met miskenning van (het bepaalde in) het koninklijk besluit van 1 april 1960 
»betreffende het houden van de registers »; 

Overwegende dat verzoeker Alles, die verklaarde op te treden in naam van de 
kandidaten van lijst 28 « Avenir et Progrès », na de verkiezing, bij verzoekschrift van 18 
oktober 1982, een bezwaar heeft ingediend bij de bestendige deputatie van de provincieraad 
van Brabant, strekkende tot ongeldigverklaring van die verkiezing; dat bij dit verzoekschrift 
verschillende stukken waren gevoegd, waaronder meerdere nota's die « grieven » bevatten 
vanwege verzoekers betreffende« wederrechtelijke domiciliëringen »van kiezers en in zake 
«het nauwe verband wederrechtelijke domicilies/sociale woningen»; 
dat de bestendige deputatie bij haar besluit van 22 november 1982 waartegen beroep is 
ingesteld, dit bezwaar heeft verworpen en de verkiezing heeft geldig verklaard, onder voor
behoud van een verbetering in de bekendmaking van de verkozen plaatsvervangers van lijst 
28; dat het besluit van de bestendige deputatie meer bepaald als volgt is gemotiveerd : 

«Overwegende dat het provinciaal college, daargelaten of (de) feiten vaststaan, zich 
» voor de regeling van het geschil niet in de plaats mag stellen van het college van burge
» meester en schepenen, van het Hof van beroep en van het Hof van Cassatie, die, krachtens 
»de bepalingen van de hoofdstukken Il, 111 en IV van Titel Il van het Kieswetboek, 
»bevoegd zijn om over dit geschil uitspraak te doen (arrest n' 7083 van 19 mei 1959 van de 
»Raad van State) »; dat het middel bijgevolg« niet gegrond is»; 

Overwegende dat verzoekers, in beroep tegen dit besluit, voor de Raad van State 
twee middelen aanvoeren : 

1° enerzijds voeren zij « een ongepaste invloed op de kiezers » aan, doordat de 
uittredende burgemeester van Mont-Saint-Guibert, de heer Jean Moisse, die zich kandidaat 
stelde aan het hoofd van lijst 29 « Carte! », vice-voorzitter is van de coöperatieve vennoot
schap « L'habitation moderne », met zetel te Ottignies-Louvain-la-Neuve, die woningen 
verhuurt aan personen met bescheiden inkomens, en dat « een groot aantal personen als 
»huurder, korte tijd na de verkiezing een sociale woning hebben toegewezen gekregen» ... 
« hun gemeente van herkomst hebben verlaten en zich te Mont-Saint-Guibert hebben laten 
» inschrijven op de kiezerslijsten, korte tijd voor de afsluiting ervan, op een ander adres dan 
» dat van de sociale woning die hun de dag na de verkiezing werd toegewezen »; de verzoe
kers voegen er aan toe dat verschillende drukkingsmiddelen zouden zijn uitgeoefend op 
bepaalde kandidaten voor het bekomen van een dergelijke sociale woning, met het oogmerk 
ze te beïnvloeden; 

2° anderzijds voeren zij aan « geknoei met de bevolkingsregisters van de gemeente 
» Mont-Saint-Guibert en met de kiezerslijsten » doordat « een betrekkelijk belangrijk aan
» tal personen, die een verandering van verblijfplaats hadden aangevraagd door een andere 
»gemeente, op 2 en 3 augustus 1982, dit is een en twee dagen na de datum van de afsluiting 
» van de kiezerslijsten, van de bevolkingsregisters waren geschrapt ... met een zekere vertra
» ging», die het die personen mogelijk maakte in Mont-Saint-Guibert te stemmen, en 
doordat daarenboven andere personen in de bevolkingsregisters en derhalve in de kiezerslij
sten waren ingeschreven, terwijl ze « op dat tijdstip in die gemeente geen verblijfplaats 
»hadden»; 
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Betreffende het eerste middel. 

Overwegende dat het eerste middel in twee onderdelen wordt ontleed : 
- het eerste, met betrekking tot de « vervroegde » inschrijving, dit wil zeggen vóór de 

afsluiting van de kiezerslijsten, van personen waaraan slechts vanaf november 1982 een 
sociale woning was toegekend door de coöperatieve vennootschap « L'habitation moder
» ne »; 

- het tweede, met betrekking tot de« ongepaste drukkingsmiddelen» die tijdens de kies
campagne op de kiezers zijn uitgeoefend, door die kiezers « aan te lokken » met het 
vooruitzicht van de verlening van sociale woningen door voornoemde coöperatieve ven
nootschap; 

Overwegende dat het eerste onderdeel van het middel betrekking heeft op de onre
gelmatigheid van de kiezerslijsten, wat het voorwerp is van het tweede middel; dat het 
samen met dat middel dient te worden onderzocht; 

Overwegende dat wat betreft het tweede onderdeel, de verzoekers er zich in hun 
bezwaar bij de bestendige deputatie toe hebben beperkt de « nietigverklaring » te vorderen 
« (van de) verkiezingen op grond van artikel 74 van het Gemeentekieswetboek, titel VI, 
»organieke bepalingen »;dat de bestendige deputatie het (of de) middel( en) die in bijlagen 
bij dit bezwaar worden opgeworpen, heeft moeten opsporen; die bijlagen bevatten : 
« - de samengebundelde stukken, genummerd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6bis, 7, 8, 9, 10, die onze 

» grieven vormen met betrekking tot de wederrechtelijke domiciliëringen, 
» - de stukken genummerd van 11tot23, die ons bezwaar bij het college van burgemeester 

» en schepenen van de gemeente Mont-Saint-Guibert en het gevolg dat er aan gegeven 
» is, weergeven, 

» - de stukken genummerd van 24 tot 41, die ons verzoekschrift in beroep van het Hof van 
»beroep via de Heer arrondissementscommissaris te Nijvel weergeven, 

» - de stukken genummerd van 42 tot 45, die het voorbehoud weergeven dat wij in de 
» processen-verbaal van afsluiting in de kiesbureaus hebben geformuleerd, voorbe
» houd dat niet beperkend is »; 

dat die bijlagen slechts betrekking hebben op de « wederrechtelijke domiciliëringen »; dat 
bijlage 7 die bij het bezwaarschrift is gevoegd inderdaad« het nauwe verband wederrechte
» lijke domicilies/sociale woningen » uitlegt en betrekking heeft op de verlening van sociale 
woningen door de coöperatieve vennootschap « L'habitation moderne »; dat er in vermeld 
staat dat« de burgemeester getracht heeft de toekenning (van woningen) uit te stellen tot 10 
» oktober 1982, aldus de hoop bij de meeste kandidaten heeft aangewakkerd » en dat « de 
»eerste toekenningen (van woningen) slechts einde september hebben plaatsgehad, nadat 
» de zaak van de wederrechtelijke domiciliëringen bij het publiek was bekendgemaakt »;dat 
die bijlage 7 ontegensprekelijk betrekking heeft op « wederrechtelijke domiciliëringen »; 
dat zij eindigt met een lijst van acht personen waaraan sociale woningen zijn toegekend; dat 
de verblijfplaats van twee van die personen het voorwerp is van het op 16 september 1982 
ingestelde beroep, dat nog steeds aanhangig is voor het Hof van beroep, terwijl de verblijf
plaats van al die personen samen het voorwerp is van het op 21oktober1982 bij de Minister 
van Binnenlandse Zaken ingediende bezwaar; dat bijlage 31, waarvan is gewag gemaakt op 
de zitting van 9 februari 1983, een stuk is dat betrekking heeft op de voorziening bij het Hof 
van beroep en, bijgevolg, alleen op de problemen van kiesverblijfplaats en niet op de 
drukkingsmiddelen waarvan sprake is in dit onderdeel van het eerste middel; dat uit wat 
voorafgaat, moet worden besloten dat de bestendige deputatie geen ander middel dan dat 
betreffende de« wederrechtelijke domiciliëringen »hoefde te onderzoeken; 

Overwegende dat het onderdeel van het middel, dat voor het eerst voor de Raad van 
State wordt aangevoerd, niet ontvankelijk is; 

Betreffende het tweede middel. 

Overwegende dat de betwistingen betreffende de hoedanigheid van kiezer en de 
samenstelling van de kiezerslijsten behoren tot de bevoegdheid van het college van burge
meester en schepenen, van het Hof van beroep en van het Hof van Cassatie, volgens de 
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regels en procedures vastgesteld in de hoofdstukken 1, Il, 111 van titel II van het Kieswet
boek en in titel 1 van de gemeentekieswet; dat de verrichtingen betreffende de vaststelling 
van het stemrecht, overeenkomstig die wettelijke bepalingen, inderdaad los staan van de 
eigenlijke verkiezingen die zij voorafgaan; dat onregelmatigheden die eventueel zijn begaan 
bij het houden van het register van de kiezers en bij de vaststelling van de kiezerslijsten, 
slechts kunnen worden vastgesteld en hersteld door het instellen van de door voornoemde 
bepalingen vastgestelde voorzieningen en procedures; dat de Raad van State derhalve niet 
bevoegd is om kennis te nemen van dergelijke onregelmatigheden en, daardoor, van de 
middelen die daar worden uit afgeleid; 

Overwegende inderdaad, dat verzoekers een bezwaar hebben ingediend bij het colle
ge van burgemeester en schepenen en, vervolgens, bij het Hofvan beroep, om onregelmatig
heden van die aard te doen vaststellen, maar dat dit bezwaar slechts op tien personen 
betrekking heeft; dat het college van burgemeester en schepenen en het Hof van beroep, 
krachtens de bepalingen van de artikelen 18 tot 26 van het kieswetboek, slechts bevoegd zijn 
om uitspraak te doen over de zaken die deze tien personen betreffen, daar de andere 
gevallen bij hen niet aanhangig zijn gemaakt; 

Overwegende derhalve dat een eventuele, tot die tien gevallen beperkte, verbetering 
van de kiezerslijsten door het Hof van beroep, op zichzelf niet de verdeling van de zetels 
over de betrokken partijen zou kunnen beïnvloeden, aangezien het verschil tussen de door 
elk van die twee lijsten verkregen stemmen 51 bedraagt; 

Overwegende dat wat betreft de andere onregelmatigheden die door verzoekers zijn 
aangevoerd en die volgens hen aan de kiezerslijsten kleven, niets de verzoekers heeft belet 
om daartegen voor de bevoegde overheden en rechtbanken de in het kieswetboek bedoelde 
rechtsmiddelen aan te wenden vóór de datum van de verkiezingen, en dit voor alle aange
voerde onregelmatigheden; dat inzonderheid niet wordt beweerd dat de regels van open
baarmaking van de verschillende procedureverrichtingen, die zijn gevolgd met het oog op de 
vaststelling van de voornoemde kiezerslijsten, niet in acht zouden zijn genomen; dat die 
beweerde onregelmatigheden derhalve juridisch niet bewijsbaar zijn voor de Raad van 
State, want niet aan de bevoegde instanties voorgelegd; 

Overwegende dat het bezwaar dat door twee verzoekers aan de Minister van Binnen
landse Zaken is gericht, betreffende de verblijfplaats van een vijftigtal personen, niet tot 
gevolg heeft dat de Raad van State wordt verplicht zijn uitspraak uit te stellen, totdat de 
Minister een beslissing treft; dat dit bezwaar eventueel slechts een verbetering van de bevol
kingsregisters van de gemeente Mont-Saint-Guibert voor de toekomst tot gevolg kan heb
ben, overeenkomstig artikel 23 van het koninklijk besluit van 1 april 1960 betreffende het 
houden van de bevolkingsregisters, en enkel pas daarna een verbetering van het enige 
register van de kiezers; 

Overwegende dat daaruit volgt dat er geen grond is om de uitspraak uit te stellen tot 
de arresten van het Hof van beroep te Brussel gewezen zijn; 

Overwegende dat het tweede middel al evenmin gegrond is als het eerste onderdeel 
van het eerste middel, 

BESLUIT: 

Enig artikel. - Het besluit van 22 november 1982 van de bestendige deputatie van 
de provincieraad van Brabant, houdende geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezing 
van 10 oktober 1982 te Mont-Saint-Guibert, en verbetering van de volgorde van afkondiging 
van de verkozen plaatsvervangers van lijst 28, wordt bevestigd. 
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Nr 22.958 - ARREST van 16 februari 1983 (Vlcte Kamer) 
De HH. Rémion, Eerste Voorzitter van de Raad van State, Stryckmans, verslagge
ver, en Closset, staatsraden, en Mercenier, auditeur. 

SPEZZANO tl Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister 
van Onderwijs (de Hr Clesse) - Tussenkomende partij : Ser
vais 

1. BELANG (VEREIST OM VOOR DE RAAD VAN STATE EEN GEDING TE 
VOEREN) - Rangschikking volgens de hoedanigheid van de verzoeker - Openbare ambte
naren en beambten - Benoeming, bevordering en verandering van graad - Roeping voor de 
te begeven betrekking - Diploma of kennis vereist door de aard van de te begeven betrekking 

II. PERSONEEL VAN HET RUKSONDERWUS - Personeel onderworpen aan het 
statuut van 22 maart 1969 -Aanwerving-Tijdelijk personeel - Benoeming-Algemeen 

Geen enkele tekst in verband met de tijdelijke aanstelling van het 
personeel van het rijksonderwijs, laat toe degene aan wie opeenvolgende 
afwijkingen zijn toegestaan, gelijk te stellen met de houder van het vereiste 
bekwaamheidsbewijs. 

De Raad van State wijst er ambtshalve op dat een kandidaat die niet in 
het bezit is van het vereiste bekwaamheidsbewijs, geen belang heeft om de 
nietigverklaring te vorderen van de tijdelijke benoeming van een kandidaat 
die wel dat bekwaamheidsbewijs bezit. 

Gezien het op 26 otober 1979 ingediende verzoekschrift, waarbij Anne-Marie Spez
zano de nietigverklaring vordert van de ministeriële beslissing van onbekende datum, die 
Michèle Servais tijdelijk heeft aangesteld tot lerares algemene vakken (3de en 4de taal, 
Italiaans) van het koninklijk lyceum te Tamines en aan het koninklijk atheneum te Tamines; 

Gezien het op 31 maart 1980 ingediende verzoekschrift, waarbij Michèle Servais 
vraagt om als tussenkomende partij te mogen optreden; 

Gelet op het bevel van 17 april 1980 dat die tussenkomst toestaat; 

Overwegende dat verzoekster in het bezit is van een diploma dat het opschrift 
draagt : « diploma di abilitazione magistrale », op 26 augustus 1960 uitgereikt door de 
« universita degli studi di Roma, Facolta di magistero »;dat verzoekster geen attest voorlegt 
waaruit de gelijkwaardigheid van dit diploma met de door de Belgische universiteiten of 
onderwijsinstellingen uitgereikte bekwaamheidsbewijzen zou blijken; dat zij voor de school
jaren 1974-1975, 1975-1976, 1976-1977, 1977-1978 en 1978-1979 tijdelijk aangesteld werd tot 
lerares algemene vakken (Italiaans) in de lagere en de hogere graad van het koninklijk 
lyceum van Tamines; dat zij zich op 7 juni 1979 voor het schooljaar 1979-1980 voor hetzelfde 
ambt aan het koninklijk atheneum en aan het koninklijk lyceum kandidaat stelde; dat 
Michèle Servais, licentiaat in de Romaanse filologie en geaggregeerde voor het hoger secun
dair onderwijs, zich op 16 juni 1979 eveneens kandidaat stelde; dat Michèle Servais bij een 
akte waarvan de tekst niet voorgelegd is, tijdelijk aangesteld werd om het ambt van lerares 
algemene vakken uit te oefenen (3de en 4de taal, Italiaans) aan het koninklijk atheneum en 
aan het koninklijk lyceum van Tamines; dat die handeling het voorwerp van het beroep 
vormt; 

Overwegende dat een middel ontleend wordt aan de schending van de artikelen 20 en 
33, 6°, van het koninklijk besluit van 22 maart 1969, doordat de tegenpartij verzoeksters 
kandidatuur voor een tijdelijke aanstelling voor het schooljaar 1979-1980 niet in aanmerking 
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heeft willen nemen omdat zij niet de vereiste bekwaamheidsbewijzen zou hebben, terwijl zij, 
door drie opeenvolgende afwijkingen zoals bedoeld in artikel 20 van het koninklijk besluit 
van 22 maart 1969 te hebben genoten, met toepassing van artikel 33, 6°, van hetzelfde 
besluit, gelijkgesteld diende te worden met de gegadigden die de vereiste bekwaamheidsbe
wijzen bezitten; 

Overwegende dat de tegenpartij antwoordt dat de bij artikel 33, 6°, bedoelde vrijstel
ling van bekwaamheidsbewijs slechts voor de toelating tot de stage geldt en dat daarentegen 
voor een tijdelijke aanstelling, kandidaten die de bij artikel 18 gestelde voorwaarden, be
paaldelijk de voorwaarde inzake bekwaamheidsbewijs vervullen, steeds de voorkeur dienen 
te genieten; dat volgens de tegenpartij de bij artikel 20 van het statuut georganiseerde 
procedure geen ander doel heeft dan de minister de mogelijkheid te bieden om tijdelijke 
aanstellingen te doen wanneer er geen gegadigden zijn die het vereiste bekwaamheidsbewijs 
bezitten; dat de tegenpartij daaruit besluit dat zij een juiste toepassing heeft gegeven aan de 
voorschriften van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 door de aanstelling van Michèle 
Servais die in het bezit is van het vereiste bekwaamheidsbewijs om zowel in het lager 
secundair onderwijs als in het hoger secundair onderwijs les te geven; 

Overwegende dat de bestreden handeling een tijdelijke aanstelling in een ambt aan 
een onderwijsinstelling van het Rijk is; dat die aangelegenheid geregeld is bij de artikelen 18 
tot 30 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de 
leden van het onderwijzend personeel van de onderwijsinrichtingen van de Staat; dat artikel 
18 bepaalt aan welke voorwaarden dient te worden voldaan om als tijdelijk personeelslid te 
worden aangesteld, onder meer : « 6° houder zijn van een door Ons bepaald bekwaamheids
» bewijs dat in verhouding staat tot het te begeven ambt »; dat volgens artikel 20 van het 
voormelde besluit« (de minister) in afwijking van artikel 18, 6°, bij gebrek aan kandidaten 
»die de voorwaarden bedoeld bij artikel 18, 6° en 9° (indiening van een kandidatuur), 
» vervullen, tijdelijk een kandidaat (kan) aanstellen die niet in het bezit is van een bekwaam
» heidsbewijs vereist voor het te begeven ambt »; 

Overwegende dat het koninklijk besluit van 22 april· 1969 bepaalt welke bekwaam
heidsbewijzen worden vereist van de leden van het onderwijzend personeel van de onder
wijsinrichtingen van het Rijk; dat volgens artikel 8, lb, van het genoemde besluit, het 
vereiste bekwaamheidsbewijs voor het uitoefenen van het ambt van leraar algemene vakken 
in het in de koninklijke athenea en lycea georganiseerde secundair onderwijs van de lagere 
graad, het diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs is en dat krachtens 
artikel 9, 1, van hetzelfde besluit het vereiste bekwaamheidsbewijs voor het ambt van leraar 
algemene vakken in het secundair onderwijs van de hogerer graad het diploma van geaggre
geerde voor het hoger secundair onderwijs is; dat verzoekster niet één van die bekwaam
heidsbewijzen bezit er gedurende de voorgaande jaren slechts dank zij de in artikel 20 van 
het koninklijk besluit van 22 maart 1969 bepaalde afwijking tijdelijk aangesteld is kunnen 
worden; 

Overwegende dat geen enkele tekst in verband met tijdelijke aanstelling toelaat 
degene aan wie opeenvolgende afwijkingen zijn toegestaan, gelijk te stellen met de houder 
van het vereiste bekwaamheidsbewijs; dat verzoekster zich ten onrechte beroept op artikel 
33 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 volgens hetwelk« niemand tot de stage (kan) 
» worden toegelaten, indien hij niet voldoet aan de onderstaande voorwaarden : 
» 6° houder zijn van een door Ons bepaald bekwaamheidsbewijs dat in verhouding staat tot 
» het begeven ambt, of drie opeenvolgende afwijkingen, zoals bedoeld in artikel 20, genoten 
»hebben », en daaruit afleidt dat aangezien zij drie opeenvolgende afwijkingen genoten 
heeft, zij geacht zou kunnen worden het vereiste bekwaamheidsbewijs voor het verkrijgen 
van een tijdelijke aanstelling te bezitten; dat artikel 33, 6°, van het koninklijk besluit van 22 
maart 1969 immers afwijkt van de regel dat aanwerving op de grondslag van een bekwaam
heidsbewijs geschiedt, welke regel neergelegd is in artikel 4, 2°, van de wet van 22 juni 1964 
betreffende het statuut der personeelsleden van het Rijksonderwijs; dat deze bepaling niet 
kan worden verruimd tot andere gevallen dan deze waarin zij voorziet; 
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Overwegende dat verzoekster, die niet in het bezit is van het vereiste bekwaamheids
bewijs, ook al is zij kandidate, geen belang heeft bij de nietigverklaring van de bestreden 
handeling; dat dit middel van niet-ontvankelijkheid ambtshalve moet worden opgeworpen; 

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

Nr 22.959 - ARREST van 16 februari 1983 (VIde Kamer) 
De HH. Rémion, Eerste Voorzitter van de Raad van State, Stryckmans en Closset, 
verslaggever, staatsraden, en Dumont, eerste auditeur. 

NIZET (Mr Ranscelot) tl Société des transports intercommunaux de 
l'agglomération verviétoise (S.T.I.V.) (Mrs Colson en Chris
tiaans) 

1. RECHTSPLEGING - Verzoekschrift- Onderwerp - Uitbreiding van het onder
werp van het verzoekschrift - Uitbreiding tot handelingen verricht na de bestreden handeling 
- Handeling die gegrond is op de bestreden handeling 

Het beroep tot nietigverklaring van een benoeming op proef moet 
worden geacht eveneens betrekking te hebben op de benoeming in vast 
verband welke in de loop van het geding wordt verleend *. 

11. OPENBARE AMBTENAREN EN BEAMBTEN - Algemene regelen betreffende 
de toewijzing van betrekkingen - Benoemingsvereisten - Diploma's 

Het feit dat een kandidaat slechts houder is van een diploma van 
technisch ingenieur - welke titel als voldoende was erkend in de opgelegde 
voorwaarden - kan geen voldoende reden zijn voor de benoemende over
heid om zijn kandidatuur ter zijde te schijven ten voordele van een burger
lijk ingenieur zo die de vereiste nuttige ervaring niet had. 

III. OPENBARE AMBTENAREN EN BEAMBTEN - Algemene regelen betreffende 
de toewijzing van betrekkingen - Tijdstip waarop de benoemingsvereisten vervuld moeten 
zijn 

Het feit dat een kandidaat niet gedomicilieerd is in de gemeente be
paald in de oproep tot de kandidaten kan geen voldoende reden zijn voor de 
benoemende overheid om zijn kandidatuur te weren, wanneer de voorwaar
de in verband met de woonplaats alleen was gesteld in de vorm van een 
verbintenis die de benoemde kandidaat zou aangaan om binnen een termijn 
van zes maanden zijn woonplaats in de bedoelde gemeente te vestigen. 

Gezien het op 1 april 1981 ingediende verzoekschrift, waarbij Daniel Nizet de nietig
verklaring vordert van de beslissing van de raad van bestuur van de « Société des transports 
» intercommunaux de l'agglomération verviétoise » (S.T.l.V.) d.d. 27 januari 1981, die 
Pierre Bonhomme heeft benoemd tot hoofd van de technische dienst van die maatschappij 
met ingang van 1 augustus 1981; 

* Vergelijk: arresten Cailloux, nr 15.460, van 26 juli 1972, en Vanvuchelen, nr 17.695, van 9 juni 1976, en nr 
18.175, van 16 maart 1977. 
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Overwegende dat de volgende feiten aan het geding ten grondslag liggen : 
1. De betrekking van hoofd van de technische dienst van de tegenpartij zou vacant 

worden met ingang van 1augustus1981, daar het toenmalige hoofd op pensioen zou worden 
gesteld; teneinde hem te kunnen vervangen, publiceerde de tegenpartij een oproep tot de 
kandidaten in de kranten tussen 12 en 18 december 1980, waarin de voorwaarden voor 
benoeming als volgt werden gesteld : 
« - houder zijn van een diploma van burgerlijk ingenieur of van technisch ingenieur, 
» - ten minste vijf jaar ervaring hebben in het onderhoud en de herstelling van zwaar 

» automobiel materieel voor personenvervoer en beschikken over de vereiste be
» kwaamheid om het werk in het atelier te organiseren en leiding te geven aan het 
» technisch personeel, 

» - houder zijn van een rijbewijs van categorie D of zich ertoe verbinden het binnen een 
»termijn van zes maanden te behalen, 

» - voldoen bij het medisch onderzoek bij aanwerving, 
» - gedomicilieerd zijn te Verviers of op het grondgebied van een van de gemeenten waar 

»de S.T.l.V. lijnen heeft lopen, of zich ertoe verbinden er zijn woonplaats te vestigen 
»binnen een termijn van zes maanden ». 

De kandidaturen moesten worden ingediend vóór 31 december 1980. 
2. Uit het administratief dossier blijkt dat zestien kandidaturen werden ingediend, 

waaronder die van verzoeker en van Pierre Bonhomme. 
3. Alvorens die kandidaturen voor te leggen aan het beheerscomité en vervolgens aan 

de raad van bestuur van de tegenpartij, stelde de directeur-generaal een nota op, waarin hij 
opgaf wat de openstaande betrekking precies inhield en welke de vereisten waren om die 
functie te kunnen uitoefenen, en waarin hij besloot dat de betrekking moest worden toege
wezen aan een kandidaat die al verscheidene jaren verantwoordelijk was voor een belangrijk 
atelier van de S.T.l.L. en die de enige was die de vereiste ervaring had en tevens « een 
» algemene kennis bezat van de noden en problemen die eigen zijn aan een onderneming 
» van openbaar stadsvervoer waarvan de structuur en de statuten identiek zijn met die van 
»de S.T.l.V. »;dat die nota in feite de benoeming van verzoeker voorstelde, zonder hem te 
noemen. 

4. Die nota werd aan de bestuurders gezonden en twee van hen gaven hun afkeuring 
te kennen bij brieven van 9 december 1980 en 22 januari 1981. 

5. Het beheerscomité onderzocht die kandidaturen op 13 januari 1981; na uitsluiting 
van de kandidaturen die buiten de vastgestelde termijn waren binnengekomen of die waren 
ingediend door personen die de vereiste voorwaarden inzake leeftijd of ervaring niet vervul
den, nam het beheerscomité drie kandidaturen in aanmerking : die van verzoeker, die van 
Pierre Bonhomme en die van Jean-Louis Briamont. 

6. De raad van bestuur kwam bijeen op 27 januari 1981. Na een lange gedachtenwis
seling werd overgegaan tot de stemming, die zeven stemmen opleverde voor Pierre Bonhom
me, vijf voor verzoeker en één voor Jean-Louis Briamont; bijgevolg werd Pierre Bonhomme 
aangewezen voor de openstaande betrekking. 

7. Volgens de memorie van antwoord benoemde de raad van bestuur van de tegen
partij bij beslissing van 19 mei 1981 Pierre Bonhomme in vast verband in die betrekking met 
ingang van 1augustus1981. 

Overwegende dat het beroep enkel betrekking heeft op de aanwijzing van Pierre 
Bonhomme die plaatshad op 13 januari 1981, maar moet worden opgevat als eveneens 
betrekking hebbend op de beslissing van de raad van bestuur van 19 mei 1981 waarbij hij in 
vast verband werd benoemd; 

Overwegende dat verzoeker in een enig middel, ontleend aan de schending van de 
benoemingsvoorwaarden die door het beheerscomité van de tegenpartij waren bepaald en 
door haar raad van bestuur waren aangenomen, en aan machtsoverschrijding, doet gelden 
dat een van die voorwaarden was een nuttige ervaring van ten minste vijf jaar in het 
onderhoud en de herstelling van zwaar automobiel materieel voor personenvervoer en de 
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vereiste bekwaamheid om het werk in het atelier te organiseren en leiding te geven aan het 
technisch personeel, en dat hij de enige was van de drie overgebleven kandidaten die deze 
voorwaarde vervulde; dat hij hieruit besluit dat de tegenpartij haar bevoegdheid te buiten is 
gegaan door een kandidaat te benoemen die deze voorwaarde niet vervulde; 

Overwegende dat de tegenpartij antwoordt dat Pierre Bonhomme door het beheers
comité en de raad van bestuur kon worden geacht die voorwaarde te vervullen wegens de 
activiteit die hij jarenlang had uitgeoefend in de speciale studiedienst van de S.T.I.L., en 
ook om reden van de stages die hij heeft doorlopen bij de M.I.V.B. en in de dienst voor 
bevordering van het stadsvervoer van het Ministerie van Verkeerswezen, wegens de studie
reizen die hij in het buitenland heeft ondernomen en wegens het onderzoek dat hij heeft 
verricht op verscheidene gebieden die rechtstreeks in verband staan met het openbaar ver
voer, zodat voornoemde Pierre Bonhomme deed blijken van een ervaring die gelijkwaardig 
kon worden geacht met de verlangde ervaring; dat de tegenpartij hieraan toevoegt dat Pierre 
Bonhomme te Verviers was gedomicilieerd en houder is van een diploma van burgerlijke 
ingenieur, terwijl verzoeker te Beyne-Heusay was gedomicilieerd en een diploma heeft van 
technisch ingenieur, en dat die overwegingen eveneens de keuze van de raad van bestuur 
hadden gerechtvaardigd; 

Overwegende dat vaststaat dat verzoeker alle vereiste voorwaarden vervulde; dat het 
feit dat hij slechts houder was van een diploma van technisch ingenieur - welke titel als 
voldoende was erkend in de opgelegde voorwaarden - geen voldoende reden mocht zijn 
voor de tegenpartij om zijn kandidatuur terzijde te schuiven ten voordele van een burgerlijk 
ingenieur zo die de vereiste nuttige ervaring niet had; dat het feit dat verzoeker niet te 
Verviers gedomicilieerd was evenmin een voldoende reden mocht zijn voor de tegenpartij 
om zijn kandidatuur te weren, vermits de voorwaarde in verband met de woonplaats alleen 
was vereist in de vorm van een verbintenis die de benoemde kandidaat zou aangaan om 
binnen een termijn van zes maanden zijn woonplaats te Verviers te vestigen; 

Overwegende anderzijds dat Pierre Bonhomme niet deed blijken van de vereiste 
ervaring; dat hij voordien, zoals blijkt uit zijn curriculum vitae, had gewerkt als scheikundige 
en hoofd van een laboratorium, als inspecteur-ingenieur bij het Ministerie van Economische 
Zaken (expertises met het oog op de toekenning van hulp of kredieten aan de industrie of 
aan het industrieel onderzoek ... ) en als ingenieur-onderchef van de speciale studiedienst 
van de S.T. I. L.; dat Pierre Bonhomme, welke onbetwistbare verdiensten en bekwaamheden 
hij ook moge hebben, niet deed blijken van een ervaring van vijf jaar in een dienst die was 
belast met het onderhoud en de herstelling van het zwaar automobiel materieel voor perso
nenvervoer; dat hij wat dit soort beroepsactiviteiten betreft, maar twee stages bij de 
M.I.V.B., van telkens twee maanden, in 1972 en 1975, kon doen gelden; 

Overwegende dat de tegenpartij haar eigen reglement heeft geschonden door zich 
voor de betwiste benoeming niet te houden aan de voorwaarden die zij zelf had opgelegd, en 
zich bijgevolg schuldig heeft gemaakt aan machtsoverschrijding; dat het middel gegrond is, 

(Vernietiging van de beslissing van de raad van bestuur van de « Société des trans
» ports intercommunaux de l'agglomération verviétoise » (S.T.I.V.) van 27 januari 1981, 
waarbij Pierre Bonhomme is aangewezen als hoofd van de technische dienst van die maat
schappij, en de beslissing van diezelfde raad van bestuur van 19 mei 1981, waarbij Pierre 
Bonhomme in vast verband in die betrekking is benoemd met ingang van 1 augustus 1981-
kosten ten laste van de tegenpartij) 
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Nr 22.960 - ARREST van 16 februari 1983 (Vide Kamer) 
De HH. Rémion, Eerste Voorzitter van de Raad van State, Stryckmans, verslagge
ver, en Closset, staatsraden, en Charlier, auditeur. 

WERRION tl Nationale Bank van België (Mrs Gehlen en Putzeys) 
en Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van 
Financiën 

1. MUNTEN - Bankbiljetten 
II. RECHTSPLEGING - Verzoekschrift - Termijn - Verlenging en stuiting -

Omstandigheden welke de termijn niet stuiten - Klacht bij de vaste commissie voor taaltoe
zicht 

De termijn voor het instellen van een beroep tot nietigverklaring van 
de beslissing om een bankbiljet uit te geven, gaat in wanneer die uitgifte in 
het Belgisch Staatsblad wordt aangekondigd en het biljet in omloop is 
gebracht. 

Een bij de vaste commissie voor taaltoezicht ingediende klacht schorst 
de termijn niet. 

Gezien het op 7 juli 1980 ingediende verzoekschrift, waarbij Roger Werrion het 
volgende vordert : 
« 1° nietigverklaring van de beslissing van de gouverneur van de Nationale Bank van België 

» en van de Minister van Financiën met betrekking tot de uitgifte van nieuwe bankbil
» jetten, welke beslissing een discriminatie inhoudt : 
» 1) voor de Franse Gemeenschap van België wat het biljet van 100 frank betreft, 
» 2) voor de Vlaamse Gemeenschap van België wat het biljet van 500 frank betreft; 

» 2° toepassing van artikel 58 van het koninklijk besluit van 18 juli 1966 houdende coördina
» tie van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken; 

» 3° toepassing van artikel 10 van hetzelfde koninklijk besluit ten aanzien van de Duitstalige 
»Gemeenschap van België;» 

Overwegende dat verzoeker op grond van artikel 8 van de organieke wet van de 
Nationale Bank van België aanvoert dat de vermeldingen op de biljetten van 100 frank (type 
Beyaert) en van 500 frank (type Meunier) in de twee landstalen moeten gesteld zijn; dat hij 
op 13 april 1978 bij de vaste commissie voor taaltoezicht klacht heeft ingediend tegen het 
eentalige karakter van de nieuwe biljetten; dat de commissie op 14 februari 1980 heeft 
geoordeeld dat de klacht ontvankelijk en gegrond was en heeft geadviseerd dat alle vermel
dingen op de kwestieuze biljetten volledig in het Frans en het Nederlands moeten worden 
gesteld; 

Overwegende dat de tegenpartijen een exceptie van niet-ontvankelijkheid inroepen, 
op grond van het feit dat het beroep te laat komt; dat verzoeker antwoordt dat het hem niet 
mogelijk was om beroep in te stellen vooraleer hij op de hoogte was van het advies van de 
vaste commissie voor taaltoezicht en dat dit advies hem pas op 9 mei 1980 ter kennis werd 
gebracht; 

Overwegende dat de uitgifte van de biljetten in kwestie in het Belgisch Staatsblad van 
4 april 1978 en van 3 april 1979 werd aangekondigd; dat die biljetten in omloop werden 
gebracht daags na het bericht van hun uitgifte, zodat verzoeker niet onkundig kon zijn van 
hun bestaan; dat het beroep derhalve werd ingesteld meer dan zestig dagen nadat verzoeker 
kennis had van de twee door hem bestreden handelingen; dat de bij de vaste commissie voor 
taaltoezicht ingediende klacht de termijn van beroep niet heeft geschorst; dat de exceptie op 
grond van de laattijdigheid van het beroep gegrond is; 
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Overwegende dat het tweede en het derde punt van het verzoekschrift, die betrek
king hebben op de toepassing van welbepaalde teksten, in werkelijkheid de middelen zijn 
die worden aangevoerd tot staving van het beroep; dat ze, nu het beroep niet-ontvankelijk 
is, niet onderzocht hoeven te worden, 

(Verwerping - kosten ten laste van verzoeker) 

Nr 22.961 - ARREST van 17 februari 1983 (Vilde Kamer) 
De HH. Depondt, kamervoorzitter, verslaggever, Debaedts en Suetens, staatsraden, 
en De Brabandere, auditeur. 

GEMEENTERAADSVERKIEZING TE BRECHT (Mr Boeken) 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Stemopnemingsverrichtingen - Aanwij
zing van de gekozenen 

1. Uit artikel 57 van de gemeentekieswet blijkt dat voor het toewijzen 
van de lijststemmen aan de kandidaten die met hun naamstemmen het 
verkiesbaarheidscijfer niet bereiken, de rangorde van deze kandidaten op 
de lijst moet worden gevolgd. 

Meer bepaald moeten de toe te wijzen of over te dragen stemmen eerst 
aan de eerste op de lijst voorkomende kandidaat toegekend worden, zelfs 
wanneer deze kandidaat daarmee het verkiesbaarheidscijfer niet bereikt 
terwijl een andere kandidaat, die meer naamstemmen bekwam dan de eerste 
kandidaat, met deze toe te wijzen lijststemmen dit verkiesbaarheidscijfer wel 
zou bereiken. 

2. Het woord « verkiesbaarheidscijfer » betekent niet dat om verko
zen te worden, de kandidaat met zijn stemmen (naamstemmen + lijststem
men die hem gebeurlijk toegewezen worden) het verkiesbaarheidscijfer 
moet bereiken, noch dat een kandidaat die met voornoemde stemmen het 
verkiesbaarheidscijfer zou bereiken, een voorrang krijgt op de voor hem 
gerangschikte kandidaten die met voornoemde stemmen dit verkiesbaar
heidscijfer niet bereiken. Het verkiesbaarheidscijfer vertegenwoordigt alleen 
het getal stemmen dat binnen het aantal door de lijst bekomen zetels, de 
verkiezing verzekert van de kandidaat die het heeft bekomen, zodat het 
geenszins de rangorde van de voorgedragen kandidaten noch de toewijzing 
van de lijststemmen aan de kandidaten volgens deze rangorde, in het ge
drang kan brengen. 

Gezien het beroep van 6 december 1982 ingesteld namens A. Van Pollaert, niet 
verkozen kandidaat op de lijst 13 (V.U .), door zijn raadsman, advocaat P. Boeken, tegen de 
beslissing d.d. 29 oktober 1982 van de bestendige deputatie van de provincieraad van Ant
werpen, die het bezwaar van verzoeker als ongegrond afwees en de gemeenteraadsverkie
zing van 10 oktober 1982 te Brecht geldig verklaarde; 

Overwegende dat de vormvereisten voorgeschreven bij artikel 5 van het koninklijk 
besluit van 15 juli 1956, gewijzigd bij koninklijk besluit van 16 september 1982, tot regeling 
van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State in geval van 
beroep als bedoeld bij artikel 76bis van de gemeentekieswet werden nageleefd; 
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Overwegende dat de bestreden beslissing op 29 november 1982 aan de raadsman van 
verzoeker werd betekend; 

Overwegende dat verzoeker in zijn beroep uitsluitend vraagt dat de aanduiding door 
het hoofdstembureau van Renders als enig verkozen kandidaat van de lijst 13 (V.U.), 
vervangen wordt door de aanduiding van hemzelf; 

1. Overweggende dat de feiten als volgt kunnen samengevat worden : 
1.1. De gemeenteraadsverkiezing d.d. 10oktober1982 te Brecht leverde volgens het 

hoofdstembureau, volgend resultaat op : 
lijst 1 (S.P.) : stemcijfer: 1.125, 2 zetels 
lijst 10 (C.V.P.) : stemcijfer: 4.213, 12 zetels 
lijst 13 (V. U.) : stemcijfer : 741, 1 zetel 
lijst 17 (P.V.V.) : stemcijfer : 922, 1 zetel 
lijst 28 (V.B.L.) : stemcijfer : 3.323, 9 zetels. 

De lijst 16 (A.G.A.L.E.V.) verkreeg geen zetel. 
1.2. De lijst 13 (V.U.) bekwam met 192 volledige en 549 onvolledige lijststemmen 

één zetel. Het verkiesbaarheidscjfer was aldus : 371. 
De lijsttrekker Renders bekwam 128 voorkeur- of naamstemmen terwijl verzoeker 

als lijstduwer 243 stemmen op zijn naam behaalde. 
Het hoofdstembureau droeg de 192 lijststemmen over naar de lijsttrekker Renders 

die aldus met 320 stemmen (128 + 192) als eerste en enig verkozene van de lijst 13 (V.U.) 
werd uitgeroepen. 

1.3. Op 13 oktober 1982 diende verzoeker bij de bestendige deputatie van de provin
cieraad van Antwerpen een bezwaarschrift in« tegen de zetelverdeling op de lijst V.U. » 
omdat de enige zetel die de lijst 13 (V.U.) verkreeg, toegekend werd aan de lijsttrekker 
Renders, die na de overdracht ten zijnen voordele van de 192 lijststemmen, het verkiesbaar
heidscijfer (371) niet bereikte, terwijl verzoeker bij overdracht van deze 192 lijststemmen 
naar zijn voorkeurstemmen (243) dit verkiesbaarheidscijfer wel zou bereikt hebben. Hij 
leidde daaruit af dat de enige zetel niet aan Renders maar aan hem moest worden toegewe
zen. 

1.4. In haar zitting van 29 oktober 1982 verwierp de bestendige deputatie het be
zwaar als ongegrond, wijzigde de rangorde van de verkozen kandidaten van lijst 10 en van 
lijst 28 en verklaarde de gemeenteraadsverkiezing geldig. 

De beslissing van de bestendige deputatie was, wat verzoekers bezwaar betreft, op 
volgende overwegingen gesteund : 

« ... dat luidens artikel 57 van de gemeentekieswet, alvorens de gekozenen aan te 
» wijzen, het hoofdstembureau aan de kandidaten individueel de lijststemmen toekent die 
» ten -gunste van de orde van voordracht zijn uitgebracht; dat dit aantal lijststemmen verkre
» gen wordt door het getal van de bovenaan op de lijst ingevulde stembiljetten te vermenig
» vuldigen met het getal van de zetels door deze lijst behaald; dat de toekenning van de 
» lijststemmen geschiedt door overdracht : aan de naamstemmen, door de eerste kandidaat 
» van de lijst behaald, worden zoveel lijststemmen toegevoegd als nodig is om het verkies
» baarheidscijfer van die lijst te bereiken; is er een overschot, dan wordt het op gelijke wijze 
» toegekend aan de tweede kandidaat en zo vervolgens totdat alle lijststemmen zijn toege
» kend; ... dat de door bezwaarde gevolgde redenering geen enkele steun vindt in artikel 57 
» van de gemeentekieswet ». 

2.1. Overwegende dat verzoeker in het onderhavig verzoekschrift betoogt« dat ver
» mits de eerste kandidaat, na samenvoeging van naam- en lijststemmen, dit verkiesbaar
» heidscijfer niet bereikt, de lijststemmen dienen overgedragen aan de volgende kandidaat, 
»enz., totdat de samenvoeging van naam- en lijststemmen het verkiesbaarheidscijfer be
» reikt, dat dit woord op zichzelf duidelijk zegt wat het te betekenen heeft, dat het, bij 
» andere interpretatie, elke zin verliest, dat het besluit a quo trouwens, zelf verwijzend naar 
» artikel 57 van de gemeentekieswet, schrijft « ... worden ZO\'P-el lijststemmen als nodig is 
» om het verkiesbaarheidscijfer van die lijst te berekenen »»; 
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2.2. Overwegende dat artikel 57 van de gemeentekieswet, enige wetsbepaling die 
terzake in aanmerking komt, als volgt luidt : « Wanneer het aantal kandidaten van een lijst 
» gelijk is aan het aantal zetels dat aan de lijst toekomt, zijn al die kandidaten gekozen. 

» Is dat aantal groter, dan worden de zetels toegekend aan de kandidaten die de 
» meeste stemmen hebben behaald. Bij gelijk stemmenaantal is de volgorde van de lijst 
» beslissend. Alvorens de gekozenen aan te duiden, kent het hoofdstembureau aan de 
» kandidaten individueel de lijststemmen toe die ten gunste van de orde van voordracht zijn 
» uitgebracht. Dit aantal lijststemmen wordt verkregen door het getal van de bovenaan op 
» de lijst ingevulde stembiljetten te vermenigvuldigen met het getal van de zetels door deze 
» lijst behaald. De toekenning van de lijststemmen geschiedt door overdracht : aan de 
» naamstemmen door de eerste kandidaat van de lijst behaald, worden zoveel lijststemmen 
» toegevoegd als nodig is om het verkiesbaarheidscijfer van die lijst te bereiken; is er een 
»overschot, dan wordt het op gelijke wijze toegekend aan de tweede kandidaat, en zo 
» vervolgens totdat alle lijststemmen zijn toegekend. 

» Het verkiesbaarheidscijfer van elke lijst wordt verkregen door het totaal van de in 
» aanmerking komende stemmen te delen door het getal van de aan de lijst toegekende 
» zetels, vermeerderd met één. Het totaal van de in aanmerking komende stemmen wordt 
» verkregen door het getal van de lijststembiljetten (bovenaan op de lijst of naast een of 
» meer kandidaten van de lijst ingevuld) te vermenigvuldigen met het getal van de zetels dat 
» aan de lijst toekomt »; 

2.3. Overwegende dat uit deze wettekst blijkt dat voor het toewijzen van de lijst
stemmen aan de kandidaten die met hun naamstemmen het verkiesbaarheidscijfer niet 
bereiken, de rangorde van deze kandidaten op de lijst moet worden gevolgd; dat immers de 
toe te wijzen lijststemmen uitgebracht zijn bovenaan het stembiljet waardoor, overeenkom
stig artikel 40, tweede lid, van de gemeentekieswet, de kiezer te kennen geeft dat hij « zich 
» kan verenigen met de volgorde waarin de kandidaten op de lijst voorkomen »;dat aldus de 
toe te wijzen of over te dragen stemmen eerst aan de eerste op de lijst voorkomende 
kandidaat moeten toegekend worden, zelfs wanneer deze kandidaat daarmede het verkies
baarheidscijferr niet bereikt terwijl een andere kandidaat, die meer naamstemmen bekwam 
dan de eerste kandidaat, met deze toe te wijzen lijststemmen dit verkiesbaarheidscijfer wel 
zou bereiken; 

2.4. Overwegende dat in strijd met verzoekers mening, het woord « verkiesbaar
heidscijfer » niet betekent dat om verkozen te worden, de kandidaat met zijn stemmen 
(naamstemmen + lijststemmen die hem gebeurlijk toegewezen worden) het verkiesbaar
heidscijfer moet bereiken, noch dat een kandidaat die met voornoemde stemmen het ver
kiesbaarheidscijfer zou bereiken, een voorrang krijgt op de voor hem gerangschikte kandi
daten die met voornoemde stemmen dit verkiesbaarheidscijfer niet bereiken; dat het ver
kiesbaarheidscijfer alleen het getal stemmen vertegenwoordigt dat binnen het aantal door de 
lijst bekomen zetels, de verkiezing verzekert van de kandidaat die het heeft bekomen, zodat 
het geenszins de rangorde van de voorgedragen kandidaten noch de toewijzing van de 
lijststemmen aan de kandidaten volgens deze rangorde, in het gedrang kan brengen; 

2.5. Overwegende dat verzoeker tevergeefs, tot steun van zijn middel, de ministerië
le onderrichtingen aan de voorzitter van de hoofdstembureaus aanvoert; dat immers hierin 
duidelijk wordt gezegd dat« de cverdracht (van« de in aanmerking komende stemmen») 
» geschiedt volgens de voordrachtsorde van de kandidaten en tot beloop, voor ieder van 
» hen, van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer eigen aan de lijst te bereiken »: dat het 
middel niet gegrond is, 

BESLUIT: 

Enig artikel. - De beslissing van 29 oktober 1982 waarbij de bestendige deputatie 
van de provincieraad van Antwerpen het bezwaar afwijst dat tegen de gemeenteraadsverkie
zing van 10 oktober 1982 te Brecht was ingebracht, wordt bevestigd. 
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Nr 22.962 - ARREST van 17 februari 1983 (Vilde Kamer) 
De HH. Depondt, kamervoorzitter, Debaedts, verslaggever, en Suetens, staatsra
den, en Deroovcr, auditeur. 

GEMEENTERAADSVERKIEZING TE HAMME (Mrs Jacobs, 
Houtekier en Duerinck) 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Geschillen - Geldigverklaring - Besten
dige deputatie - Ontvankelijkheid van het ingediende bezwaar - Belang 

Een niet-verkozen kandidaat kan slechts worden geacht blijk te geven 
van een voldoende belang om de nietigverklaring te vorderen van de verkie
zing, wanneer de door hem aangeklaagde onregelmatigheden tot gevolg 
konden hebben dat hij daardoor niet tot raadslid of ten minste tot eerste of 
tweede opvolger werd verkozen*. 

Gezien het verzoekschrift ingediend op 2 december 1982 door Walther De Clercq, 
19e en niet verkozen kandidaat op de lijst n' 28 « Gemeentebelangen »,waarbij deze hoger 
beroep instelt tegen de beslissing van de bestendige deputatie van de provincieraad van 
Oost-Vlaanderen van 23 november 1982, die het bezwaar ongegrond verklaart dat door 
verzoeker werd ingediend tegen de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing die op 10 okto
ber 1982 te Hamme werd gehouden; 

Overwegende dat de vormvereisten voorgeschreven bij artikel 5 van het koninklijk 
besluit van 15 juli 1956, gewijzigd bij koninklijk besluit van 16 september 1982, tot regeling 
van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State in geval van 
beroep als bedoeld bij artikel 76bis van de gemeentekieswet werden nageleefd; 

Gezien de memorie die L. Baert, verkozen kandidaat van lijst 10, op 15 december 
1982 als belanghebbende partij heeft ingediend; 

1. Overwegende dat de gegevens welke ter zake van belang zijn kunnen worden 
samengevat als volgt : 

1.1. Verzoeker heeft met een ter post aangetekende zending van 17oktober1982 bij 
de bestendige deputatie van de provincierad van Oost-Vlaanderen een bezwaar ingediend 
waarbij hij de ongeldigheidverklaring vordert van de gemeenteraadsverkiezing die op 10 ok
tober 1982 te Hamme plaats had. 

1.2. Bij besluit van 5 november 1982 heeft de bestendige deputatie overeenkomstig 
artikel 75, § 1, van de gemeentekieswet, de termijn van dertig dagen waarover zij in beginsel 
beschikt om over de ingediende bezwaren uitspraak te doen, met vijftien dagen verlengd. 

1.3. Op 23 november 1982 nam de bestendige deputatie het bestreden besluit dat op 
28 november 1982 aan verzoeker werd aangezegd. 

2.1. Overwegende dat verzoeker als kandidaat bij de betwiste gemeenteraadsverkie
zing de door de gemeentekieswet vereiste hoedanigheid heeft om bij de Raad van State in 
hoger beroep te komen van de beslissing van de bestendige deputatie; dat evenwel ook dient 
onderzocht te worden of hij als niet verkozen kandidaat het bij artikel 19 van de gecoördi
neerde wetten op de Raad van State vereiste belang bij dat beroep heeft; 

2.2. Overwegende dat, in tegenstelling tot de verkozen kandidaat, die er een functio
neel belang bij heeft dat de gemeenteraad waarvan hij deel uitmaakt, regelmatig zou zijn 
samengesteld, voor de niet verkozen kandidaat het wettig aanvaardbare belang er enkel kan 
in bestaan verkozen te worden of verkozen te worden verklaard; dat, wat meer bepaald de 
opvolgers betreft, uit artikel 76, tweede lid, 2°, van de gemeentekieswet blijkt dat de wetge
ver geoordeeld heeft dat het wettig vereiste belang slechts een reële betekenis heeft voor de 

* Vergelijk: arrest Verk. Meise, nr 18.156, van 8 maart 1977. 
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eerste en de tweede opvolger, aangezien aan de verder gerangschikte kandidaten in voorko
mend geval niet eens moet worden aangezegd dat hun rangschikking door de bestendige 
deputatie gewijzigd werd, wat meteen inhoudt dat ze, met toepassing van artikel 76bis van 
de gemeentekieswet, niet in aanmerking komen tegen de wijziging van hun rangorde in 
hoger beroep te komen bij de Raad van State; dat een niet verkozen kandidaat bijgevolg 
maar kan geacht worden een voldoende belang te hebben om een vordering tot vernietiging 
van de verkiezing in te stellen - in acht genomen dat een dergelijke vordering belangrijker 
en ingrijpender is dan de vordering om de wijziging van de rangschikking als niet verkozen 
kandidaat ongedaan te maken - wanneer de door hem aangeklaagde onregelmatigheden 
een zodanig effect kunnen hebben gehad, dat de betrokken kandidaat daardoor niet verko
zen werd, zelfs niet tot tweede opvolger; 

2.3. Overwegende dat op verzoekers lijst André Bruggeman tot tweede opvolger 
verkozen werd met 337 naamstemmen, terwijl verzoeker slechts 230 naamstemmen be
kwam; dat verzoeker derhalve tenminste 108 stemmen, méér had moeten behalen om tot 
tweede opvolger verkozen te zijn; 

2.4. Overwegende dat het eerste middel van verzoeker betrekking heeft op een 
onregelmatigheid die hierin zou bestaan dat talrijke kiezers die de bedoeling hadden te 
kennen gegeven wegens ouderdom of ziekte niet te gaan stemmen, door kandidaten van lijst 
n' 10 ertoe aangezet werden om toch hun stem te laten uitbrengen door een volmachtdrager 
van wie verondersteld werd dat hij voor lijst n' 10 zou stemmen; dat de in het middel 
aangeklaagde onregelmatigheid geen stemmen heeft kunnen onttrekken aan verzoeker maar 
enkel tot gevolg kan hebben gehad dat stemmen die normaal niet zouden zijn uitgebracht, 
naar lijst n' 10 zou zijn gegaan; dat, zelfs in de onderstelling dat door de volgens het middel 
onrechtmatige aanwinst van stemmen verworven door lijst n' 10 deze lijst een zetel zou 
hebben kunnen bijwinnen ten nadele van de lijst van verzoeker, deze laatste daardoor niet 
van de rangschikking als tweede opvolger zou kunnen verdrongen zijn, aangezien bij aan
winst van één zetel op lijst n' 28 de plaats van tweede opvolger naar De Ridder zou gaan, die 
292 voorkeurstemmen heeft behaald, hetzij 62 stemmen méér dan verzoeker; dat het tweede 
en het derde middel van verzoeker betrekking hebben op respectievelijk slechts twee en zes 
stemmen, zodat van de in die middelen aangeklaagde onregelmatigheden evenmin enige 
invloed kon uitgaan op de rangorde van verzoeker; 

2.5. Overwegende dat uit het voorafgaande volgt dat verzoeker bij zijn beroep niet 
het wettelijke vereiste belang kan laten gelden aangezien hij een niet verkozen kandidaat is 
en de door hem aangeklaagde onregelmatigheden niet tot gevolg konden hebben dat hij 
daardoor niet tot raadslid of ten minste tot eerste of tweede opvolger werd verkozen; dat het 
beroep niet ontvankelijk is, 

BESLUIT: 

Enig artikel. - Het besluit van 23 november 1982 waarbij de bestendige deputatie 
van de provincieraad van Oost-Vlaanderen het bezwaar afwijst dat tegen de gemeenteraads
verkiezing van 10 oktober 1982 te Hamme was ingebracht, is bevestigd. 

Nr 22.963 - ARREST van 18 februari 1983 (IIIde Kamer) 
De HH. Sarot, kamervoorzitter, Ligot en Van Aelst, verslaggever, staatsraden, en 
Ronsmans, auditeur. 

GEMEENTERAADSVERKIEZING TE VLOESBERG (Mrs 
Lambert, Vandernoot, Putzeys en Gehlen) 
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1. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Kiezerslijsten 
II. BEVOLKING - Geschillen betreffende de vaststelling van de verblijfplaats -

Ontvankelijkheid 

Uit de artikelen 1 en 4 van de gemeentekieswet, uit de artikelen 18 en 
volgende van het Kieswetboek en uit de artikelen 3 en 23, tweede lid, van het 
koninklijk besluit van 10 april 1960 blijkt dat zowel wat de inschrijving in 
het bevolkingsregister, als de inschrijving op de lijst van kiezers betreft, in 
een bijzondere geschillenberechting is voorzien. 

Als, ter zake van geschillen omtrent de geldigheid van de gemeente
raadsverkiezing, de partijen die bij de bestendige deputatie een bezwaar 
hebben ingediend en de verzoekers bij de Raad van State, vóór de verkie
zing geen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid die zij hadden om 
de regelmatigheid van de inschrijving van sommige personen op de lijst van 
de gemeenteraadskiezers te betwisten, zijn ze niet gerechtigd om voor de 
bestendige deputatie en voor de Raad van State te betogen dat bepaalde 
personen bij vergissing in de bevolkingsregisters zouden zijn ingeschreven 
of ingeschreven zouden zijn gebleven en bijgevolg ook op de lijst van 
kiezers van een gemeente, omdat zij in die gemeente niet hun hoofdverblijf 
hadden of niet meer hadden. 

Eventuele vergissingen in het bijhouden van de bevolkingsregisters en 
in het opmaken van de lijst van de gemeenteraadskiezers moeten vóór de 
verkiezing bij het college van burgemeester en schepenen worden aangege
ven opdat zij tijdig hersteld kunnen worden. Kandidaten voor de gemeente
raadsverkiezing kunnen zich niet het recht voorbehouden om zich na de 
verkiezing op die vergissingen te beroepen, laat staan ze na de verkiezing op 
te sporen, met het doel de ongeldigverklaring van die verkiezing te verkrij
gen als de uitslag ongunstig voor hen is uitgevallen. 

Ter zake van geschillen omtrent de geldigheid van de gemeenteraads
verkiezing, zouden de bestendige deputatie en de Raad van State, die het 
tijdens de verkiezing gepleegde bedrog moeten afstraffen, zich evenwel over 
de regelmatigheid van de inschrijving van sommige personen in het bevol
kingsregister en op de lijst van de gemeenteraadskiezers wel kunnen uitspre
ken, als zou blijken dat de onregelmatigheid waardoor de verkiezing is 
aangetast niet het gevolg is van vergissingen maar van kunstgrepen die zijn 
aangewend om invloed op de uitslag van de verkiezing uit te oefenen *. 

III. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Geschillen - Geldigverklaring - Al
gemene bevoegdheid van de met controle belaste overheid - Hertelling van de stemmen 

1. De bewering als zou een vergissing alleen maar wàarschijnlijk zijn, 
kan de bestendige deputatie er niet toe verplichten de uitslagen van alle 
stemopnemingsbureaus te laten nagaan. 

2. Een uiterst klein verschil in de uitslag is geen voldoende reden om 
een zodanige verificatie door de Raad van State te rechtvaardigen, althans 
wanneer er geen aanwijzing is dat een vergissing is begaan. 

* Vergelijk: arrest Verk. Mont-Saint-Guibert, nr 22.957, van 16 februari 1983. 
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Gezien het op 7 december 1982 ingediende verzoekschrift waarbij Jacques Leroy, 
Daniel Jouret en André Leriche, kandidaten op lijst n' 22 bij de gemeenteraadsverkiezing te 
Vloesberg van 10 oktober 1982, beroep instellen tegen de beslissing van 18 november 1982 
van de bestendige deputatie van de provincieraad van Henegouwen waarbij hun bezwaar 
wordt verworpen; 

Gezien het in het Belgisch Staatsblad van 11december1982 bekendgemaakte bericht, 
voorgeschreven bij artikel 5 van het koninklijk besluit van 15 juli 1956, gewijzigd bij het 
koninklijk besluit van 16 september 1982; 

Overwegende dat de verzoekers op 14 oktober 1982 bij de bestendige deputatie een 
als volgt geformuleerd bezwaarschrift hebben ingediend : 

« Wij ... vorderen een nieuwe stemopneming en een nieuwe telling en zo nodig een 
» nieuwe verkiezing om de volgende redenen : 

» Een enkele stem verschaft een partij de absolute meerderheid. Nu is een vergissing 
» altijd mogelijk. Daar de uitslag nipt is, hebben wij de voorzitter van het hoofdbureau 
» verzocht de stemopneming over te doen. Hij heeft slechts een nieuwe vluchtige telling 
» gelast. 
» Tijdens die telling is een socialistische stem ontdekt in het pak liberale stemmen. Wij 
» hebben opnieuw een algehele stemopneming gevorderd, hetgeen ons is geweigerd. Onze 
» getuigen hebben een haast verdacht gedrag geconstateerd in de bureaus, vastgesteld dat 
» mogelijk onregelmatigheden in verband met stemvolmachten zijn begaan en dat er op het 
»nippertje nog domicilieverleggingen zijn geweest. Wij verdenken notaris J. Cambier, kan
» didaat op de P.R.L.-lijst, ervan akten van bekendheid te hebben opgemaakt. »; 

Overwegende dat de verzoekers « het bezwaarschrift hebben aangevuld » door op 16 
oktober 1982 te schrijven« ... wij verzoeken u te controleren of André Havaux bij volmacht 
»voor Gilbert Parfait heeft gestemd ... Zij zijn immers in genen dele met elkaar verwant. En 
»hebben de heer Alphonse Stockman en Mevr. Philomène Van Oycke bij volmacht ge
» stemd ? Indien dat bewaarheid wordt, wie is dan de persoon die in hun naam heeft 
» gestemd ? Hun zoon en hun schoondochter (hun enige verwanten) verzekeren dat zij het 
» niet zijn. De heer A. Goderis zou meer dan één keer bij volmacht hebben gestemd ... 
» Bovendien zijn er op het nippertje bedrieglijke domiciliëringen geweest vanwege de 
» P.R.L. ... »; dat zij bij brief van 23 oktober 1982, ontvangen op 26 oktober, hebben 
gemeld dat er op het nippertje woonplaatsveranderingen hebben plaatsgehad wat betreft 
Jéróme Deveryns, Raymond Storme, Jocelyn Denhaene, Michel Perein, Jean-Jacques en 
Paul Derobertmasure; dat zij op 30 oktober 1982 hebben gesignialeerd dat Jean-Jacques 
Derobertmasure, die zich op 25 maart 1982 had laten domiciliëren, op 28 oktober naar zijn 
oorspronkelijke woonplaats te Elzele was teruggekeerd; 

Overwegende dat de arrondissementscommissaris van Aat de personen die in de 
diverse bezwaarschriften genoemd worden in verband met de volmachten heeft ondervraagd 
en zijn verslag op 4 november 1982 heeft ingediend; dat de diensten van het provinciaal 
gouvernement de aanstippingslijsten en de door de burgemeester afgegeven volmachten 
hebben nagezien; dat zij verklaren in de bij de volmachten gevoegde stukken geen enkele 
door notaris Cambier opgemaakte akte van bekendheid te hebben gevonden; dat tenslotte 
op 16 november 1982 ingevolge een besluit van de bestendige deputatie de stembiljetten van 
het stemopnemingsbureau n' 1 zijn nagekeken; 

Overwegende dat de bestendige deputatie op 18 november 1982 het bestreden besluit 
heeft genomen waarbij het bezwaar van de verzoekers verworpen wordt op de volgende 
gronden: 

« De bezwaren betreffen onder meer de volgende punten : 
» - bij het afgeven van de volmachten zouden onregelmatigheden zijn begaan; 
» - Mr. Cambier, kandidaat, zou akten van bekendheid hebben opgemaakt; 
» - het gemeentebestuur zou bedrieglijke woonplaatsveranderingen hebben geregistreerd; 
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» - bij het tellen van de stembiljetten zou in stemopnemingsbureau n' 1 een vergissing van 
» twee stemmen zijn begaan; 

» Wat het eerste punt van het bezwaar betreft blijkt uit de conclusies van het ter 
» plaatse door de arrondissementscommissaris in dezen verrichte onderzoek, uit de verifica
» tie van de aanstippingslijsten alsook uit de controle van de door de burgemeester afgege
» ven volmachten, dat hetgeen de verzoekers beweren aangaande de onregelmatigheden 
» welke bij het afgeven van die volmachten zouden zijn begaan, van de hand moet worden 
»gewezen; 

» Ook de onder punt twee genoemde beweringen moeten worden verworpen want er 
» is na onderzoek geen enkele door Mr. Cambier, kandidaat, opgemaakte akte van bekend
» heid aangetroffen onder de bij de volmachten gevoegde stukken; 

» Voorts hoeft evenmin stil te worden gestaan bij het derde punt van het beroep, om 
» de eenvoudige reden dat de gemeentelijke overheid de gewraakte domiciliëringen heeft 
» aangenomen en er tegen de inschrijving van de betrokkenen op de lijst van de gemeente
» raadskiezers geen enkel bezwaarschrift is ingediend; 

» Wat het vierde punt van de klacht betreft blijkt uit het nazien van de stembiljetten 
»in stemopnemingsbureau n' 1 (waarvan hierboven sprake is) dat de in het proces-verbaal 
» en de bijgaande tabellen vermelde uitslagen juist zijn wat het aantal volledige lijststembil
» jetten en het aantal onvolledige lijststembiljetten betreft en dat gedurende de werkzaam
» heden van het bewuste bureau geen enkele onregelmatigheid is begaan; 

» ... 

» De door de heer Jacques Leroy en zijn medestanders ingediende bezwaarschriften 
» moeten bijgevolg ongegrond worden geacht; 

» ... »; 

Overwegende dat uit de door de partijen erkende stemcijfers blijkt dat een verschui
ving van twee stemmen gevolgen zou hebben voor de zetelverdeling over de lijsten; 

Overwegende dat de verzoekers een eerste middel ontlenen : 
« ... aan de schending van de gemeentekieswet, inzonderheid van artikel 42bis en van 

»titel VI; van het Kieswetboek, inzonderheid van artikel 147bis; aan de schending van een 
» substantieel vormvereiste en aan machtsoverschrijding; 

» Doordat tijdens de betwiste verkiezing stemmen bij volmacht zijn uitgebracht; 
»Terwijl (eerste onderdeel), de aan de burgemeester voorgelegde en bij het vol

» machtformulier gevoegde akten van bekendheid van de gemachtigden zijn opgemaakt 
»door notaris J. Cambier, kandidaat op lijst n' 23 (P.R.L.); 
» ... 

»Terwijl (tweede onderdeel), een aantal gemachtigden, die hieronder worden ge
» noemd, niet doen blijken van de vervulling van het bij artikel 147bis, § 2, eerste nieuwe lid, 
» voorgeschreven vereiste van bloed- of aanverwantschap of meer dan één keer bij volmacht 
» hebben gestemd » (André Havaux en Alphonse Goderis); 

Wat het eerste onderdeel van het middel betreft : 

Overwegende dat de bestendige deputatie, om het bezwaarschrift van de verzoekers 
te verwerpen, uitgegaan is van de door de diensten van het provinciaal gouvernement 
opgestelde nota luidens welke «geen enkele door Mr. Cambier, kandidaat, opgemaakte 
» akte van bekendheid is aangetroffen onder de bij de volmachten gevoegde stukken »;dat 
de verzoekers voor de Raad van State geen enkel gegeven aanbrengen dat van die aard zou 
zijn dat de beslissing van de bestendige deputatie, waarmee de Raad van State zich op dat 
punt verenigt, in twijfel kan worden getrokken; 

Wat het tweede onderdeel van het middel betreft : 

Overwegende dat de bestendige deputatie is voortgegaan op het verslag van de 
arrondissementscommissaris die de in het bezwaarschrift genoemde personen gehoord heeft, 
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alsook op de nota die is opgesteld door de diensten van het provinciaal gouvernement welke 
de door de burgemeester afgegeven volmachten hebben nagezien en er geen enkele van de 
door de verzoekers aangevoerde onregelmatigheden in hebben gevonden; dat de verzoe
kers, die de verklaringen van de bestendige deputatie konden natrekken door inzage te gaan 
nemen van het verkiezingsdossier dat op het provinciaal gouvernement te hunner beschik
king lag, genoegen nemen met blote beweringen, tot staving waarvan zij niet één bewijs 
aandragen; dat de Raad van State zich derhalve op dat punt met de beslissing van de 
bestendige deputatie verenigt; 

Overwegende dat het middel dus in geen enkel van zijn onderdelen opgaat; 
Overwegende dat de verzoekers een tweede middel ontlenen : 
« ... aan de schending van de gemeentekieswet, inzonderheid van titel 1, bepaaldelijk 

» van de artikelen 1 en 4 van titel VI; van het Kieswetboek, inzonderheid van titel 1 en van 
»hoofdstuk 1 van titel II; van het koninklijk besluit van 1april1960 betreffende het houden 
»van de bevolkingsregisters, inzonderheid van de artikelen 3 en 26; aan de schending van 
» een substantieel vormvereiste en aan machtsoverschrijding; 

» Doordat een aantal personen, die hieronder worden genoemd, op de lijst van de 
» gemeenteraadskiezers van Vloesberg werden ingeschreven; 

»Terwijl, eerste onderdeel, een van die kiezers, namelijk Mevr. Madeleine Ledru, 
» op 1 augustus 1982 geen Belg was; 

» Terwijl, tweede onderdeel, andere gevallen van inschrijving op de lijst, die hierna 
»worden belicht, het gevolg zijn van fictieve inschrijving in het bevolkingsregister van 
» Vloesberg daar de betrokkenen niet hun « gewoon verblijf » hadden in die gemeente; »; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het juist is dat Madeleine Ledru, van Franse nationaliteit, aan de 
verkiezing van 10 oktober 1982 heeft deelgenomen; dat die onregelmatigheid echter alleen 
dan in aanmerking kan worden genomen wanneer zij de ongeldigverklaring van de verkie
zing ten gevolge kan hebben; dat de consequenties van die onregelmatigheid hierna onder
zocht worden; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 

Overwegende dat volgens artikel 1 van de gemeentekieswet, gewijzigd bij de wet van 
9 juni 1982, gemeenteraadskiezers zijn de personen die drie voorwaarden vervullen : Belg 
zijn, achttien jaar oud zijn en ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente; 
dat de inschrijving in die registers geregeld is bij het koninklijk besluit van 1 april 1960 
betreffende het houden van de bevolkingsregisters; dat luidens artikel 3 van dat koninklijk 
besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 maart 1981, alle Belgen moeten worden 
ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente waar zij hun hoofdverblijf hebben, 
of ze daar aanwezig dan wel tijdelijk afwezig zijn; dat artikel 23, tweede lid, van hetzelfde 
koninklijk besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 mei 1980, het volgende be
paalt : 

« De Minister (van Binnenlandse Zaken) of zijn afgevaardigde beslecht de moeilijk
» heden en betwistingen in verband met het bepalen van de verblijfplaats »; 
dat het college van burgemeester en schepenen volgens artikel 4 van de gemeentekieswet, 
gewijzigd bij de wet van 5 juli 1976, op 1 augustus vóór de verkiezing de lijst van de 
gemeenteraadskiezers opmaakt; dat de artikelen 18 en volgende van het Kieswetboek, die 
bij artikel 3 van de gemeentekieswet op de gemeenteraadsverkiezing toepasselijk zijn ge
maakt, voorzien in het indienen van bezwaren tegen de inschrijving op de kiezerslijst; dat die 
bezwaren bij het college van burgemeester en schepenen worden ingebracht; dat tegen de 
beslissing van het college beroep kan worden ingesteld bij het hof van beroep en dat tegen 
het arrest van dat hof voorziening in cassatie mogelijk is; 

Overwegende dat uit de aangehaalde teksten blijkt dat zowel wat de inschrijving in 
het bevolkingsregister als de inschrijving op de lijst van kiezers betreft in een bijzondere 
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geschillenberechting is voorzien; dat daaruit volgt dat, terzake van geschillen omtrent de 
geldigheid van de gemeenteraadsverkiezing, de partijen die bij de bestendige deputatie een 
bezwaar hebben ingediend en de verzoekers bij de Raad van State, als zij vóór de verkiezing 
geen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid die zij hadden om de regelmatigheid van 
de inschrijving van sommige personen op de lijst van de gemeenteraadskiezers te betwisten, 
niet gerechtigd zijn om voor de bestendige deputatie en voor de Raad van State te betogen 
dat bepaalde personen bij vergissing in de bevolkingsregisters zouden zijn ingeschreven of 
ingeschreven zouden zijn gebleven en bijgevolg ook op de lijst van kiezers van een gemeen
te, omdat zij in die gemeente niet hun hoofdverblijf hadden of niet meer hadden; dat 
eventuele vergissingen in het bijhouden van de bevolkingsregisters en in het opmaken van de 
lijst van de gemeenteraadskiezers vóór de verkiezing bij het college van burgemeester en 
schepenen moeten worden aangegeven opdat ze tijdig hersteld kunnen worden; dat kandida
ten voor de gemeenteraadsverkiezing zich niet het recht kunnen voorbehouden om zich na 
de verkiezing op die vergissingen te beroepen, laat staan ze na de verkiezing op te sporen, 
met het doel de ongeldigverklaring van die verkiezing te verkrijgen als de uitslag ongunstig 
voor hen is uitgevallen; dat echter, ter zake van geschillen omtrent de geldigheid van de 
gemeenteraadsverkiezing, de bestendige deputatie en de Raad van State, die het tijdens de 
verkiezing gepleegde bedrog moeten afstraffen, zich over de regelmatigheid van de inschrij
ving van sommige personen in het bevolkingsregister en op de lijst van de gemeenteraadskie
zers wel zouden kunnen uitspreken als zou blijken dat de onregelmatigheid waardoor de 
verkiezing is aangetast niet het gevolg is van vergissingen maar van kunstgrepen die zijn 
aangewend om invloed op de uitslag van de verkiezing uit te oefenen; 

Overwegende dat de verzoekers geen gebruik hebben gemaakt van de rechtsmidde
len die hun vóór de verkiezing ter beschikking stonden; dat zij niet aantonen dat in dezen 
een listige kunstgreep zou zijn aangewend; dat het middel wat het tweede onderdeel betreft 
niet opgaat; 

Overwegende dat de verzoekers een derde middel ontlenen : 
« ". aan de schending van de gemeentekieswet, bepaaldelijk van hoofdstuk 111 van 

» titel 111, inzonderheid van artikel 50; van titel VI; aan de schending van een substantieel 
» vormvereiste en aan machtsoverschrijding; 

» Doordat een vergissing van één stem bij het tellen gevolgen kan hebben voor de 
» zetelverdeling over de lijsten; dat de voorzitter van het hoofdbureau nadat hij de pro
» cessen-verbaal en de omslagen met de stembiljetten had ontvangen, een grondige herop
» neming van de stembiljetten heeft geweigerd; 

»Terwijl de laatste zetel ten onrechte is toegekend aan lijst n' 23 (P.R.L.) ten nadele 
»van de door de verzoekers aangevoerde lijst n' 22 (P.S.); dat het stemcijfer van de eerste 
» lijst te hoog en dat van de tweede te laag is geschat; dat meer bepaald het vermoeden van 
» een onjuiste telling hierdoor ontstaat dat bij een vluchtige natelling in het hoofdbureau al 
»aan het licht is gekomen dat één biljet met een stem voor lijst n' 22 (P.S.) ten onrechte was 
»gevoegd bij de biljetten waarop voor lijst n' 23 (P.R.L.) was gestemd; dat een nieuwe 
» nauwlettender telling naar alle waarschijnlijkheid andere vergissingen aan het licht zal 
»brengen. »; 

Overwegende dat de bestendige deputatie, al was zij er niet toe gehouden, de stem
biljetten van stemopnemingsbureau n' 1 heeft laten natellen; dat die verificatie geen enkele 
vergissing aan het licht heeft gebracht en hetzelfde resultaat heeft opgeleverd als dat wat in 
het proces-verbaal van stemopneming van het eerste bureau vermeld staat; dat de bewering 
als zou een vergissing gewoon waarschijnlijk zijn, de bestendige deputatie er niet toe kon 
verplichten de uitslagen van alle stemopnemingsbureaus te laten nagaan; dat een uiterst 
klein verschil in de uitslag, als er geen aanwijzing is dat een vergissing is begaan, geen 
voldoende reden is om een zodanige verificatie door de Raad van State te rechtvaardigen; 
dat het middel niet opgaat; 

Overwegende dat uit dit arrest blijkt dat slechts één persoon (de heer Ledru) ten 
onrechte tot de stemming is toegelaten; dat die vergissing niet zodanig is dat zij de zetelver
deling over de lijsten kan wijzigen aangezien daartoe twee stemmen nodig geweest zouden 
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zijn; dat die vergissing dus krachtens artikel 74bis van de gemeentekieswet niet de ongeldig
verklaring van de verkiezing tot gevolg kan hebben, 

BESLUIT: 

Enig artikel. - Het besluit van de bestendige deputatie van de provincieraad van 
Henegouwen van 18 november 1982 wordt bevestigd. 

Nr 22.964 - ARREST van 18 februari 1983 (Illde Kamer) 
De HH. Sarot, kamervoorzitter, Ligot, verslaggever, en Van Aelst, staatsraden, en 
Dumont, eerste auditeur. 

DEFALQUE (Mr Blontrock) tl O.C.M.W. Chätelet (Mr Demine) 
en Stad Chätelet 

1. BELANG (VEREIST OM VOOR DE RAAD VAN STATE EEN GEDING TE 
VOEREN) - Rangschikking volgens de hoedanigheid van de verzoeker - Openbare ambte
naren en beambten - Algemene maatregelen of maatregelen die betrekking hebben op de 
inrichting van de dienst - Huishoudelijk reglement van het personeel 

II. GENEESHEREN VAN DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK 
WELZIJN - Algemeen 

De geneesheer die geen activiteit meer uitoefent in een kliniek van het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, doet niet meer blijken van 
het belang dat vereist is om de nietigverklaring te kunnen vorderen van het 
huishoudelijk reglement van die kliniek en van de goedkeuring welke aan 
dat reglement is gegeven. 

Gezien het op 5 november 1979 ingediende verzoekschrift, waarbij Albert Defalque 
de nietigverklaring vordert van het algemeen huishoudelijk reglement van de kliniek L. 
Neuens, dat op 5 maart 1979 werd vastgesteld door het openbaar centrum voor maatschap
pelijk welzijn, en van de goedkeuring welke aan dat reglement is gegeven door de gemeente
raad van Chätelet op 22 juni 1979; 

Overwegende dat verzoeker zich beroept op zijn hoedanigheid van « specialist in 
» inwendige geneeskunde, verbonden aan het ziekenhuis L. Neuens van het openbaar een
» trum voor maatschappelijk welzijn van Chätelet »; 

Overwegende dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Chätelet 
op 23 mei 1977 besloten heeft op 31december1977 een einde te maken aan de beroepsbezig
heid die verzoeker uitoefende in de kliniek L. Neuens; dat dit besluit vernietigd is bij een 
koninklijk besluit van 30 september 1977; dat dit koninklijk besluit ten verzoeke van het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Chätelet vernietigd is bij het arrest n' 
21.221 van de Raad van State van 5 juni 1981; 

Overwegende dat uit het onderzoek gedaan door de eerste auditeur-verslaggever 
blijkt dat verzoeker na de uitspraak van het arrest n' 21.221 geen beroepsbezigheid meer 
heeft uitgeoefend in de kliniek L. Neuens; dat hij derhalve niet meer doet blijken van het 
belang dat vereist is om de nietigverklaring te vorderen van het huishoudelijk reglement van 
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die kliniek en van de goedkeuring welke aan het reglement is gegeven; dat het beroep niet 
ontvankelijk is, 

(Verwerping - kosten ten laste van verzoeker) 

Nr 22.965 - ARREST van 18 februari 1983 (Illdc Kamer) 
De HH. Sarot, kamervoorzitter, Ligot en Van Aelst, verslaggever, staatsraden, en 
Charlier, auditeur. 

VAN DER STAPPEN (Mr Sterckx) tl Waals Gewest, vertegen
woordigd door zijn Executieve (Mrs Vandernoot en Lambert) 

1. BEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN STATE- Geschillen nietigverklaring
Subjectief recht - Premies 

II. HUISVESTING - Thermische isolatie - Premies 
Wanneer de verzoeker de nietigverklaring vordert van een admi

nistratieve beslissing welke hem het recht op een premie voor thermische 
isolatie van woningen in het Waalse Gewest ontzegt, maakt hij een geschil 
aanhangig omtrent een subjectief recht op het verkrijgen van die premie. De 
kennisgeving van een dergelijk geschil komt de gewone rechtbanken toe. 

Gezien het op 16 mei 1980 ingediende verzoekschrift, waarbij Jeanine Van Der 
Stappen de nietigverklaring vordert van de in een brief dd. 18 maart 1980 vervatte beslissing 
tot weigering van een premie voor thermische isolatie van een woning te Ittre; 

Overwegende dat de tegenpartij een exceptie van onbevoegdheid aanvoert op grond 
hiervan dat de vordering, aangezien zij de erkenning van een subjectief recht tot onderwerp 
heeft, onder de gewone rechtbanken ressorteert; 

Overwegende dat de voorwaarden tot het verkrijgen van premies voor thermische 
isolatie en de procedure voor het bestuur van de huisvesting zijn vastgesteld door het 
koninklijk besluit van 5 maart 1979 tot regeling van de verlening van voordelen voor de 
verbetering van de thermische kwaliteit van woningen in het Waalse Gewest; dat een aanvra
ger recht heeft op de aangevraagde premie zodra hij de bij die reglementering vastgestelde 
objectieve voorwaarden vervult; dat het bestuur van de huisvesting enkel kan constateren 
dat aan die voorwaarden is voldaan en het bestaan van het recht kan erkennen; 

Overwegende dat verzoekster met haar vordering tot nietigverklaring van een admi
nistratieve beslissing welke haar het recht op een premie ontzegt, een geschil aanhangig 
maakt omtrent een subjectief recht op het verkrijgen van die premie; dat de gewone recht
banken bevoegd zijn om kennis van een dergelijk geschil te nemen; dat deze bevoegdheid 
die van de Raad van State uitsluit, 

(Verwerping - kosten ten laste van verzoekster) 

Nr 22.966 - ARREST van 22 februari 1983 (VIide Kamer) 
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De HH. Depondt, kamervoorzitter, verslaggever, Debaedts en Verschooter, staats
raden, en De Brabandere, auditeur. 

GEMEENTERAADSVERKIEZING TE DIEPENBEEK (Mr 
Lambrechts) 



(22.966) 

I. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Geschillen - Geldigverklaring - Raad 
van State - Memorie van wederantwoord en toelichtende memorie 

Inzake gemeenteraadsverkiezingen voorziet de procedureregeling 
voor de Raad van State niet in een memorie van wederantwoord. 

II. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Stemverrichtingen - Kiespropaganda 
en vrijheid van stemming - Uitdelen van geschenken 

Geschenken aan kiezers moeten als een ongeoorloofde beïnvloeding 
worden aangezien, wanneer aannemelijk wordt dat deze geschenken om
wille van hun handelswaarde of omwille van het licht beïnvloedbaar karak
ter van de begiftigden, de vrijheid van keuze van de kiezers hebben kunnen 
aantasten. 

111. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Stemverrichtingen - Kiespropaganda 
en vrijheid van stemming - Algemeen 

In casu blijkt niet dat de kiezers werden misleid door het gebruik van 
letterwoorden tijdens de kiescampagne. 

IV. RECHTSPLEGING - Afstand van het geding 

Gezien het verzoekschrift ingediend op 3 december 1982 door Fr. Blokken, M. Mis
sotten en M. Verding, allen kandidaat op de lijst n' 28 (Voets) bij de gemeenteraadsverkie
zing die te Diepenbeek op 10 oktober 1982 plaats had, om beroep in te stellen tegen de 
beslissing van de bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg, dd. 24 november 
1982 waarbij het bezwaar dat door dezelfde verzoekers was ingediend tegen de uitslag van 
voornoemde verkiezing, ongegrond wordt verklaard; 

Overwegende dat de vormvereisten voorgeschreven bij artikel 5 van het koninklijk 
besluit van 15 juli 1956, gewijzigd bij koninklijk besluit van 16 september 1982, tot regeling 
van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State in geval van 
beroep als bedoeld bij artikel 76bis van de gemeentekieswet werden nageleefd; 

Gezien de memorie die G. Machiels en J. Thys, kandidaten op de lijst 10, op 20 de
cember 1982 als belanghebbende partijen hebben ingediend; 

Overwegende dat de bestreden beslissing bij schrijven van 29 november 1982 aan 
verzoekers werd betekend; 

Overwegende dat na de neerlegging van een memorie van antwoord door belangheb
bende partijen, verzoekers op 28 december 1982 een repliek naar de Raad van State hebben 
gestuurd; dat de procedureregeling voor de Raad van State, inzake gemeenteraadsverkiezin
gen, niet in zodanige repliek voorziet; dat deze derhalve niet ontvankelijk is; 

1. Overwegende dat de feiten als volgt kunnen samengevat worden : 
1.1. Luidens het proces-verbaal van de algemene telling der stemmen door het 

hoofdstembureau, gaf de gemeenteraadsverkiezing van 10 oktober 1982 te Diepenbeek, 
volgende uitslag : lijst 1 (S.P.) : vier zetels, lijst 10 (C.V.P.) : elf zetels, lijst 13 (V.U.) : een 
zetel, lijst 28 (VOETS) : negen zetels, lijst 17 (P.V.V.) : geen zetel. 

1.2. Op 20 oktober 1982 dienden verzoekers, kandidaten op de lijst 28 (Voets) een 
bezwaar in bij de bestendige deputatie waarin ze de vernietiging van de verkiezing vroegen. 
Verzoekers steunden hun vraag op volgende twee redenen : 
a) kandidaten van de lijsten 10, 13 en 17 deelden geschenken uit waarvan« de waarde de 

» toegelaten norm in aanzienlijke mate overtreft »; • 

b) de lijst 10 bevatte benevens C.V.P.-kandidaten ook C.D.P. (Christen Democratische 
partij) -leden die onder deze benaming hun kiespropaganda hebben gevoerd en aldus 
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«de mensen misleid» hebben. Zij waren aldus« in tegenspraak met de terzake geldende 
» bepalingen van de gemeentekieswet waar deze spreekt over het gebruik van afkortin
» gen om de lijsten aan de duiden ». 

1.3. Na de termijn om uitspraak te doen met vijftien dagen verlengd te hebben, 
verwierp de bestendige deputatie op 24 november 1982 het bezwaar als ongegrond en ver
klaarde de gemeenteraadsverkiezing geldig. 

2. Overwegende dat verzoekster M. Verding in een schrijven van 25 januari 1983 
laat weten dat ze haar klacht wenst in te trekken; dat in het dossier geen element naar voren 
komt dat zich tegen de toewijzing van de afstand verzet. 

3.1. Overwegende dat verzoekers Fr. Blokken en M. Missotten, verkozen respectie
velijk als derde en zesde opvolger op lijst n' 28 (Voets), hun annulatiegroep « op dezelfde 
»onregelmatigheden» steunen als deze welke ze in hun bezwaarschrift bij de bestendige 
deputatie hadden uiteengezet en dat ze de nodige copies van dit bezwaarschrift bij de 
onderhavige beroepsakte voegden; dat ze die « onregelmatigheden » met bijkomende op
merkingen nader toelichten; 

4. Overwegende dat verzoekers hun beroep vooreerst steunen op de overweging dat 
kiezers beïnvloed werden door geschenken die kandidaten van verschillende lijsten in grote 
hoeveelheden hebben uitgedeeld; dat hun bezwaarschrift bij de bestendige deputatie, aange
vuld door onderhavige beroepsakte, betoogt : 
- dat kandidaten van lijst 10 (C.V.P.) 5.000 dozen gesteriliseerde rijstpap aan 16 fr. stuk 

uitdeelden, hetzij 80.000 fr.; 
- dat René Frederix, kandidaat van dezelfde lijst 10, thans op rust gestelde brooduitvoer

der, 600 gebakjes uitdeelde aan 25 fr. stuk, hetzij 15.000 fr.; 
- dat Edgard Thys, kandidaat van lijst 17 (P.V.V.) ongeveer 1.000 bonnen uitdeelde voor 

het reinigen van een broek tegen de prijs van 95 fr" hetzij 95.000 fr.; 
- dat M. Moyens, kandidaat van lijst 13 (V.U.) 1.000 lippenstiften à 200 fr. en meetlatjes à 

10 fr. uitdeelde, hetzij 210.000 fr.; 

3.2. Overwegende dat de drie voornoemde kandidaten op 19 november 1982 schrif
telijke verklaringen aflegden; dat Frederix bekende ± 600 gebakjes die hem door zijn vroe
gere werkgever geleverd werden, en waarvan de kostprijs 1 fr. was, aan de klanten van zijn 
vroegere broodronde uitgedeeld te hebben maar ook verklaarde dat« door de lijst Voets, 
» wafels werden uitgedeeld »;dat volgens de verklaring van Edgard Thys 900 à 1.000 bonnen 
werden uitgedeeld « over vrijwel gans het grondgebied van de gemeente Diepenbeek » om 
gratis een broek te reinigen; dat Moyens bekende dat hij, zijn echtgenote, zijn kinderen en 
sympatisanten maximaal 1.000 stuks « lippenstift en latjes ". aan voetballokalen of tijdens 
» rondritten met mikrowagen, op het marktplein, in de geburen enz. ". als gadget »hadden 
uitgedeeld, maar daarom toevoegde dat« de partij van de heer Voets ook wafels met het 
» merk Suzy had uitgedeeld »en dat voor deze lijst een« kostelijke brochure verspreid werd 
» van huis tot huis »; 

3.3. Overwegende dat de bestendige deputatie, in de thans bestreden beslissing, 
vooreerst vaststelde dat de bewerkingen van de bezwaarindieners (huidige verzoekers) en 
van de voornoemde betrokken personen, qua hoeveelheid en prijs van de « verkiezingsgad
» gets » en qua plaats van uitdeling ervan « elkaar tegenspreken of minstens van elkaar 
» afwijken »en dat Frederix en Moyens erop wijzen dat door kandidaten van de lijst van de 
bezwaarindieners wafels in de gemeente werden uitgedeeld; dat de bestendige deputatie 
daarop overweegt « dat niet met zekerheid kan worden nagegaan hoeveel kiezers door de 
» uitdeling van geschenken zich hebben laten beïnvloeden aangezien kan worden gesteld : 
» - dat, zoniet alle lijsten dan toch minstens een viertal lijsten, waaronder ook de lijst 

» waartoe de bezwaarindieners behoren, aan het uitdelen van geschenken qebben 
»deelgenomen; 

» - dat die uitdeling niet systematisch is gebeurd en dat daarbij niet een bepaalde categorie 
» licht beïnvloedbare kiezers werden geviseerd; 
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» - dat daarenboven - zoals uit het dossier blijkt - de in het bezwaarschrift vermelde 
» kandidaten nl. Frederix, Thys en Moyens voornoemd, allen slechts een aantal naam
» stemmen hebben behaald dat merkelijk lager ligt dan het aantal geschenken dat zij 
» tijdens de verkiezingscampagne hebben uitgedeeld; dat van de drie voornoemden 
» trouwens alleen de heer Moyens tot gemeenteraadslid is uitgeroepen »; 

3.4. Overwegende dat verzoekers in hun huidig verzoekschrift wijzen op het bedrag 
van 400.000 fr. dat de uitgedeelde geschenken samen in waarde betekenden, op de« sociaal 
» misdeelden en minder-gegoede kiezers » die aldus konden bereikt worden en waarvan het 
aantal, gelet op de kwistige wijze waarop de uitdeling is geschied, zeker voldoende was om 
de verkiezingsuitslag te beïnvloeden, op het feit dat voornoemde kandidaten niet alleen voor 
zichzelf maar ook voor hun partij deze onregelmatige kiespropaganda hebben gevoerd zodat 
niet alleen rekening moet worden gehouden met het aantal voorkeurstemmen dat die kandi
daten verkregen hebben; dat verzoekers tenslotte vragen dat een onderzoek wordt ingesteld 
omtrent het aantal minder gegoede kiezers die terzake werden beïnvloed; 

3.5. Overwegende dat de belanghebbende partijen die allebei op lijst 10 (C.V.P.) 
werden verkozen, in hun memorie van antwoord, betogen : 
- dat de uitgedeelde gebakjes « zeer kleine droge koekjes betroffen, rechtstreeks in de 

» eindverpakking gebakken ... » die de naam van de bakker droeg die verder bij de 
verkiezing niet betrokken was, dat de opgegeven prijs van 1 fr. derhalve juist was en dat 
de betrokken kandidaat Frederix die ze uitdeelde, slechts als lle opvolger werd uitgeroe
pen; 

- dat niet 5.000 maar slechts 550 doosjes rijstpap door M. Houben, gekozen kandidaat op 
lijst 10 (C.V.P.) werden uitgedeeld, dat deze dozen wegens vormbeschadiging uit de 
handel waren genomen, geen etiket droegen, en voor een prijs van 5 fr. waren aange
kocht; 

- dat de lijsten 17 (P.V.V.) en de kandidaat van deze lijst, Edgard Thys zoals ook de lijst 
13 (V.U.) en de kandidaat van deze lijst, M. Moyens, aanzienlijk minder lijststemmen of 
naamstemmen behaalden dan het aantal door hen uitgedeelde geschenken (900 à 1000 
bons voor het reinigen van een broek en 1.000 lippenstiften en meetlatjes), dat de bons 
slechts na de verkiezingen konden ingeruild worden en dat de lippenstiften door hun 
« gedemodeerde verpakkingsvorm hun hogere leeftijd verraadden »; 

- dat kandidaten van de lijst 28 (Voets) in bepaalde straten systematisch wafels uitdeelden 
en tijdens de verkiezingscampagne als « sponsors » optraden van twee wielrennerswed
strijden en zich hiermede « in een voor hen totaal nieuw milieu bewogen », dat het 
gevraagde onderzoek « wetenschappelijk » niet kon uitgevoerd worden; 

3.6. Overwegende dat geschenken aan kiezers als een « ongeoorloofde » beïnvloe
ding moeten worden aangezien wanneer aannemelijk wordt dat deze geschenken omwille 
van hun handelswaarde of omwille van het licht beïnvloedbaar karakter van de begiftigden, 
de vrijheid van keuze van de kiezers hebben kunnen aantasten; dat terzake de doosjes 
gesteriliseerde rijstpap en de gebakjes qua handelswaarde onbeduidend waren; dat de lip
penstiften en, in mindere mate, de bons voor het reinigen van een broek, weliswaar een niet 
onaanzienlijk bedrag vertegenwoordigen maar dat de uitdeling ervan niet beperkt was tot 
een bepaalde klasse van kiezers die als licht beïnvloedbaar moeten aangezien worden; dat de 
voornoemde geschenken niet van dien aard waren dat de begiftigde, door de aanvaarding 
van dit geschenk, zich moreel verplicht zou gevoeld hebben om als wederdienst zijn stem 
voor de schenker uit te brengen; dat het ongeoorloofde of het onrechtmatige karakter van de 
uitdeling van voornoemde geschenken geenszins blijkt; dat het middel niet gegrond is; 

4.1. Overwegende dat verzoekers in een tweede middel aanvoeren dat bepaalde 
kandidaten die op de lijst 10 onder het letterwoord C.V.P. opgekomen zijn, C.D.P. leden 
waren die hun kiespropagande onder de benaming C.D.P. hebben gevoerd, dat deze kandi
daten « aldus ... in tegenspraak waren met de terzake geldende bepalingen van de gemeente
» kieswet waar deze spreekt over het gebruik van afkortingen om de lijsten aan te duiden » 
en dat ze de « mensen misleid hebben »; 
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4.2. Overwegende dat de bestendige deputatie op dit middel antwoordde : 
« Overwegende dat uit het attest, gevoegd bij de voordracht van kandidaten van lijst 

» n' 10, blijkt dat aan de lijst het letterwoord C.V.P. werd toegekend overeenkomstig de 
» voorschriften waarvan sprake in artikel 22 van de gemeentekieswet; dat de gemeentekies
» wet daarenboven aan een kandidaat niet verbiedt zich als kandidaat te laten voordragen 
»voor een andere lijst dan deze waartoe hij ingevolge de vorige gemeenteraadsverkiezing 
» van 1976 als kandidaat en/of verkozene behoort; » 

4.3. Overwegende dat verzoekers in hun onderhavig verzoekschrift tot de Raad van 
State alleen verwijzen naar het middel zoals het voor de bestendige deputatie werd ingeroe
pen en hieraan niets toevoegen; 

4.4. Overwegende dat de bestendige deputatie terecht vaststelde dat artikel 22 
(lees : artikel 22bis) van de Gemeentekieswet, - het enig artikel van de Gemeentekieswet 
dat terzake door verzoekers blijkt bedoeld te zijn - correct werd toegepast; dat uit de door 
verzoekers neergelegde kiespamfletten blijkt dat de propaganda voor de lijst n' 10 (C.V.P.) 
meestal gevoerd werd onder het motto« met C.V.P. en C.D.P. »,twee kandidaten van de 
lijst n' 10 (C.V.P.) op hun kiespamfletten de« lijst 10 C.D.P.-C.V.P. »vermeldden terwijl 
de andere kandidaten van deze lijst aan de kiezers vroegen ofwel te stemmen voor de« lijst 
10 » of voor de « C.V.P. lijst 10 »; dat uit de feitelijke gegevens niet blijkt dat kiezers 
werden misleid noch dat ze hiervoor op een ongeoorloofde wijze beïnvloed werden om voor 
de lijst 10 te stemmen; dat overigens zo door deze propaganda enige verwarring tussen de 
kiezers kon ontstaan deze evenzeer ten nadele van de lijst 10 kon uitvallen; dat het middel 
zowel in rechte als in feite niet gegrond is, 

BESLUIT: 

Artikel 1. - De afstand van Marleen Verding, derde verzoeker, wordt toegewezen. 
Artikel 2. - Het besluit van 24 november 1982 van de bestendige deputatie van de 

provincieraad van Limburg dat het bezwaar afwijst dat tegen de gemeenteraadsverkiezing 
van 10 oktober 1982 te Diepenbeek was ingebracht, is bevestigd. 

Nr 22.967 - ARREST van 22 februari 1983 (Vilde Kamer) 
De HH. Depondt, kamervoorzitter, Debaedts en Verschooten, verslaggever, staats
raden, en Similon, eerste auditeur. 

GEMEENTERAADSVERKIEZING TE WEZEMBEEK-OP
PEM (Mr Vandezande) 

1. (zie n' 22.822) 
II. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Stemverrichtingen - Kiespropaganda 

en vrijheid van stemming - Beloften 
De verspreiding van een kiespamflet dient als een ongeoorloofde po

ging tot beïnvloeding van de kiezer beschouwd te worden, wanneer het een 
niet onbelangrijk materieel voordeel, afhankelijk van het aantal behaalde 
stemmen voorspiegelt. Er is slechts grond tot vernietiging van de verkiezing 
wanneer de aangeklaagde poging tot beïnvloeding van de kiezers zodanige 
invloed heeft kunnen hebben dat hierdoor ten minste één zetel van lijst kan 
verschuiven. 
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III. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Stemverrichtingen - Kiespropaganda 
en vrijheid van stemming - Gebruik van officiële documenten en inlichtingen 

Het gebruik van adreslabels afkomstig van het rijksregister, - aange
nomen dat deze praktijk, die op zichzelf genomen laakbaar is, de gelijkheid 
tussen de kandidaten heeft kunnen verstoren -, kan alleen dan tot de 
vernietiging van de kiesuitslag leiden indien het van enige invloed is geweest 
op die uitslag. 

Gelet op de algemeen erkende geringe invloed van gewone kiespam
fletten, dient aangenomen te worden dat de wijze van adressering van kies
pamfletten van nog geringere invloed is op de kiezer. Zelfs gesteld dat de 
jongere kiezers de herkomst van die labels hadden kunnen herkennen, is 
niets onwaarschijnlijker dan dat zij bij het uitbrengen van hun stem, zich 
door die herkomst zou hebben laten beïnvloeden. 

IV. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Verrichtingen die aan de stemming 
voorafgaan - Stembiljetten - Algemeen 

Uit artikel 30, derde lid, van de gemeentekieswet volgt dat op het 
stembiljet, naast de naam van een alleenstaande kandidaat, geen stemvak 
moet worden aangebracht. 

V. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Verrichtingen die de stemming vooraf
gaan - Stemlokalen 

Gelet op de omstandigheid dat in casu in geen enkel stemopnemings
bureau een abnormaal hoog aantal blanco- of ongeldige stemmen werd 
genoteerd, wordt niet het bewijs geleverd dat het eventueel ontbreken van 
onderrichtingen aan de kiezers in de stemlokalen enig effect heeft gehad. 

VI. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Stemverrichtingen - Kiespropaganda 
en vrijheid van stemming - Propaganda en beïnvloeding in en om het stembureau. 

Het voeren van kiespropaganda tot voor de ingang van het stembu
reau is niet verboden. 

Gezien het door Richard Peeters en Jan Walraet op 2 december 1982 ingediende 
verzoekschrift waarbij zij, als verkozen kandidaten van de lijst D.W.O. n' 30 bij de gemeen
teraadsverkiezing dd. 10 oktober 1982 te Wezembeek-Oppem, in hoger beroep komen van 
het besluit dd. 10 november 1982 van de bestendige deputatie van Brabant, houdende 
verwerping o.m. van het bezwaar dat door eerstgenoemde verzoeker tegen de verkiezing 
werd ingebracht; 

Overwegende dat de vormvereisten voorgeschreven bij artikel 5 van het koninklijk 
besluit van 15 juli 1956, gewijzigd bij koninklijk besluit van 16 september 1982, tot regeling 
van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State in geval van 
beroep als bedoeld bij artikel 76bis van de gemeentekieswet werden nageleefd; 

1. Met betrekking tot de feiten. 

Overwegende dat de feiten als volgt kunnen samengevat worden : 
1.1. Bij schrijven van 19oktober1982 legde Richard Peeters bij de bestendige depu

tatie van Brabant klacht neer tegen de gemeenteraadsverkiezing die op 10 oktober 1982 te 
Wezembeek-Oppem plaats vond. 
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Op 10 november 1982 nam de bestendige deputatie van Brabant, na de termijn van 
30 dagen waarover zij in beginsel beschikt om over de geldigheid van de verkiezingen te 
beslissen, met 15 dagen te hebben verlengd, het thans door de Raad van State bestreden 
besluit, waarbij de gemeenteraadsverkiezing te Wezembeek-Oppem bevestigd werd en de 
klachten, waaronder deze van eerste verzoeker verworpen werden. 

Bedoeld besluit berust, met betrekking tot de door Richard Peeters ingediende 
klacht, op de volgende motieven : 

« Overwegende dat verzoeker ter staving van zijn bezwaar het volgende aanvoert : 
» 1.- Lijsttrekker Van Houte van lijst n' 30 UDRT-RAD heeft publiciteit gemaakt waarbij 

»hij voordelen in natura beloofde aan de kiezers ingeval zijn lijst drie verkozenen 
» bekwam. Indien slechts een deel van de 366 kiezers niet beïnvloed was geworden 
» door deze vorm van omkoperij, had de zetelverdeling er gans anders kunnen uit
» zien; 

» 2.- Lijsttrekker De Grunne van lijst n' 29 - GE-EC, tevens uittredend burgemeester, 
» heeft persoonlijke propaganda gevoerd bij de jonge kiezers en hierbij gebruik 
» gemaakt van adreslabels eerder in het jaar aangevraagd bij het Rijksregister door 
»het schepencollege; 

» 3.- Voor enige kandidaat Delchef van lijst n' 31 JRWO was zoals wettelijk voorzien, 
» geen stemvakje gedrukt achter zijn naam op de kiesbrieven. Dit was echter wel het 
» geval op de voorbeelden van kiesbrief uitgehangen op enkele borden ad hoc in de 
» gemeente. Dit heeft bepaalde kiezers zeker in verwarring gebracht. 

» 4.- Nabij de stemlokalen van de Ban Eik school waren geen « Instructies voor de kie
» zer »uitgehangen. De plaats waar deze instructies moesten uithangen, op 5 m. van 
» de kiesburelen, was ingenomen door verkiezingspropaganda van verscheidene par
» tijen. Dit en ook het feit dat tot voor de deur van de kiesburelen propaganda werd 
» uitgedeeld, is door getuigen van mijn partij vastgesteld en werd op hun verzoek in 
» het verslag van het kiesbureau opgenomen »; 
» Overwegende dat, wat het eerste middel betreft, bezwaarindiener doelt op een 

» genummerd kiespamflet, gericht aan de inwoners van het gehucht Ban Eik waarin o.m. 
» volgende tekst werd afgedrukt : 
» ... Bewaar uw GELUKSNUMMER zorgvuldig. Indien RAD-UDRT minstens 3 zetels 
» behaalt - wat heel waarschijnlijk is met uw steun - zullen 10 personen uit de BAN EIK 
» uitgeloot worden om deel te nemen aan een gastronomische avond. Getuigen zullen de 
»loting bijwonen en wij zullen U de winnende nummers meedelen .... »; 

» Overwegende dat deze belofte niet als een ongeoorloofd of laakbaar procédé kan 
» beschouwd worden; dat de perken van een geoorloofde kiespropaganda niet werden te 
» buiten gegaan; dat het middel niet gegrond is; 

» Overwegende, wat het tweede middel betreft, dat het toespitsen van kiespropagan
» da op een specifieke groep, zoals bvb. « de jonge kiezers », alleszins geoorloofd en zelfs 
» algemeen gebruikelijk is; dat het gebruik hierbij van adreslabels, vroeger aangevraagd of 
» aangekocht door de gemeente, hoogstens als een administratieve fout zou kunnen be
» schouwd worden die echter geenszins de uitslag van de verkiezingen kan beïnvloeden; dat 
» dit middel niet gegrond is; 

» Overwegende dat, wat het derde middel betreft, het stembiljet overeenkomstig 
» artikel 30 van de gemeentekieswet opgesteld werd; dat een mogelijke verwarring bij de 
» kiezers, op grond van het geciteerd verschil tussen het modelstembiljet en de stembiljet
» ten, niet is aangetoond en trouwens moeilijk aanneembaar is vermits het een alleenstaand 
» kandidaat betrof; dat dit middel niet gegrond is; 

»Overwegende, dat het vierde middel betreft, dat het voeren van propaganda tot 
»voor de ingang van een stembureau niet verboden is (arrest Raad van Staten' 14.906, dd. 
» 21 september 1971, inzake de gemeenteraadsverkiezingen k Opoeteren); dat volgens het 
» proces-verbaal van het 12e stembureau, er sprake was van een verkiezingspaneel met 
» propaganda binnen de omheiningen van het stembureel; dat, hoewel het voeren van 
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» propaganda in het stembureau zelf ongepast is, het in casu niet blijkt dat hierdoor de 
» verkiezingsuitslag werd beïnvloed; dat zulks evenmin aangetoond is naar aanleiding van 
» het ontbreken van de« onderrichtingen aan de kiezers »in de stemlokalen van de Ban-Eik 
» school; dat dit middel ongegrond is; 

» Overwegende dat het bezwaar in zijn geheel ongegrond is zodat het verzoek van 
» bezwaarindiener dient afgewezen »; 

2. Met betrekking tot de ontvankelijkheid van het beroep 

2.1. Overwegende dat alleen verzoeker Richard Peeters bezwaren heeft ingebracht 
bij de bestendige deputatie; dat bijgevolg alleen aan verzoeker en niet aan tweede verzoe
ker, overeenkomstig artikel 76 van de gemeentekieswet, kennis werd gegeven van de beslis
sing dd. 10 november 1982 van de bestendige deputatie van Brabant; 

Overwegende dat luidens artikel 76bis van de gemeentekieswet, alleen degenen aan 
wie kennis moet worden gegeven van de beslissing van de bestendige deputatie, beroep 
kunnen instellen bij de Raad van State; dat derhalve het beroep slechts ontvankelijk is in de 
mate dat het van verzoeker Peeters uitgaat; 

2.2. Overwegende dat een afschrift van het besluit van de bestendige deputatie aan 
verzoeker Peeters werd overgemaakt met een ter post aangetekende brief, die hem op 
26 november 1982 werd afgegeven; dat verzoeker derhalve zijn beroep heeft ingesteld bin
nen de bij artikel 76bis van de gemeentekieswet gestelde termijn; 

3. Met betrekking tot de grond van de zaak: 

3.1. Overwegende dat het eerste middel als volgt luidt : 
« ".de lijst n' 20 van U.D.R.T.-R.A.D. heeft betrekking op de publiciteit die deze 

» lijst maakte en waarbij voordelen in natura werden beloofd als de lijst drie verkozenen 
»bekwam.» 

»Het gaat hier, aldus de Bestendige Deputatie, om een genummerd kiespamflet, 
» gericht aan de kiezers van het gehucht Ban-Eik waarin geschreven stond : 
»Bewaar uw geluksnummer zorgvuldig. Indien R.A.D. - U.D.R.T. minstens zetels be
» haalt - wat heel waarschijnlijkis met uw steun - zullen 10 personen uit Ban Eik uigeloot 
» worden om deel te nemen aan een gastronomische avond. Getuigen zullen de loting 
»bijwonen en wij zullen U de winnende nummers meedelen ". ». 

» De Bestendige Deputatie aanziet deze belofte niet als een ongeoorloofd of laak
» baar procédé dat de perken van een ongeoorloofde kiespropaganda te buiten gaat. 

» Wat de belofte betreft van het uitloten van 10 gastronomische eetmalen volgens een 
» objectief uitlotingssysteem indien 3 zetels worden gehaald - ook al werden ze niet gehaald 
» - gooit men de kiezers van de wijk Ban-Eik en omliggende in een geraffineerd opgezette 
» wedstrijd om de uitgeloofde prijzen in de wacht te slepen, des te meer daar op een handige 
» wijze de toekenning van de prijzen tot na de verkiezingen wordt verdaagd, wat de span
» ning geenszins doet verslappen tot op de dag van de verkiezingen zelf. Dit is wat men in de 
» rechtspraak van de Raad van 3tate noemt het opwarmen van de gemoederen van personen 
» door via een uitgesteld of in het vooruitzicht gesteld feest er de electorale winst van op te 
» strijken, zodat aan ongeoorloofde beïnvloeding wordt gedaan. Wanneer middeltjes zoals 
» het aanbieden van eetmalen via een uitlotingssysteem de erkentelijkheid uitlokt, dan is de 
» grens van het toelaatbare overschreden. Komt daar nog bij dat de lijsttreker van de lijst 
» n' 20 in de wijk Ban-Eik woont, die een wijk van sociale woningen issen daarenboven als 
» misnoegde uit de lijst van burgemeester de Grunne is getreden ». 

Overwegende dat het desbetreffende kiespamflet als een ongeoorloofde poging tot 
beïnvloeding van de kiezer dient beschouwd te worden doordat het een niet onbelangrijk 
materieel voordeel, afhankelijk van het aantal behaalde stemmen voorspiegelt; dat derhalve 
dient onderzocht te worden of in casu de door verzoeker aangeklaagde poging tot beïnvloe
ding van de kiezers zodanige invloed heeft kunnen hebben dat hierdoor tenminste één zetel 
van lijst kon verschuiven; 
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Overwegende dat op een totaal van 7.433 geldig uitgebrachte stemmen, de lijst n' 20 
U.D.R.T. - R.A.D. 366 stemmen bekwam; dat om een negende zetel te verkrijgen verzoe
kers lijst n' 20 (D.W.O.) die de laatst toegewezen zetel bekwam, 2430 stemmen had moeten 
behalen, d.w.z. 302 meer dan zij in werkelijkheid bekomen heeft en dus bijna zoveel als het 
totaal aantal stemmen dat door de lijst n' 20 behaald werd; dat, bovendien rekening houden
de met het feit dat het gewraakte pamflet uitsluitend gericht was tot de kiezers van het 
gehucht Ban-Eik en uitging van de aldaar woonachtige kandidaat Van Houtte, die als 
lijsttrekker slechts 67 naamstemmen verwierf, het uitgesloten is dat de door de U.D.R.T. -
R.A.D. gedane poging tot beïnvloeding van de kiezer, een zetelverschuiving heeft kunnen 
veroorzaken ten nadele van verzoekers lijst; dat het eerste middel ongegrond is; 

3.2. Overwegende dat verzoeker in een tweede middel het volgende aanvoert : 
« Lijsttrekker De Grunne van Lijst n' 29 G .E.-E.C., uittredend burgemeester, heeft 

» persoonlijk propaganda gevoerd bij de jonge kiezers gebruik makend van adreslabels 
» afkomstig van het Rijksregister. 

» Terecht houdt de Bestendige Deputatie voor dat het algemeen gebruikelijk is dat 
» men zich tot de jongeren richt, doch dan mag zeker van de in dienst zijnde burgemeester 
»verwacht worden dat hij geen gebruik maakt van adreslabels van het Rijksregister, die 
» algemeen gekend zijn, zodat de indruk gewekt wordt dat gebruik gemaakt wordt van 
» officiële documenten gericht tot de jonge kiezer. De zaak wordt des te erger wanneer nu 
»blijkt dat de uittredende burgemeester, zonder enige opdracht van het College, de labels 
»persoonlijk heeft besteld, wat tot gevolg heeft dat de andere uittredende schepenen en 
» raadsleden niet over dezelfde mogelijkheden hebben beschikt en er ook geen gebruik van 
» zouden gemaakt hebben omdat het niet mag. Niettemin plukt de uittredende burgemees
» ter de vruchten van zijn niet-toegelaten praktijken. Wanneer de Bestendige Deputatie 
» deze zaak afdoet met te zeggen dat dit een administratieve fout is, die de uitslag van de 
» verkiezingen niet heeft beïnvloed, dan is dit vrij simplistisch en houdt geen rekening met 
»de gelijkheid onder de kandidaten om zich tot de kiezers· te richten». 

Overwegende dat het gebruik van adreslabels afkomstig van het rijksregister, -
aangenomen dat deze praktijk, die op zichzelf genomen laakbaar is, de gelijkheid tussen de 
kandidaten heeft kunnen verstoren-, dan alleen tot de vernietiging van de kiesuitslag kan 
leiden indien het van enige invloed is geweest op de kiesuitslag; dat, gelet op de algemeen 
erkende geringe invloed van gewone kiespamfletten, dient aangenomen te worden dat de 
wijze van adressering van kiespamfletten van nog geringere invloed is op de kiezer; dat, zelfs 
gesteld dat de jongeren de herkomst van die labels hadden kunnen herkennen, niets onwaar
schijnlijker is, dan dat zij bij het uitbrengen van hun stem zich door die herkomst zouden 
hebben laten beïnvloeden; dat het middel ongegrond is; 

Overwegende dat verzoeker in een derde middel aanvoert dat « achter de naam van 
» de enige kandidaat van lijst n' 31 geen stemvakje was gedrukt ... (hetgeen bepaalde 
» kiezers in verwarring heeft gebracht ... (en hetgeen ertoe geleid heeft dat) achter de naam 
»van die kandidaat een kruisje werd gezet »; 

Overwegende dat artikel 30, derde lid, van de gemeentekieswet, als volgt luidt : 
« Naast de naam van iedere kandidaat, behalve naast die van alleenstaande kandidaten, 
» staat een kleiner stemvak »; dat de bestendige deputatie, gezien het in casu om een 
alleenstaande kandidaat ging, derhalve terecht stelde dat het stembiljet overeenkomstig 
artikel 30 van de gemeentekieswet werd opgesteld; dat het middel in rechte faalt; 

Overwegende dat verzoeker in een vierde middel aanvoert dat« nabij de stemloka
» !en in BAN-EIK geen instrukties voor de kiezer waren uitgehangen »;dat« daar waar ze 
» moesten uitgehangen worden ... een bord was met verkiezingspropaganda van verscheide
» ne partijen », en dat « bovendien tot voor de deur van de kiesbureaus propaganda werd 
»uitgedeeld, wat door getuigen van D.W.O. is vastgesteld en op hun verzoek in he: verslag 
» van het kiesbureau werd opgenomen »; 

Overwegende dat van het ontbreken van deze onderrichtingen geen melding gemaakt 
is geworden in de processen-verbaal van de betrokken stembureaus; dat bovendien, gezien 
in geen enkel stemopnemingsbureau een abnormaal hoog aantal blanco- of ongeldige stem-
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men werd genoteerd, het effect van het eventueel ontbreken van deze onderrichtingen 
geenszins bewezen wordt; 

Overwegende, tenslotte, dat het voeren van kiespropaganda tot voor de ingang van 
een stembureau niet verboden is; dat ook het vierde middel, in zijn beide onderdelen, niet 
kan leiden tot de nietigverklaring van de verkiezing, 

BESLUIT: 

Artikel 1. - Het besluit van 10november1982 waarbij de bestendige deputatie van 
de provincieraad van Brabant het bezwaar afwijst dat tegen de gemeenteraadsverkiezing van 
10 oktober 1982 te Wezembeek-Oppem was ingebracht, is bevestigd. 

Nrs 22.968 tot 22.970 - ARRESTEN van 22 februari 1983 (IVde K.) 
De HH. Vermeulen, kamervoorzitter, Vander Stichele en Suetens, verslaggever, 
staatsraden, en Mevr. Vrints, auditeur (andersluidend advies)*. 

nr 22.968 - BRAUN de ter MEEREN (Mrs de Suray en Theunis
sen) 

nr 22.969 - MATHOT 
nr 22.970 - DE GROE EN GALLE (Mrs de Suray en Theunis

sen) 
tl Gemeenschapsminister van Ruimtelijke Ordening 
(de H' Boes) 

I. en II. (zien' 22.784, 1. en Il.) 
III. HANDELINGEN VAN ADMINISTRATIEVE OVERHEDEN - Geldigheid -

Vormen -Adviezen 
IV. RUIMTELIJKE ORDENING - Gewestplannen - Plan - Koninklijk besluit -

Algemeen 
V. GEWESTEN - Gewestelijke instellingen - Bevoegdheid 
In alle gevallen opgesomd door artikel JO van de wet van 1 augustus 

1974, is de bij dit artikel opgelegde raadpleging van het ministerieel comité 
voor Brusselse aangelegenheden niet louter een maatregel van inwendige 
orde, maar een pleegvorm ter bescherming van de rechtsonderhorigen en 
dus een substantiële vormvereiste. 

Het overleg in het ministerieel comité voor Vlaamse aangelegenheden 
en in het ministerieel comité voor Waalse aangelegenheden is enkel een 
maatregel van inwendige orde, wanneer de toe te passen rechtsregel geen 
overleg in de ministerraad oplegt. Ondermeer een koninklijk besluit hou
dende vaststelling van het gewestplan moet niet ter beraadslaging worden 
voorgelegd aan een ministerieel comité voor gewestelijke aangelegenheden. 

* Het Auditoraat was van oordeel dat het bestreden besluit ter beraadslaging had moeten worden voorgelegd 
aan het ministerieel comité voor gewestelijke aangelegenheden. 
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VI. (zien' 22.852, VII.) 
VII. RUIMTELUKE ORDENING - Gewestplannen - Gewestelijke commissies van 

advies - Algemeen 
VIII. RECHTSPLEGING - Verzoekschrift - Uiteenzetting van de feiten en de mid

delen - Exceptie van onwettigheid - Individuele handeling - Onwettigheid van de benoe
ming van de leden van een commissie 

Het koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van een 
gewestelijke commissie van advies heeft geen verordenend, maar wel een 
individueel karakter. Wanneer de verzoeker die individuele rechtshandeling 
niet binnen de zestig dagen na de bekendmaking ervan met een annulatiebe
roep voor de Raad van State heeft bestreden, is zij in de verhoudingen 
tussen de partijen onaantastbaar geworden. Een gebeurlijke onwettigheid 
van dat koninklijk besluit kan derhalve hoe dan ook niet tot grondslag 
dienen voor een eventuele vernietiging van een gewestplan. 

IX. HANDELINGEN VAN ADMINISTRATIEVE OVERHEDEN - Geldigheid -
Vormen - Motieven 

X. RUIMTELUKE ORDENING - Gewestplannen - Gewestelijke commissies van 
advies - Advies - Motivering 

Het advies van de gewestelijke commissie van advies vormt een geheel 
en moet als dusdanig worden gelezen. 

XI. RUIMTELUKE ORDENING - Gewestplannen - Plan - Bekendmaking 
Geen wettelijke bepaling verplicht de overheid al de uitgebrachte ad

viezen en ingediende opmerkingen en bezwaren te publiceren of ter inzage 
te leggen. 

XII. RECHTSPLEGING - Memorie van wederantwoord - Middel 
Een middel dat slechts in vage bewoordingen wordt gesuggereerd in 

de memorie van wederantwoord is niet ontvankelijk, zelfs wanneer het 
wordt gepreciseerd in een laatste memorie of in een aanvullende memorie. 

(n' 22.968) Gezien het verzoekschrift dat Geneviève Braun de ter Meeren op 23 mei 
1977 heeft ingediend om de vernietiging te vorderen van : 
1. het bij koninklijk besluit van 7 maart 1977 vastgesteld gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse; 
2. het koninklijk besluit van 15 april 1977 houdende in herzieningstelling van sommige 

algemene en bijzondere plannen van aanleg van gemeenten opgenomen in het gewest 
Halle-Vilvoorde-Asse. 

Over de gegevens van de zaak. 

1. Overwegende dat wat tot de zaak heeft geleid, zich als volgt heeft voorgedaan : 
1.1. Verzoekster is eigenaar van gronden die zich als volgt identificeert : 

« gemeente Zaventem, eertijds Sterrebeek, gekadastreerd : 
» - sectie n' 553R/deel 
» - sectie B n' 560 B/deel, 561 Afdeel, 561 B/deel, 563 Afdeel, 566 deel, 567 deel, 587 deel, 

» 588 deel, 589 deel, 553 Q, P, I, M, K, 563 Afdeel, 566 deel, 589 deel, 567 deel, 588 
»deel, 560 C 

» - sectie B n' 560 D, BI deel, 561 B/deel, 561 Afdeel, 562, 556 A, met een oppervlakte van 
» 16 ha 60 a » 
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1.2. Het bij ministerieel besluit van 29 maart 1974 voorlopig vastgesteld ontwerp
gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse bestemt deze gronden tot woongebied. 

1.3. Van 22 juli 1975 tot en met 19 oktober 1975 wordt het ontwerp-gewestplan aan 
het openbaar onderzoek onderworpen. 

Verzoekster doet geen opmerkingen of bezwaren gelden. 
1.4. Het bij koninklijk besluit van 7 maart 1977 vastgesteld gewestplan Halle-Vil

voorde-Asse geeft aan de onder punt 1.1. vermelde gronden, eigendom van verzoekster, de 
bestemming« agrarisch gebied». 

Dit koninklijk besluit wordt bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad 
van 15 april 1977. 

1.5. Bij schrijven van 29 april 1977 verzendt de gouverneur van de provincie Brabant 
aan de gemeentebesturennvan de gemeenten gelegen binnen het beheersingsgebied van het 
gewestplan, met het oog op het ter inzage leggen ten gemeentehuize, volgende van het 
gewestplan deel uitmakende stukken : 
1° de bestemmingsplannen, 
2° de plannen die de bestaande rechtstoestand aangeven. 

1.6. Bij het tweede bestreden koninklijk besluit van 15 april 1977 houdende inher
zieningstelling van sommige algemene en bijzondere plannen van aanleg van gemeenten 
opgenomen in het gewest Halle-Vilvoorde-Asse (Belgisch Staatsblad van 30 april 1977) 
wordt o.m. het algemeen plan van aanleg van de gemeente Sterrebeek, goedgekeurd bij 
koninklijk besluit van 15 januari 1957, in herziening gesteld, ten einde het in overeenstem
ming te brengen met het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse en de erbij horende aanvullende 
stedebouwkundige voorschriften. 

T.a.v. de eerste vordering 

2.1. Overwegende dat verzoekster bij de eventuele vernietiging van het bestreden 
besluit slechts belang heeft in de mate dat het gewestplan haar eigendom betreft; dat het 
beroep derhalve slechts ontvankelijk is in zover het gericht is tegen de bestemming « agra
risch gebied », die wordt gegeven aan de gronden vermeld onder punt 1.1.; dat zulks ambts
halve moet worden opgeworpen; 

2.2. Overwegende dat een gewestplan weliswaar een geheel uitmaakt, maar dat de 
gedeeltelijke vernietiging van het plan - zoals de latere gedeeltelijke wijziging ervan door 
de overheid - denkbaar en alzo toelaatbaar is, voor zover althans de vernietiging op een, 
van planologisch standpunt, isoleerbaar gebied binnen het gewest betrekking heeft, zodat de 
gedeeltelijke vernietiging niet tot gevolg heeft de algemene economie van het plan aan te 
tasten; dat in het huidige geval in redelijkheid kan worden aangenomen dat de bestemming 
die door het bestreden besluit aan het eigendom van verzoeker wordt gegeven, kan worden 
vervangen, zonder de algemene economie van het plan aan te tasten; dat derhalve ontvanke
lijk met een annulatieberoep kan worden opgekomen tegen dat gedeelte van het plan dat de 
bestemming van het eigendom van verzoekster bepaalt; 

3.1. Overwegende dat verzoekster een eerste middel aanvoert, gesteund op de 
schending van de artikelen 10, 3° en 9, vierde lid, en 4 van de wet van 1 augustus 1974 tot 
oprichting van gewestelijke instellingen, in voorbereiding van de toepassing van artikel 
107quater van de Grondwet, doordat het Ministerieel Comité voor Vlaams Aangelegenhe
den niet heeft beraadslaagd over het eerste bestreden besluit; 

3.2. Overwegende dat dit middel niet gegrond is, zoals blijkt uit wat volgt : 
3.2.1. Op het tijdstip waarop het bestreden besluit werd genomen was de oorspron

kelijke, ongewijzigde tekst van de wet van 1 augustus 1974 nog steeds van kracht. 
De wet van 1 augustus 1974 poneert dat, in verband met de materies die in artikel 4 

worden opgesomd, differentiële regelingen per regio kunnen worden vastgesteld en dergelij
ke differentiële regelingen dus verenigbaar zijn met het in artikel 6 van de Grondwet vervat
te beginsel van de gelijkheid, ook al is de enige rechtvaardiging voor het differentieel 
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karakter van die regelingen niets meer dan het loutere feit dat ze voor een bepaalde regio 
gelden. 

Uit artikel 4 blijkt ook dat de differentiële regelingen zowel op het niveau van de wet, 
als op het niveau van de verordeningen kunnen worden vastgesteld. 

3.2.2. De wet van 1 augustus 1974 is nochtans geen uitvoering van artikel 107quater 
van de Grondwet. 

Zoals onmiskenbaar blijkt zowel uit de tekst zelfs van de wet, als uit de parlementaire 
voorbereiding ervan - zie o.m. de memorie van toelichting, Pari. doe., Senaat, doe. n' 301 
(B.Z. 1974)- n' 1, t.a.v. p. 1-2, alsmede het advies van de Raad van State, p. 1-2, alsmede 
het advies van de Raad van State, Afdeling Wetgeving ibid., p. 11-14) -, herleiden de 
institutionele bepalingen van de wet zich in werkelijkheid tot procedurevoorschriften; zij 
beperken zich immers tot het instellen, eensdeels, van adviesraden die de regering, eventu
eel het parlement, voorlichten en, anderdeels, van ministercomités binnen de regering die 
ook in de wet, slechts adviserende bevoegdheid hebben. De beslissingsmacht die de regiona
le ministers hebben, komt hun immers toe krachtens koninklijke besluiten, genomen op 
grond van artikel 29 van de Grondwet. 

3.2.3. Zoals in het advies van de Raad van State, Afdeling Wetgeving, wordt gesteld, 
zijn de ministeriële comités voor gewestelijke aangelegenheden« een verplichte schakel van 
»overleg in de voorbereiding van regeringsbeslissingen» (Pari. doe., Senaat, doe. 301 B.Z. 
(1974) - n' 1, p. 12). 

3.2.4. De draagwijdte van de verplichting tot overleg en van de adviserende be
voegdheid van de ministeriële comités verschilt evenwel naargelang het gaat om het ministe
rieel comité voor Brusselse aangelegenheden enerzijds, en de ministeriële comités voor 
Vlaamse aangelegenheden en voor Waalse aangelegenheden, anderzijds. 

3.2.5. Naar luid van artikel 9 van de wet van 1 augustus 1974, «wordt erover ge
» waakt dat het ministerieel comité voor Brusselse aangelegenheden twee Staatssecretaris
» sen telt waarvan één moet behoren tot een andere taalgroep dan die van de Minister die 
» het voorzit ». 

Die specifieke wijze van samenstelling werd in de wet ingelast als een « bijzondere 
waarborgclausule »-(memorie van toelichting, Pari. doe., Senaat, doe. 301(B.Z.1974)
n' 1, p. 4) - ten gunste van « de Vlaamse minderheid te Brussel » - (verslag namens de 
speciale commissie voor de gewestvorming, Pari. doe., Senaat, doe. 301(B.Z.1974)-n' 2, 
p. 29; verslag namens de bijzondere commissie, Pari. doe. Kamer van Volksvertegenwoordi
gers, doe. 193 (B.Z. 1974) n' 6). 

Hieruit vloeit voort dat in alle gevallen opgesomd door artikel 10 van de wet van 
1 augustus 1974, de bij dit artikel opgelegde raadpleging van het Ministerieel Comité voor 
Brusselse Aangelegenheden niet louter een maatregel van inwendige orde is, maar een 
pleegvorm ter bescherming van de rechtshorigen en dus een substantiële vormvereiste. 

3.2.6. Gans anders is de draagwijdte van de verplichting tot overleg binnen het 
Ministerieel Comité voor Waalse Aangelegenheden. 

Die Comités zijn in het stelsel van de wet van 1 augustus 1974 gewone ministeriële 
comités binnen de regering, waaraan adviesdelegatie wordt verleend, zoals b.v. aan het 
Ministerieel Comité voor Economische en Sociale Coördinatie (Pari. doe., Senaat, doe. 301 
(B.Z. 1974) - n' 2, p. 6). 

3.2.7. In hoever de verplichting tot overleg binnen het Ministerieel Comité voor 
Vlaamse Aangelegenheden verder reikt dan een maatregel van inwendige orde kan niet in 
het algemeen, in abstracto, worden omschreven; zulks hangt af van de aard van de toe te 
passen rechtsregel. 

Waar de toe te passen rechtsregel overleg in de Ministerraad voorschrijft, wordt door 
de wet van 1 augustus 1974 het overleg in de Ministerraad vervangen door overleg in het 
Ministerieel Comité voor Vlaamse Aangelegenheden, met mogelijkheid van beroep op de 
Ministerraad. 
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Waar de toe te passen rechtsregel geen overleg in de Ministerraad oplegt, is het 
beraad in het Ministerieel Comité voor Vlaamse Aangelegenheden enkel een maatregel van 
inwendige orde, d.w.z. een maatregel tot coördinatie van het beleid in de geregionaliseerde 
materies, d.i. de in artikel 4 van de wet van 1 augustus 974 opgesomde materies. 

3.2.8. Artikel 9 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelij
ke ordening en van de stedebouw bepaalt o.m. dat het streekplan door de Koning wordt 
vastgesteld « nadat de Ministerraad erover beraadslaagd heeft ». 

Artikel 13 van de wet bepaalt : « Alle bepalingen van de artikelen 9 en 10, behalve de 
»bepaling betreffende het advies van de Ministerraad, zijn toepasselijk op het gewestplan». 

Een koninklijk besluit houdende vaststelling van het gewestplan moet dus niet ter 
beraadslaging worden voorgelegd aan de Ministerraad. 

3.2.9. Uit wat voorafgaat volgt dat onder het stelsel van de wet van 1 augustus 1974, 
de door artikel 10, 3°, t.a.v. een ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling van 
een gewestplan opgelegde « beraadslaging » voor het Ministerieel Comité voor Vlaamse 
Aangelegenheden geen ruimere betekenis heeft dan een maatregel van inwendige orde, met 
het oog op de coördinatie van het beleid in een zg. geregionaliseerde materie, en niet kan 
worden aangezien als een substantiële vormvereiste, waarvan de niet-naleving een grond tot 
vernietiging van het desbetreffende koninklijk besluit zou zijn. 

De Raad van State hoeft dan ook niet te onderzoeken of het aangevoerde middel 
feitelijke grondslag heeft, vermits het hoe dan ook niet, omdat het geen substantiële vormve
reiste betreft, tot vernietiging kan leiden. 

4.1. Overwegende dat verzoekster in een aanvullend middel - dat zij voor het eerst 
in de memorie van wederantwoord aanvoert - inroept dat zelfs indien het eerste bestreden 
besluit voorwerp zou zijn geweest van beraadslaging in het Ministerieel Comité voor Vlaam
se Aangelegenheden, dan nog die beraadslaging onregelmatig zou zijn, doordat het regle
ment van inwendige orde van het Ministerieel Comité niet na een beraadslaging in de 
Ministerraad bij koninklijk besluit werd vastgesteld zoals is voorgeschreven bij « artikel 4 
»van het koninklijk besluit van 19 november 1974 waarbij de Ministeriële Comités voor 
» gewestelijke aangelegenheden geïnstaureerd worden »(Belgisch Staatsblad van 23 novem
ber 1974); 

Overwegende dat dit middel niet ontvankelijk is, vermits het in het verzoekschrift 
kon worden ingeroepen; dat het daarenboven niet gegrond is, doordat de beweerde ontsten
tenis van bedoeld regelement van inwendige orde hoe dan ook op zichzelf niet kan leiden tot 
de onregelmatigheid van de beslissingen van dit Ministerieel Comité; dat daarenboven, zoals 
reeds werd aangetoond onder punt 3.2., de beraadslaging in het Ministerieel Comité voor 
Vlaamse Aangelegenheden ïn het voorliggend geval geen substantiële vormvereiste is; 

5.1. Overwegende dat verzoekster als derde middel aanvoert de schending van de 
artikelen 7, 8, 9 en 10 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke 
ordening en de stedebouw en de artikelen 10, 3°, en 4 van de wet van 1augustus1974 tot 
oprichting van gewestelijke instellingen in voorbereiding van de toepassing van artikel 107-
quater van de grondwet; dat die schending hierin zou bestaan : 

a) Het koninklijk besluit van 3 februari 1976 houdende aanduiding van de streken 
waarvoor in het Vlaamse Gewest een streekplan dient te worden opgemaakt, is onwettig 
omdat het niet het voorwerp was van een beraadslaging van het Ministerieel Comité voor 
Vlaamse Aangelegenheden, wat de onwettigheid meebrengt van het thans bestreden gewest
plan. 

b) Het koninklijk besluit van 13 april 1976 houdende instelling van de commissies 
van advies voor de streken en dat bepaalt dat voor ieder van de aangewezen streken een 
commissie van advies wordt ingesteld, is onwettig, omdat het niet het voorwerp was van een 
beraadslaging van het Ministerieel Comité voor Vlaamse Aangelegenheden, wat de onwet
tigheid van het thans bestreden gewestplan meebrengt. Een adviescommissie die aldus met 
schending van de wet is ingesteld, kan immers geen regelmatig advies over dit gewestplan 
uitbrengen. 
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c) Om dezelfde redenen is onwettig het koninklijk besluit van 31 mei 1976 houdende 
benoeming van de leden van de commissie van advies voor de streek Vlaams-Brabant. 

Bovendien zou dit besluit onwettig zijn om volgende twee redenen : 
- de lijst van de leden van deze commissie werd samengesteld, nog vóór de streken 

werden« ingsteld »; 
- in de regionale commissie zijn de voornaamste belangen van de streek niet voor 

de helft vertegenwoordigd. 

5.2. Overwegende dat dit middel in elk van zijn onderdelen faalt, zoals blijkt uit wat 
volgt: 

5.2.1. ad a) Het koninklijk besluit van 3 februari 1976 heeft niet gediend noch als 
rechtsgrond voor het ontwerp-gewestplan, noch als rechtsgrond voor het gewestplan; dit 
onderdeel van het middel kan dan ook niet in aanmerking worden genomen; 

5.2.2. ad b) Blijkens de gegevens van het dossier, besliste het Ministerieel Comité 
voor Vlaamse Aangelegenheden tijdens zijn vergadering van 4 november 1975 het « voor
» ontwerp van koninklijk besluit houdende instelling van de streekcommissies van advies 
» voor de ruimtelijke ordening, gevoegd bij het doe. 72 dd. 15 oktober 1975 » goed te 
keuren; dit onderdeel van het middel mist feitelijke grondslag; 

5.2.3. ad c) Het koninklijk besluit van 31 mei 1976 houdende benoeming van de 
leden van de commissie van advies voor de streek Vlaams-Brabant heeft geen verordenend, 
maar wel een individueel karakter; die individuele rechtshandeling werd door verzoekster 
binnen de zestig dagen na de bekendmaking ervan niet met een annulatieberoep voor de 
Raad van State bestreden; zij is derhalve in de verhoudingen tussen de partijen onaantast
baar geworden; een gebeurlijke onwettigheid van bedoeld koninklijk besluit kan derhalve 
hoe dan ook niet tot grondslag dienen voor een eventuele vernietiging van het eerste bestre
den besluit; 

5.3. Overwegende, daarenboven, dat de beraadslaging over genoemde koninklijke 
besluiten in het Ministerieel Comité voor Vlaamse Aangelegenheden hoe dan ook niet kan 
worden aangezien als een substantiële vormvereiste; 

6.1. Overwegende dat verzoekster verder nog aanvoert de schending van de artike
len 10 en 13 van de wet van 29 maart 1962, naar luid waarvan het advies van de regionale 
commissie van advies over het ontwerp-gewestplan in het Belgische Staatsblad wordt overge
nomen, doordat het advies van de regionale commissie voor de streek Vlaams-Brabant, 
overgenomen in het Belgisch Staatsblad van 15 april 1977 « onbegrijpelijke en onleesbaar 
»is», terwijl de bekendmaking zo moet zijn dat zij aan haar doel beantwoordt. 

6.2. Overwegende dat dit middel niet gegrond is, zoals blijkt uit wat volgt : 
6.2.1. Het wordt niet betwist dat het advies van de regionale commissie in extenso 

werd gepubliceerd in een zgn. bijvoegsel tot het Belgisch Staatsblad van 15 april 1977, 
overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 10 en 13 van de wet houdende organisatie van 
de ruimtelijke ordening en van de stedebouw. 

6.2.2. Dit advies geeft het standpunt van de regionale commissie t.a.v. het ontwerp
gewestplan, de uitgebrachte adviezen en de tijdens het openbaar onderzoek ingediende 
opmerkingen en bezwaren weer. 

6.2.3. Geen wettelijke bepaling verplicht de overheid daarenboven nog ook al die 
uitgebrachte adviezen en ingediende opmerkingen en bezwaren te publiceren of ter inzage te 
leggen. 

6.2.4. Het advies van de regionale commissie vormt een gehelen moet als dusdanig 
worden gelezen. 

Naar redelijkheid kan niet worden aangenomen dat in het voorliggend geval dit 
advies in zijn geheel « onbegrijpelijk en onleesbaar » zou zijn. 

6.2"5. Weliswaar had verzoekster in het verzoekschrift kunnen aanvoeren dat noch 
in het advies van de regionale commissie noch in het koninklijk besluit tot vaststelling van 
het gewestplan, op afdoende wijze wordt geantwoord op de uitgebrachte adviezen en de 
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ingediende bezwaren en opmerkingen, of nog dat de in het gewestplan aan een bepaald 
perceel gegeven bestemming, in zover die afwijkt van de bestemming die door het ontwerp
gewestplan werd gegeven, niet verantwoord is. Die middelen die geen betrekking hebben op 
de wijze van bekendmaking, maar op het al dan niet regelmatig verloop van het openbaar 
onderzoek of op het al dan niet aanwezig zijn van de rechtens vereiste feitelijke grondslag, 
worden door verzoekster evenwel slechts in vage bewoordingen gesuggereerd in de memorie 
van wederantwoord en voor het eerst op duidelijke wijze aangevoerd in de laatste memorie 
en de laatste aanvullende memorie. Die middelen zijn dan ook niet ontvankelijk. 

T.a.v. de tweede vordering. 
7. Overwegende dat verzoekster in haar verzoekschrift geen afzonderlijke middelen 

aanvoert ter ondersteuning van de vordering tot vernietiging van het tweede besluit; dat het 
in de memorie van wederantwoord aangevoerde middel had kunnen ingeroepen worden in 
het verzoekschrift, en derhalve niet ontvankelijk is; dat daarenboven dit middel, dat eens te 
meer steunt op de ontstentenis van beraadslaging in het Ministerieel Comité voor Vlaamse 
Aangelegenheden, niet gegrond is, vermits die beraadslaging niet kan worden aangezien als 
een substantiële vormvereiste, 

BESLUIT: 

Artikel 1. - Het beroep wordt verworpen. 
Artikel 2. - De kosten, bepaald op zevenhonderd vijftig frank, komen ten laste van 

de verzoekende partij. 

*** 
De arresten 22.969 en 22.970 zijn in dezelfde bewoordingen gesteld als het n° 22.968. 

Nr 22.971 - ARREST van 22 februari 1983 (IVde Kamer) 
De HH. Vermeulen, kamervoorzitter, Vander Stichele en Suetens, verslaggever, 
staatsraden, en Mevr. Tulkens, auditeur. 

VAN HAUTEGEM tl College van burgemeester en schepenen van 
Brakel (Mr Lambrechts) 

1. GEMEENTEPERSONEEL - Pensioen - Algemeen 
Bij ontstentenis van een gemeentelijk pensioenreglement is het ko

ninklijk besluit van 26 december 1938 van toepassing. 

II. GEMEENTEPERSONEEL - 1° Disponibiliteit - Ziekte of gebrekkigheid - 2° 
Pensioen - Ziekte of gebrekkigheid 

Uit artikel 38 van het koninklijk besluit van 26 december 1938 volgt 
dat de gemeenteraad verplicht is een personeelslid vervroegd op pensioen te 
stellen, wanneer de betrokkene voldoet aan de in de artikelen 9 en 10 
gestelde voorwaarden. De omstandigheid dat de ambtenaar onder toepas
sing zou vallen van artikel 15 van het koninklijk besluit van 13 november 
1967 sluit niet uit dat hij voldoet aan de voorwaarden om tot het vervroegd 
pensioen te worden toegelaten. 
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Gezien het verzoekschrift dat Leon Van Hautegem, onderbureauchef bij het ge
meentebestuur van Brakel, op 16 juni 1981 heeft ingediend om de vernietiging te vorderen 
van: 
a) het besluit van 27 april 1981 van de gemeenteraad in de mate daarin wordt beslist hem 

« met ingang van 1 februari 1981 toe te laten tot het definitief vroegtijdig pensioen »; 
b) de impliciete weigering hem« na 1 februari 1981 in disponibiliteit te stellen»; 

Over de gegevens van de zaak. 

1. Overwegende dat wat tot deze rechtszaak heeft geleid, zich als volgt heeft voorge-
daan: 

1.1. Op 18 maart 1971 werd verzoeker, voorheen gemeentesecretaris te Zegelsem, 
herbenoemd tot onderbureauchef in de o.m. door samenvoeging met Zegelsem ontstane 
nieuwe gemeente Brakel. 

1.2. Verzoeker blijkt vanaf 19 maart 1976 bestendig ziek te zijn geweest en werd 
herhaaldelijk, o.m. op 11 december 1978 en 17 december 1979, door de gemeenteraad in 
disponibiliteit gesteld. 

1.3. Op 1 oktober 1980 daartoe door het gemeentebestuur aangezocht, werd hij 
door de administratieve gezondheidsdienst op 9 december 1980 onderzocht. 

In hun verslag dienaangaande stellen Dr. Valcke, inspecteur-geneesheer, en Dr. 
Decorte, geneesheer niet-ambtenaar : 

« te hebben vastgesteld dat dit personeelslid (Van Hautegem) 
» - op medisch vlak de voorwaarden vervult om toegelaten te worden tot een 

» definitief vroegtijdig pensioen; 
» - definitief ongeschikt is om zijn eigen dienst of e~ige andere dienst hem toege

» kend bij wijze van wederbenutting of wedertewerkstelling waar te nemen; 
» - ... dat de aandoening waaraan het personeelslid lijdt niet behoort tot deze 

»bedoeld in artikel 15 van het K.B. van 13.11.1967 betreffende de stand disponibiliteit van 
» het Rijkspersoneel. » 

Zijnerzijds stelde Dr. Jockmans, hoofdgeneesheer bij de Administratieve Gezond
heidsdienst, op 15 december 1980 : « Akkoord met de beslissing, doch ik ben van oordeel 
» dat artikel 15 wel van toepassing is ». 

Blijkbaar op beroep van verzoeker besliste de geneesheer op 27 januari 1981 op-
nieuw: 

« personeelslid Van Hautegem Leo ... 
» Vervult, op medisch vlak, de voorwaarden om toegelaten te worden tot het defini

» tief vroegtijdig pensioen. 
» Het personeelslid is definitief ongeschikt om zijn eigen dienst of een andere dienst, 

» hem toegekend bij wijze van wederbenutting of wederbewerkstelling waar te nemen. 
» De aandoening waaraan het personeelslid lijdt behoort tot deze bedoeld in artikel 

» 15 van het K.B. van 13.11.1967 betreffende de stand disponibiliteit van het Rijksperso
» nee!.» 

1.4. Op 27 april 1981 stelde de gemeenteraad het bestreden besluit vast. 
Het luidt als volgt : 
« De Gemeenteraad, in geheime zitting vergaderd, 
« Gelet op ons besluit dd. 22 december 1980 houdende opheffing van disponibiliteit 

»voor de heer Van Hautegem Leon, Onderbureelhoofd, voor de periode van 1112/1%0 tot 
» 30/12/1980 (30 dagen); 

»Gelet op de kennisname door de heer Provinciegouverneur dd. 29/01/1981; ref. 2e 
» afdeling; MS/MD/4167-80/33.132.3/501; 
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» Gelet op de beslissingen van respectievelijk de Administratieve Gezondheidsdienst 
»dd. 9112.1980 en dhr. Hoofdgeneesheer A.G.D. dd. 15/12/1980, beschikkende dat betrok
» kene definitief ongeschikt is zijn eigen dienst of enige andere dienst waar te nemen en, dat 
» art. 15 van het K.B. van 13/11/1967 betreffende de stand disponibiliteit van het Rijksperso
» nee! van toepassing is; 

»Overwegende dat genoemde beslissing betrokkene werd betekend op 8/1/1981; 
» Gelet op art. 84 van de Gemeentewet en alle terzake vigerende wetgeving en 

»reglementering; 
»Besluit: 

»Art. 1 - De heer Van Hautegem Leon, Onderbureelhoofd, wonende te Brakel, Gent
» sesteenweg n' 7, wordt met ingang van 31/12/1980 opnieuw in disponibiliteit 
» gesteld; - in toepassing van art. 15 van het K.B. van 13/1111967 wordt hem 
» een wachtgeld toegekend gelijk aan zijn laatste activiteitswedde. 

» Art. 2 - Met ingang van 1 februari 1981 wordt betrokkene toegelaten tot het definitief 
» vroegtijdig pensioen. 

» Art. 3 - Uitgiften van onderhavig besluit worden overgemaakt aan de heer Provincie
» gouverneur ter kennisgeving. » 

1.5. Bij brief van 25 mei 1981 vraagt de gemeenteontvanger aan verzoeker de wedde 
van de maanden februari en maart 1981 terug te betalen, omdat hij met ingang van 1 februa
ri 1981 op pensioen werd gesteld. 

T.a.v. de rechtmatigheid van het bestreden besluit. 

2. Overwegende dat verzoeker als enig middel aanvoert de schending van artikel 15 
van het koninklijk besluit van 13 november 1967 betreffende de stand disponibiliteit van het 
Rijkspersoneel, koninklijk besluit dat bij de beslissing van 28 april 1980 van de gemeente
raad van Brakel « mutatis mutandis » van toepassing werd verklaard op het in vast verband 
benoemd gemeentepersoneel; dat die schending volgens verzoeker hierin bestaat dat hij, 
blijkens de beslissing van de administratieve gezondheidsdienst, aan een aandoening lijdt die 
behoort tot deze bedoeld in artikel 15, zodat hij in disponibiliteit moest blijven en niet 
ambtshalve voortijdig in ruste kon worden gesteld; 

3. Overwegende dat het middel niet gegrond is, zoals blijkt uit wat volgt : 
3.1. Uit de gegevens is terzake van toepassing het koninklijk besluit van 26 decem

ber 1938 betreffende de pensioenregeling van het gemeentepersoneel. 
3.2. Artikel 38 van vermeld koninklijk besluit bepaalt : « De gemeenteambtenaren 

»mogen, om geen enkele reden, in disponibiliteit gesteld of behouden worden, wanneer zij 
»beantwoorden aan de wettelijke voorwaarden om gepensioneerd te worden». 

3.3. Naar luid van artikel 9 van genoemd koninklijk besluit van 26 december 1938, 
verkrijgen de gemeenteambtenaren aanspraak op pensioen, ongeacht hun leeftijd, wanneer 
zij « niet meer in staat bevonden worden om wegens gebrekkigheden hun ambt verder uit te 
» oefenen, op voorwaarde dat zij ten minste tien jaren dienst hebben ». 

Luidens artikel 10, § 1, van genoemd koninklijk besluit« worden de gevallen van 
» ziekte, gebrekkigheden, ongevallen, waardoor de oppensioenstelling kan gewettigd wor
» den, eerst vastgesteld door de bij de wet van 17 februari 1849 ingestelde provinciale 
»pensioencommissies ». 

Sinds het koninklijk besluit van 18 augustus 1939 «tot regeling der geneeskundige 
» onderzoekingen door de administratieve gezondheidsdienst, in plaats van door de provin
» ciale pensioencommissies » wordt de voor de vervroegde oppensioenstelling vereiste vast
stelling van de onmogelijkheid het ambt verder uit te oefenen gedaan door de administratie
ve gezondheidsdienst. 

3.4. In het voorliggend geval werd die vasMelling in eerste aanleg gedaan door de 
geneesheren Valcke en Decorte en hoofdgeneesheer Jockmans, en op beroep door genoem
de hoofdgeneesheer bij de Administratieve Gezondheidsdienst. 
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Zoals reeds werd aangeduid, wordt diens beslissing verwoord als volgt : 
« vervult, op medisch vlak, de voorwaarden om toegelaten te worden tot het defini

» tief vroegtijdig pensioen. 
» Het personeelslid is definitief ongeschikt om zijn eigen dienst, of een andere dienst 

» hem toegekend bij wijze van wederbenutting of wedertewerkstelling waar te nemen. 
» De aandoening waaraan het personeelslid lijdt behoort tot deze bedoeld in artikel 

» 15 van het K.B. van 13.11.1967 betreffende de stand disponibiliteit van het Rijksperso
» neel. » 

3.5. Met toepassing van artikel 38 van het vermelde koninklijk besluit van 26 decem
ber 1938 was de gemeenteraad verplicht verzoeker vervroegd op pensioen te stellen, vermits 
hij aan de in artikel 9 en 10 van genoemd koninklijk besluit gestelde voorwaarden voldeed. 

3.6. Verzoeker beweert evenwel dat de toepassing van artikel 15 van het koninklijk 
besluit van 13 november 1967 betreffende de stand disponibiliteit van het rijkspersoneel -
koninklijk besluit dat bij besluit van 28 april 1980 van de gemeenteraad van Brakel« mutatis 
mutandis » van toepassing werd verklaard op het in vast verband benoemd gemeenteperso
neel - de toepassing van de onder punt 3.5. vermelde bepalingen van het koninklijk besluit 
van 26 december 1938 zou uitsluiten. 

3.7. Vermeld artikel 15 van het koninklijk besluit van 13 november 1957 bepaalt: 
« In afwijking van artikel 14 heeft de wegens ziekte of gebrekkigheid in disponibiliteit 

» gestelde rijksambtenaar recht op een wachtgeld dat gelijk is aan het bedrag van zijn laatste 
» activiteitswedde indien de kwaal waaraan hij lijdt als een ernstige en langdurige ziekte of 
» gebrekkigheid wordt erkend. 

» De administratieve gezondheidsdienst beslist of de kwaal waaraan de ambtenaar 
» lijdt, al dan niet een ziekte of gebrekkigheid van die aard is. Die beslissing mag in geen 
» geval worden genomen alvorens de ambtenaar voor de kwaal waaraan hij lijdt, met verlof 
» of in disponibiliteit werd gesteld voor een ononderbroken periode van ten minste zes 
»maanden. 

» Deze beslissing heeft een herziening ten gevolge van de toestand van de ambtenaar 
» met geldelijke uitwerking op de dag waarop zijn disponibiliteit een aanvang heeft geno-
»men». 

3.8. Verzoeker voldoet aan de toepassingsvoorwaarden van genoemd artikel 15. 
Verzoeker betoogt in dit verband : «Men kan niet definitief ongeschikt verklaard 

» worden en derhalve toegelaten worden tot het definitief vroegtijdig pensioen en toch het 
» genot krijgen van artikel 15 van het koninklijk besluit van 13 november 1967 » omdat 
« artikel 15 ... aan de ambtenaren het voordeel geeft dat het de toepassing uitsluit van de 
»artikelen 109 en 112, 9°, van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 ». 

Hij stelt verder nog : 
« Artikel 109 van het K.B. van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijks

» personeel, zoals trouwens ook artikel 38 van het K.B. van 26 december 1938 houdende 
» pensioenregeling van het gemeentepersoneel, bepalen dat : « niemand in disponibiliteit 
»gesteld of gehouden kan worden, wanneer hij voldoet aan de eisen om in ruste te worden 
» gesteld ». Uit deze bepaling kan men, a contrario afleiden dat iemand die de voorwaarde 
» vervult om in disponibiliteit gesteld te worden, in disponibiliteit gesteld dient te worden en 
»niet (tegen zijn wil in) in ruste kan gesteld worden ». 

3.9. In strijd met wat verzoeker voorhoudt, bevat het vernoemde artikel 15 van het 
koninklijk besluit van 13 november 1957 geen enkele bepaling m.b.t. de al dan niet toepas
selijkheid van genoemde artikelen 109 en 112, 9°, van het koninklijk besluit van 2 oktober 
1937. Bovendien gelden voor verzoekers pensioenregeling niet de desbetreffende bepalingen 
van het statuut van het rijkspersoneel, maar wel meergenoemd koninklijk besluit van 26 de
cember 1938, inzonderheid artikel 10, § 1. 

De door verzoeker ingeroepen contradictie in de beslissing van 7 januari 1981 van de 
hoofdgeneesheer bestaat niet : het feit dat verzoeker onder de toepassing van artikel 15 van 
het koninklijk besluit van 13 november 1967 zou vallen, sluit niet uit dat hij evenzeer voldoet 
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aan de toepassingsvoorwaarden om tot het vervroegd pensioen te worden toegelaten, zodat 
de gemeenteraad verplicht was, met toepassing van artikel 38 van het koninklijk besluit van 
26 december 1938, verzoeker vervroegd op pensioen te stellen. 

Het door verzoeker aangevoerde middel is niet dienstig om aan te tonen dat hij niet 
aan de voorwaarden zou hebben voldaan om tot het vervroegd pensioen e worden toegela
ten. Evenmin komt in het dossier enig ander gegeven naar voren op grond van hetwelk tot de 
onwettigheid zou moeten worden besloten van de door verzoeker bestreden bepaling, 

(Verwerping - kosten ten laste van verzoekende partij) 

Nr 22.972 - ARREST van 22 februari 1983 (IVde Kamer) 
De HH. Vermeulen, kamervoorzitter, Vander Stichele en Suetens, verslaggever, 
staatsraden, en Verhuis~, auditeur. 

KETELS tl Minister van Onderwijs (N) 
1. HANDELINGEN VAN ADMINISTRATIEVE OVERHEDEN -Geldigheid-1° 

Bevoegdheid - Aard van de toegekende bevoegdheden; - 2° Schending van de wet -
Motieven 

II. OPENBARE AMBTENAREN EN BEAMBTEN - Dienstaanwijzing, mutatie, 
overplaatsing en mobiliteit- 1° Bevoegdheid - Bevoegde overheid - 2° Beslissing- Moti
vering 

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

Als hoofd van het departement van Nationale Opvoeding, is de minis
ter verantwoordelijk voor de goede werking va'! de rijksscholen. Die ver
antwoordelijkheid geeft hem de bevoegdheid om maatregelen van orde te 
nemen welke voor de goede werking van de scholen nodig zijn. Een mutatie 
van ambtswege behoort tot die ordemaatregelen. 

Een minister kan een dergelijke maatregel van orde rechtmatig nemen 
indien is vastgesteld dat de minimale verstandhouding, die voor de goede 
werking van de dienst onontbeerlijk is, blijvend verstoord is, indien het 
nodig blijkt zonder verder talmen aan de gespannen toestand een einde te 
maken en indien in redelijkheid kan worden verhoopt dat de overplaatsing 
van een van de betrokken personeelsleden de tegenstellingen in de dienst zal 
opheffen of toch wezenlijk verminderen. 

De noodzaak snel in te grijpen brengt mede dat er voor de overheid 
geen tijd is - en dat zij daarom niet verplicht is - uit te zoeken wie van de 
bij de wrijvingen betrokken personeelsleden de eerste of de grootste schuld 
treft, zodat de overplaatsing op zichzelf de schuldvraag uiteraard onbeslist 
laat en de overheid derhalve, indien zij nadien een disciplinaire maatregel 
wil nemen, er toe gehouden is om onpartijdig en zonder vooroordeel ten 
aanzien van de overgeplaatste na te gaan tegen wie van de bij de incidenten 
betrokken personeelsleden in redelijkheid vermoedens van schuld bestaan. 

Het weglaten of het openlaten van de schuldvraag bij een overplaat
sing bij ordemaatregel verklaart waarom een administratief onderzoek naar 
het bestaan van de spanningen volstaat om de maatregel te kunnen nemen 
zonder de betrokkenen in hun verdediging te moeten horen. 
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De vraag wie best wordt overgeplaatst, is een louter praktische aange
legenheid, waarbij de kleinste verstoring van de werking van de dienst 
maatgevend behoort te zijn voor de beoordeling van wat passend is. 

Het louter praktisch doel van de ordemaatregel brengt ook mede dat 
het overgeplaatste personeelslid geen te zware bijkomende lasten - zoals 
een al te grote afstand van zijn woning naar zijn werkplaats - mogen 
worden opgelegd om te voorkomen dat de ordemaatregel, ondanks de kwa
lificatie die de overheid eraan geeft, uiteindelijk in werkelijkheid een disci
plinaire maatregel wordt of toch er mede gelijkgesteld dient te worden*. 

De overheid vermag evenwel slechts dan de ordemaatregel van over
plaatsing te nemen wanneer uit de gegevens van de zaak onomstootbaar is 
komen vast te staan dat de minimale verstandhouding blijvend verstoord is 
en de overplaatsing van een personeelslid de voor de hand liggende oplos
sing is. 

IV. BEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN STATE - Geschillen nietigverklaring -
Appreciatiebevoegdheid van de administratie 

Het behoort niet aan de Raad van State als legaliteitsrechter om een 
eigen onderzoek in te stellen betref! ende het zich al dan niet hebben voorge
daan van gebeurtenissen en daarover een eigen oordeel te hebben. De taak 
van de Raad van State als legaliteitsrechter is na te gaan of de overheid naar 
recht en redelijkheid tot haar voorstelling van de feiten is gekomen, meer 
bepaald met inachtneming van de algemene beginselen van de bewijsvoe
ring. 

Gezien het verzoekschrift dat Huguette Ketels vast benoemde kleuteronderwijzeres, 
op 30 september 1981 heeft ingediend tegen de ministeriële beslissing van 26 augustus 1981, 
die definitieve vorm heeft gekregen in het ministerieel besluit van 1 oktober 1981, en waarbij 
verzoekster,« vast benoemde kleuteronderwijzeres geaffecteerd aan de Rijksbasisschool te 
» Kuurne, met ingang van 1 september 1981 bij ordemaatregel in het belang van de dienst 
» (wordt) overgeplaatst naar de Rijksbasisschool te Wervik »; 

Over de gegevens van de zaak. 

1. Overwegende dat de wezenlijke gegevens van de zaak kunnen worden samenge
vat als volgt : 

1.1. Bij koninklijk besluit van 13 maart 1968 wordt verzoekster met ingang van 
1 september 1966 vast benoemd als kleuteronderwijzeres aan de rijksmiddelbare school te 
Knokke; bij ministerieel besluit van 29 juli 1970 wordt zij met ingang van 5 januari 1970 
aangewezen voor de rijkslagereschool Kuurne. 

1.2. Naar aanleiding van een brief van« de leden van de vriendenkring en de ouder
» raad van de rijksbasisschool te Kuurne », die meenden dat verzoekster en haar collega van 
de eerste kleuterklas « zowel door hun woorden als door hun daden blijk hebben gegeven 
» voor vergaande klasmoeheid, een pedagogisch niet verantwoorde aanpak en een ontstel
» !end gebrek aan inzet voor de belangen van het rijksonderwijs »,en van twee brieven van 
ouders, waarin eveneens over het optreden van verzoekster wordt geklaagd, vraagt de 
Minister van Nationale Opvoeding op 1 april 1981.aan de Directeur-Generaal van het Be-

* Vergelijk : arresten Vos, nr 16.608, van 311 juli 1974, Van de Wauwer, nr 19.319, van 11 december 1978, en 
Stevens, nr 22.017, van 16 februari 1982. 
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stuur van het Basisonderwijs door de pedagogische inspecite « een onderzoek naar de ge
» grondheid van de klachten » te laten instellen. 

1.3. Op 7 mei 1981 bezoekt de inspectrice, Mevrouw R. Himpe-Vanwalleghem, de 
school. Zij brengt het inspectieverslag « onvoldoende » uit waarmee verzoekster niet in
stemt. Op 22 mei 1981 beslist de inspectrice « de beoordeling te handhaven »; op 25 mei 
1981 stemt verzoekster met deze beslissing in. 

Uit haar« Verslag van onderzoek n.a.v. klacht ouders tegen kleuterleidsters Ketels 
» Huguette en M.N. - R.M.S. Kuurne » schrijft de inspectrice : 

« Ter informatie vooraf : Reeds begin september 1980 bracht ik aan de kleuterschool 
» R.B.S. Kuurne een bezoek op aanvraag van de directie. Reden : onenigheid en moeilijk
» heden, die de onderlinge samenwerking tussen de leerkrachten in de weg stond en een 
» samenwerking met de ouders belemmerde. Toen werden beide leidsters gewaarschuwd 
» voor de mogelijke gevolgen van hun handelwijze ». 

Over verzoekster merkt zij op : 
« Betrokken kleuterleidster schijnt wel bekwaam om een kleuterklas te leiden doch 

» alle ongunstige factoren : onenigheid met directie, met collega's, onevenwichtig persoon
» lijk leven, drukken sinds jaren op haar karakter zodanig dat ze zelf niet meer beseft hoe 
» grof haar reacties zijn. Ze reageert achterdochtig, net als iemand die zich permanent moet 
» verdedigen, als iemand die in het nauw gedreven is. Ze beweert ook door alle collega's 
» geschaduwd te worden, en door niemand gewaardeerd. Daarom weigert ze alle medewer
» king aan bepaalde initiatieven o.a. Integratie K.O.L.O. 

» Ze kan zich ook niet voorstellen dat sommige ouders over haar klachten zouden 
» hebben, gezien ze ook contacten met de ouders vermijdt. Desondanks dreigt ze onmiddel
» lijk met wraakmaatregelen. 

» Tijdens het gesprek blijkt telkens hoe onbehouwen ze kan uitvallen, zich een 
» aanvallende toon aanmeet en niet vatbaar schijnt voor rede. Bewijzen voor de specifieke 
» klachten van de ouders kan ik evenwel niet achterhalen en dit zal niet wel zo belangrijk 
» zijn, gezien de sfeer in de kleuterschool en de houding van de leidster een dergelijk 
» optreden niit uitsluit ». 

De inspectrice vervolgt : 
« Het inspectieverslag over Mevr. Ketels met eindadvies « Onvoldoende » is geen 

» opwelling en evenmin een subjectief oordeel n.a.v. de klachten der ouders. Het was de 2de 
»maal dit schooljaar, dat ik betrokkene inspecteerde. Waar bij Mevrouw M. een gunstige 
»ontwikkeling te merken viel, was de houding van Mevrouw Ketels beneden alle peil. 

» Deze houding, beïnvloed door de atmosfeer waar ze zelf hoofdoorzaak van is, 
»samen met andere, familiale moeilijkheden, kan bij de volwassene wel enigszins om begrip 
»vragen. Doch ik meen niet tolerant te mogen zijn waar het haar dictatoriaal optreden t.o.v. 
» haar kleuters betreft. 

» De ouders hebben jaren deze ontwikkeling aangezien, de directeur heeft gepoogd 
» verzoenend op te treden en de hele situatie binnen de schoolmuren op te lossen. Deze 
» pogingen blijken echter mislukt te zijn. Wat de Oudervereniging en de Vriendenkring 
»verder zullen ondernemen is momenteel een groot vraagteken. Hopelijk beseffen deze 
» mensen dat ze nog altijd het Rijksonderwijs verdedigen » 

De inspectrice brengt dan het volgende advies uit : 
« Gezien ze de oorzaak is van de moeilijkheden op school, en gezien er bij haar onwil 

» bestaat om ook maar één duimbreed toe te geven, denk ik dat er maar één uitweg is, indien 
»we haar een tweede kans willen geven : nl. overplaatsing in het belang van de dienst. Deze 
» tweede kans verdient ze stellig; ze beschikt ook over positieve kwaliteiten, doch in deze 
» situatie kan en wil ze deze niet gebruiken ». 

1.4. Op 26 augustus 1981 wordt verzoekster medegedeeld dat zij met ingang van 
1 september 1981 bij ordemaatregel overgeplaatst wordt als kleuterleidster van de Rijksba
sisschool te Kuurne naar de Rijksbasisschool te Wervik. 
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Die beslissing verkrijgt definitieve vorm bij een ministerieel besluit van 1 oktober 
1981. 

Ten aanzien van de rechtmatigheid van het bestreden besluit. 

2. Overwegende dat verzoekster aanvoert de ontstentenis van de rechtens vereiste 
feitelijke grondslag; dat zij in dit verband betoogt dat zij beoordeeld werd op valse verklarin
gen en zij het slachtoffer is van een« volledige willekeurige beslissing van de Minister»; dat 
zij bovendien laat gelden dat de bestreden maatregel werd genomen zonder dat zij in haar 
verdediging werd verhoord; 

3. Overwegende dat de Minister als hoofd van het departement van Nationale Op
voeding verantwoordelijk is voor de goede werking van de rijksscholen; dat die verantwoor
delijkheid hem de bevoegdheid geeft om maatregelen van orde te nemen welke voor de 
goede werking van de scholen nodig zijn; dat een mutatie van ambtswege tot die ordemaat
regelen behoort; dat een minister die maatregel van orde regelmatig kan nemen indien is 
vastgesteld dat de minimale verstandhouding, die voor de goede werking van de dienst 
onontbeerlijk is, blijvend verstoord is, indien het nodig blijkt zonder verder talmen aan de 
gespannen toestand een einde te maken en indien in redelijkheid kan worden verhoopt dat 
de overplaatsing van een van de betrokken personeelsleden de tegenstellingen in de dienst 
zal opheffen of toch wezenlijk verminderen; dat de noodzaak snel in te grijpen medebrengt 
dat er voor de overheid geen tijd is - en dat zij daarom niet verplicht is - uit te zoeken wie 
van de bij de wrijvingen betrokken personeelsleden de eerste of de grootste schuld treft, 
zodat de overplaatsing op zichzelf de schuldvraag uiteraard onbeslist laat en de overheid 
derhalve, indien ze nadien een disciplinaire maatregel wil nemen - waartoe ze niet verplicht 
is., zodat de schuldvraag onopgelost kan blijven -, ertoe gehouden is om onpartijdig en 
zonder vooroordeel ten aanzien van de overgeplaatste na te gaan tegen wie van de bij 
incidenten betrokken personeelsleden in redelijkheid vermoedens van schuld bestaan; dat 
het weglaten of het open laten van de schuldvraag bij een overplaatsing bij ordemaatregel 
verklaart waarom een administratief onderzoek naar het bestaan van de spanningen volstaat 
om de maatregel te kunnen nemen zonder de betrokkenen in hun verdediging te moeten 
horen; dat de vraag wie best wordt overgeplaatst, een louter praktische aangelegenheid is, 
waarbij de kleinste verstoring van de werking van de dienst maatgevend behoort te zijn voor 
de beoordeling van wat passend is; dat het louter praktisch doel van de ordemaatregel ook 
medebrengt dat het overgeplaatste personeelslid geen te zware bijkomende lasten - zoals 
een al te grote afstand van zijn woning naar zijn werkplaats - mogen worden opgelegd om 
te voorkomen dat de ordemaatregel, ondanks de kwalificatie die de overheid eraan geeft -
eventueel zelfs met oprechtheid eraan geeft - uiteindelijk in werkelijkheid een disciplinaire 
maatregel wordt of toch ermee gelijkgesteld dient te worden; 

4. Overwegende dat uit het betrekken van bovenstaande beginselen op het voorlig
gend geval blijkt dat de onder punt 2 vermelde, door verzoekster aangevoerde middelen 
gegrond zijn : 

4.1. Het behoort niet aan de Raad van State als legaliteitsrechter om een eigen 
onderzoek in te stellen betreffende het zich al dan niet hebben voorgedaan van gebeurtenis
sen en daarover een eigen oordeel te hebben. De taak van de Raad van State als legaliteits
rechter is na te gaan of de overheid naar recht en redelijkheid tot haar voorstelling van feiten 
is gekomen, meer bepaald met inachtneming van de algemene beginselen van de bewijsvoe
ring. 

4.2. In deze zaak doen de gegevens van het dossier niet blijken dat de minimale 
verstandhouding, die voor de goede werking van de school onontbeerlijk is, blijvend ver
stoord zou zijn geweest, zodat een overplaatsing bij ordemaatregel noodzakelijk was : 

a) De onder punt 1.2. vermelde brieven met klachten wijzen op het bestaan van een 
conflict tussen verzoekster en ouders. De inspectrice merkt evenwel in haar verslag in dit 
verband op : « Bewijzen van de specifieke klachten van de ouders kan ik evenwel niet 
» achterhalen ». 

b) In het dossier ontbreekt elke verklaring van de directeur van de R.B.S. te Kuur-
ne. 
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c) Het dossier bevat verklaringen van collega's van verzoekster, waarin wordt beves
tigd dat de verstandhouding en de samenwerking onder de kleuterleidsters probleemloos 
was. 

d) Een verklaring van een gewezen kleuterleidster stelt : « Er heerste een zeer goede 
»verstandhouding ... Men hielp mekaar waar men kon ... Ze (verzoekster) was van top tot 
»teen een prima kleuterleidster ... Hij (de directeur had nooit geen vriendelijk woord over 
»voor zijn personeel ... Het liefst kleineerde hij zijn personeel in 't bijzijn van derden ... Er 
»heerste altijd een gespannen sfeer tussen het personeel en de directeur ... ». 

e) Het onder punt 1.3. vermelde verslag van de inspectrice verwijt aan verzoekster 
beroepsfouten, maar stel niet vast dat de minimale verstandhouding blijvend verstoord zou 
zijn geweest. 

4.3. De aan verzoekster ten laste gelegde feiten zouden- bijaldien zij met inachtne
ming van de algemene beginselen van de bewijsvoering zouden zijn vastgesteld - desgeval
lend een tuchtstraf kunnen wettigen. 

De overheid vermag evenwel slechts dan die ordemaatregel van overplaatsing te 
nemen - maatregel die t.a.v. een personeelslid kan worden genomen zonder de omslachtige 
procedure met ingebouwde waarborgen die van toepassing is op luchtstraffen te moeten 
volgen - wanneer uit de gegevens van de zaak onomstootbaar is komen vast te staan dat de 
minimale verstandhouding blijvend verstoord is en de overplaatsing van een personeelslid de 
voor de hand liggende oplossing is. 

In het voorliggend geval blijkt niet dat de bestreden ordemaatregel van overplaatsing 
steunt op de rechtens vereiste feitelijke grondslag, 

(Vernietiging van het besluit van de Minister van Nationale Opvoeding van 1 oktober 
1981 waarbij verzoekster, vast benoemde kleuteronderwijzeres geaffecteerd aan de rijksba
sisschool te Kuurne, met ingang van 1september1981 bij ordemaatregel in het belang van de 
dienst wordt overgeplaatst naar de rijksbasisschool te Wervik - kosten ten laste van de 
Belgische Staat). 

Nr 22.973 - ARREST van 23 februari 1983 (Vide Kamer) 
De HH. Rémion, Eerste Voorzitter van de Raad van State, Stryckmans en Closset, 
verslaggever, staatsraden, en Mej. Bourquin, eerste auditeur. 

CHARLES t/ Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister 
van Nationale Opvoeding (de Hr Clesse) 

1. BELANG (VEREIST OM VOOR DE RAAD VAN STATE EEN GEDING TE 
VOEREN) - Rangschikking volgens de hoedanigheid van de verzoeker - Openbare ambte
naren en beambten - Mutatie, overplaatsing en dienstaanwijzing - Maatregel die betrek
king heeft op de verzoeker 

II. PERSONEEL VAN HET RUKSONDERWUS - Personeel onderworpen aan het 
statuut van 22 maart 1969 - Mutatie - Geschillen 

De leerkracht die niet de nietigverklaring vordert van de beslissing 
waarbij een andere leerkracht wordt aangewezen voor een betrekking waar
voor hij een mutatie heeft aangevraagd, heeft geen belang om de nietig
verklaring te vorderen van de weigering om hem naar die betrekking over te 
plaatsen. 

Gezien het op 6 juli 1979 ingediende verzoekschrift, waarbij Francine Charles beroep 
instelt in verband met de afwijzing van een aanvraag om mutatie voor het koninklijk lyceum 
van Bergen; 
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Overwegende dat verzoekster, die houder is van het diploma van geaggregeerde van 
het secundair onderwijs van de lagere graad, bij ministerieel besluit van 12 januari 1976, met 
ingang van 1 september 1975, toegelaten is tot de stage in het ambt van leraar algemene 
vakken voor de lagere graad van het secundair onderwijs van de Staat (met uitsluiting van de 
lagere graad aan de koninklijke athenea en lycea) en aangewezen is voor de rijksmiddelbare 
school te Givry; dat verzoekster bij koninklijk besluit van 19 september 1977 in vast verband 
in dat ambt is benoemd op 10 september 1976; dat zij op 31 mei 1977 in de uitoefening van 
dat ambt de beoordeling « zeer goed » heeft gekregen; 

Overwegende dat verzoekster bij ministerieel besluit van 26 juli 1975 met ingang van 
1september1977 is toegelaten tot de stage in het ambt van leraar algemene vakken voor de 
lagere graad aan de koninklijke athenea en lycea en aangewezen is voor het koninklijk 
atheneum van Quiévrain; dat zij in dat ambt in vast verband is benoemd met ingang van 5 
september 1978; 

Overwegende dat in het Belgisch Staatsblad van 5 april 1979 een bericht betreffende 
de mutaties in het rijksonderwijs is bekendgemaakt waarbij de vacature van een betrekking 
van leraar algemene vakken in het secundair onderwijs van de lagere graad aan het konink
lijk lyceum van Bergen wordt aangekondigd; dat verzoekster op 23 april 1979 twee mu
tatieaanvragen heeft ingediend, de ene voor het koninklijk lyceum van Bergen, de andere 
voor een betrekking van hetzelfde ambt die vacant zou kunnen worden; 

Overwegende dat verzoeksters aanvraag om mutatie voor het koninklijk lyceum van 
Bergen niet in aanmerking werd genomen, omdat de betrekking door toelating tot de stage 
aan een derde werd toegewezen; 

Overwegende dat verzoekster aan de Raad van State vraagt « haar eerste benoeming 
» in vast verband k valideren » en « haar aanvraag om mutatie voor het lyceum van Bergen 
» derhalve conform te maken »; 

Overwegende dat verzoekster geen memorie van wederantwoord en ook geen laatste 
memorie heeft ingediend; dat zij evenmin ter zitting is verschenen; dat zij derhalve niet heeft 
gepreciseerd wat de juiste strekking van haar beroep is; dat het verzoekschrift enkel alleen 
kan uitgelegd worden als strekkend tot nietigverklaring van de beslissing waarbij verzoek
sters mutatieaanvraag werd verworpen; 

Overwegende dat de tegenpartij, die het verzoekschrift in die zin verstaat, haar 
afwijzende beslissing verantwoordt met de overweging dat verzoekster, aangezien zij eerst 
van 5 september 1978 af in het ambt van leraar algemene vakken voor de lagere graad aan de 
koninklijke athenea en lycea was benoemd, op 25 april 1979 - uiterste datum voor het 
indienen van de mutatieaanvragen - niet voldeed aan de signalementsvoorwaarde die voor 
het verkrijgen van een mutatie is gesteld in artikel 1, tweede lid van het koninklijk besluit 
van 30 april 1969 tot vaststelling van de modaliteiten inzake de mutaties van de leden van het 
personeel van de onderwijsinrichtingen van de Staat en door artikel 66 van het koninklijk 
besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van dat personeel; 

Overwegende dat het beroep alleen doelt op de weigering van de tegenpartij om in te 
gaan op verzoeksters aanvraag om mutatie voor het koninklijk lyceum van Bergen; dat het 
beroep niet slaat op de andere mutatieaanvraag die verzoekster heeft ingediend voor een 
betrekking van hetzelfde ambt die vacant zou kunnen worden; 

Overwegende dat verzoekster trouwens geen nietigverklaring eist van de aanstelling 
die de tegenpartij aan het koninklijk lyceum van Bergen heeft gedaan in de betrekking 
waarnaar zij gesolliciteerd had, van welke betrekking de tegenpartij erkent dat ze door 
toelating tot de stage aan een derde is verleend; 

Overwegende dat verzoekster, nu zij geen verklaring van die aanstelling heeft gevor
derd, er ook geen belang bij heeft de nietigverklaring te eisen van de beslissing Wdarbij de 
tegenpartij haar mutatieaanvraag heeft verworpen, want er was al voorzien in de betrekking 
waarvoor zij om mutatie had verzocht; 

Overwegende overigens dat verzoekster in mei 1979 stellig een beoordeling zal heb
ben gekregen voor haar ambtsuitoefening aan het koninklijk atheneum van Quiévrain, zodat 
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het bezwaar dat de tegenpartij in verband met de bestreden handeling heeft gemaakt, niet 
meer tegen haar zal kunnen worden aangevoerd; dat de nietigverklaring van de bestreden 
handeling dus niet zou kunnen meebrengen dat een beletsel voor het verkrijgen van een 
latere mutatie wordt opgeheven; 

Overwegende dat het beroep bijgevolg niet ontvankelijk is, 

(Verwerping - kosten ten laste van verzoekster) 

Nr 22.974 - ARREST van 23 februari 1983 (Vide Kamer) 
De HH. Rémion, Eerste Voorzitter van de Raad van State, verslaggever, Stryckmans 
en Closset, staatsraden, en Debra, eerste auditeur. 

VANDEGIESSEN (Mrs Janssens de Bisthoven en De Keyser) tl 
Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van On
derwijs (Mr Motulsky), en Franse Gemeenschap, vertegen
woordigd door haar Executieve 

RECHTSPLEGING - 1° Verzoekschrift - Onderwerp - Bestaan van het onder
werp - Algemeen; - 2° Kosten 

Het beroep tot nietigverklaring van de beslissing om een betrekking af 
te schaffen heeft geen voorwerp wanneer blijkt dat die betrekking in 
werkelijkheid niet werd afgeschaft. De kosten worden ten laste van de tegen
partij gelegd wanneer, gelet op de toedracht van de zaak, de verzoeker 
redelijkerwijs heeft kunnen denken dat de door hem geambiëerde betrek
king afgeschaft was. 

Gezien het op 23 oktober 1979 ingediende verzoekschrift waarbij Anna-Christina 
Van De Giessen, echtgenote van Culot, de vernietiging vordert van « de twee beslissingen 
»die de Minister van Nationale Opvoeding, Franse sector, heeft genomen in verband met de 
» vacante betrekkingen van docent en van assistent aan het« Institut supérieur d'architectu
» re de l'Etat (la Cambre) »,welke beslissingen bekendgemaakt zijn in het Belgisch Staats
» blad van 31 augustus 1979 »; 

Overwegende dat de volgende feiten aan het geding ten grondslag liggen : 
1. Het Belgisch Staatsblad van 9 juni 1979 publiceert, onder het opschrift « Rijksin

» richtingen van hoger onderwijs van het lange type - Vacante betrekkingen van docent en 
» assistent », de lijst van de betrekkingen die in tijdelijk verband te begeven zijn aan het 
« Institut supérieur d'architecture » te Brussel. Op deze lijst staat onder meer : « n° 28, 
» docent : expressiemiddelen : kleur - omvang van de opdracht : 2/8 ». 

2. Bij brief van 18 juni 1979, solliciteert verzoekster naar die betrekking; Op 26 juni 
1979 draagt de raad van bestuur van voormeld instituut verzoekster ter benoeming in die 
betrekking voor. 

3. Het Belgisch Staatsblad van 31 augustus 1979 publiceert, onder het opschrift« In
» stitut supérieur d'architecture de l'Etat te Brussel - Vacante betrekkingen van docent en 
» assistent- rechtzetting »,de lijst van de« betrekkingen waarvan de vacature is aangekon
» digd in het op 9 juni 1978 in het Belgisch Staatsblad verschenen bericht maar die afgeschaft 
»worden». Onder de afgeschafte betrekkingen komt voor : 
» n° 28, docent - expressiemiddelen : kleur - 2/8 ». 
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Dat zelfde Staatsblad van 31 augustus 1979 publiceert de lijst van de in voormeld instituut 
vacante betrekkingen en doet een oproep tot gegadigden. In die lijst staat : 
« n° 61, docent - expressiemiddelen: kleur - 2/8 ». 

4. Verzoekster solliciteert andermaal naar die betrekking. Op het formulier dat zij in 
te vullen kreeg, staat onder de vermelding « wijziging aangebracht aan het bericht van 31 
» augustus » te lezen : « Het bestuur heeft mij geschreven dat mijn cursus afgeschaft was, 
» maar in feite is die onder een ongewijzigde benaming opnieuw gepubliceerd in het Staats
» blad van 31 augustus 1979 ». 

Op 21 september 1979 draagt de raad van bestuur van voormeld instituut verzoekster 
voor ter benoeming in de door haar geambieerde betrekking. 

5. Bij brief van 3 oktober 1979 geeft de Minister de directeur-generaal van het hoger 
onderwijs kennis van de aanstellingen die hij in tijdelijk verband gedaan heeft; de betrek
king van docent« expressiemiddelen - kleur - 2/8 »wordt verleend aan J. Nisot. 

Overwegende dat het verzoekschrift uitgelegd moet worden als strekkend tot vernie
tiging van de ministeriële beslissingen welke blijken uit de in het Belgisch Staatsblad van 31 
augustus 1979 bekendgemaakte berichten, in zoverre die beslissingen verband houden met 
de betrekking « docent - expressiemiddelen : kleur - 2/8 »; 

Overwegende dat een bericht in het Belgisch Staatsblad van 31 augustus 1979 mee
deelt dat de betrekking van « docent - expressiemiddelen : kleur - 2/8 », afgeschaft is, 
terwijl een ander bericht, in hetzelfde Staatsblad, die betrekking vacant verklaart en een 
oproep tot gegadigden doet; dat de raad van bestuur die betrekking beschouwd heeft als nog 
bestaand; dat ook de administratie het zo heeft gezien in het rapport dat zij heeft opgesteld 
ten behoeve van de Minister, en dat deze laatste in de bewuste betrekking heeft voorzien; 

Overwegende dat daaruit volgt dat het beroep, in zoverre het de vernietiging vordert 
van de beslissing van de Minister tot afschaffing van betrekking waarvoor verzoekster zich 
kandidaat had gesteld, al van in het begin geen onderwerp meer had; dat in zoverre met dit 
beroep de vernietiging wordt gevorderd van de beslissing van de Minister om die betrekking 
op de lijst van de vacante betrekkingen te plaatsen, verzoekster van geen enkel belang doet 
blijken; dat zij trouwens niet heeft gevraagd dat de benoeming van J. Nisot in die betrekking 
wordt vernietigd; 

Overwegende dat het beroep niet ontvankelijk is; 
Overwegende dat verzoekster, gelet op de toedracht van de zaak redelijkerwijs heeft 

kunnen denken dat de door haar geambieerde cursus afgeschaft was; dat de kosten ten laste 
van de Staat moeten worden gebracht, 

(Verwerping - kosten ten laste van de Belgische Staat). 

Nr 22.975 - ARREST van 23 februari 1983 (Vide Kamer) 
De HH. Rémion, Eerste Voorzitter van de Raad van State, Stryckmans en Closset, 
verslaggever, staatsraden, en Debra, eerste auditeur. 

VANDERTHOMMEN tl Belgische Staat, vertegenwoordigd door 
de Minister van Nationale Opvoeding (F) (de Hr Clesse) 

PERSONEEL VAN HET RUKSONDERWUS - Personeel onderworpen aan het 
statuut van 22 maart 1962 - Aanwerving - Tijdelijk personeel - Benoeming - Algemeen 

Het koninklijk besluit van 22 maart 1969 voorziet evenmin a/s het 
koninklijk besluit van 30 april 1969, in de tijdelijke aanwijzing van een 
vastbenoemde leerkracht voor een ambt dat voorlopig onbezet is. 
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Een vastbenoemde leerkracht mag niet worden aangewezen voor een 
ambt dat tijdelijk onbezet is, wanneer er een kandidatuur van een tijdelijke 
leerkracht bestaat voor een dienstaanwijzing welke overeenstemt met het 
bedoelde ambt. 

Gezien het op 5 november 1979 ingediende verzoekschrift, waarbij Vanderthommen 
Gilberte de nietigverklaring vordert van de ministeriële beslissing van 27 juli 1979 waarbij 
Pap Esther, echtgenote van Monti, werd gedetacheerd naar het koninklijk atheneum van 
Nijvel om er mevrouw Bovy, echtgenote van Martin, ter beschikking gesteld voor het 
uitvoeren van een bijzondere opdracht, tijdelijk te vervangen voor de lessen Frans van de 
hogere cyclus; 

Overwegende dat verzoekster, die geaggregeerde van het hoger secundair onderwijs 
is, voor het schooljaar 1979-19!10 een aanvraag had gedaan voor een tijdelijke aanstelling in 
het ambt van lerares Frans in de hogere cyclus in de provincie Brabant; 

Overwegende dat zij werd aangewezen voor een dergelijk ambt in het koninklijk 
atheneum van Koekelberg, met ingang van 17 september 1979; 

Overwegende dat zij toen echter, naar zij verklaart, vernomen heeft dat er een 
leeropdracht vacant was in het koninklijk atheneum van Nijvel wegens de bijzondere terbe
schikkingstelling van mevrouw Bovy, echtgenote van Martin, die titularis van die opdracht 
was; 

Overwegende dat uit het administratief dossier inderdaad blijkt dat die opdracht, 
welke voorlopig vacant was in het koninklijk atheneum van Nijvel voor het schooljaar 
1979-1980, bij de bestreden beslissing voor de duur van dat schooljaar tijdelijk werd toever
trouwd aan mevrouw Pap Esther, echtgenote van Monti, een vast benoemde lerares aan het 
koninklijk atheneum van Doornik; 

De ontvankelijkheid : 

Overwegende dat de tegenpartij opwerpt dat het beroep niet ontvankelijk is wegens 
gemis van belang bij de verzoekster; dat zij aanvoert dat verzoekster in het door haar 
geambieerde ambt werd aangesteld voor een overeenkomstige betrekking in Brabant, de 
provincie van haar keuze, namelijk aan het koninklijk atheneum van Koekelberg; dat zij 
daaruit besluit dat de bestreden beslissing verzoekster niet heeft kunnen schaden en dat deze 
er geen belang bij heeft de nietigverklaring ervan te vorderen; 

Overwegende dat verzoekster antwoordt dat zij eerst met ingang van 17 september 
1979 werd aangesteld in het atheneum van Koekelberg (F) en dat zij van 1 september 1979 
tot 16 september 1979 werkloos is geweest; dat zij eraan toevoegt dat zij daardoor zestien 
dagen heeft verloren voor de berekening van de anciënniteit die zij nodig had voor haar 
toelating tot de stage; 

Overwegende dat, als in casu de aanstelling naar de verzoekster was gegaan deze van 
1 tot 16 september 1979 een wedde zou hebben getrokken die hoger zou hebben gelegen dan 
de door haar ontvangen werkloosheidsuitkeringen en dat zij bovendien ook een groter 
aantal dagen anciënniteit zou hebben geteld, wat haar in de rangschikking van de kandidaten 
voor een tijdelijke betrekking een voordeliger plaats zou hebben bezorgd; 

Overwegende dat de exceptie van niet-ontvankelijkheid bijgevolg niet kan worden 
aangenomen; 

De zaak zelve. 

Overwegende dat verzoekster als enig middel aanvoert dat het koninklijk besluit van 
22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het onderwijzend Rijksperso
neel is geschonden doordat de tegenpartij voor de voorlopig vacante opdracht in het konink
lijk atheneum van Nijvel, een vast personeelslid heeft aangewezen, terwijl de bewuste 
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betrekking krachtens de bepalingen van het voornoemde koninklijk besluit toegewezen 
diende te worden aan een tijdelijk leraar die een dergelijke betrekking in Brabant had 
gevraagd, nu het « statuut » niet voorziet in de « tijdelijke » aanstelling van een « vast » 

personeelslid in een betrekking die voorlopig niet bezet is; 
Overwegende dat de tegenpartij niet betwist dat verzoekster voorkwam in de over

eenkomstig het koninklijk besluit van 22 juli 1969 aangelegde rangschikking van de eerste 
groep van kandidaten met voorrang voor een tijdelijke aanstelling in de provincie Brabant; 
dat zij toegeeft dat zij de voor 1979-1980 tijdelijk vacante betrekking in het koninklijk 
atheneum van Nijvel noch voor mutatie noch voor toelating tot de stage heeft opengesteld; 
dat zij, voor het overige, de bestreden aanstelling van een vaste in plaats van een tijdelijke 
lerares alleen verantwoordt op humane gronden welke verband houden met de gezinstoe
stand van de aangestelde mevrouw Pap, echtgenote van Monti; 

Overwegende dat noch het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van 
het statuut van het personeel van de onderwijsinrichtingen van de Staat, noch het koninklijk 
besluit van 30 april 1969, dat uitvoering geeft aan het eerstgenoemde besluit, erin voorzien 
dat een vastbenoemde leerkracht tijdelijk wordt aangewezen voor een betrekking die voor
lopig niet bezet is; 

Overwegende dat de kandidaten voor een tijdelijke betrekking van leraar krachtens 
artikel 25 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 het recht hebben om in dienst te 
worden geroepen in de volgorde van hun rangschikking; dat dit een dwingende regel is; dat 
die regel in het verslag aan de Koning dat het vroegere koninklijk besluit van 29 augustus 
1966 voorafging, geëxpliciteerd werd als volgt : 
« ... een vacante betrekking dient voorlopig te worden toevertrouwd aan een tijdelijk perso
» neelslid tot het einde van het schooljaar, zodat de mogelijkheid wordt geboden, bedoeld 
» ambt tijdens de vakantie bij voorrang toe te kennen aan een stagiair of een vastbenoemd 
» personeelslid dat rechtmatig aanspraak kan maken op een mutatie »; 

Overwegende dat die regeling is ingegeven door de zorg om tegelijk in de behoeften 
van de dienst en in een rationele regeling van de loopbaan van het onderwijzend personeel te 
voorzien; 

Overwegende dat hieruit volgt dat als er een tijdelijke leerkracht is die zich kandidaat 
heeft gesteld voor een aanstelling overeenkomend met een betrekking welke tijdelijk niet 
bezet is, een vast personeelslid niet in die betrekking kan worden aangesteld, want dat er 
anders afbreuk wordt gedaan aan het recht dat het tijdelijk personeelslid krachtens het 
statuut op die aanstelling heeft; 

Overwegende dat in het onderhavige geval het door de bestreden handeling begun
stigde personeelslid mevrouw Pap, echtgenote van Monti, niet voorkwam in de rangschik
king van de tijdelijke kandidaten om de voor de hand liggende reden dat zij in vast verband 
benoemd was - en dus in de volgorde van de rangschikking geen voorrang op verzoekster 
kan hebben; dat zij bovendien ook geen mutatie zou hebben kunnen krijgen - wat zij 
overigens niet had gevraagd - voor die tijdelijke vacante betrekking in het koninklijk 
atheneum van Nijvel, aangezien mevrouw Bovy, echtgenote van Martin, niettegenstaande 
haar terbeschikkingstelling de titularis van die betrekking bleef; dat mevrouw Pap alleen dan 
tijdelijk aangewezen had kunnen worden in de bewuste betrekking in het koninklijk athe
neum van Nijvel als er geen tijdelijk kandidaat was geweest die een aanstelling in de provin
cie Brabant had gevraagd; 

Overwegende dat de bestreden handeling derhalve is aangetast door machtsover
schrijding en vernietigd moet worden, 

(Vernietiging van de ministeriële beslissing van 27 juli 1979, waarbij mevrouw Pap 
Esther, echtgenote van Monti, tijdelijk gedetacheerd werd van het koninklijk atheneum van 
Doornik naar het koninklijk atheneum van Nijvel voor de periode van 1september1979 tot 
30 juni 1980 om er de ter beschikking gestelde mevrouw Bovy, echtgenote van Martin, te 
vervangen voor de lessen Frans van de hogere cyclus - kosten ten laste van de tegenpartij) 
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Nrs 22.976 en 22.977 - ARRESTEN van 23 februari 1983 (Vide K.) 
De HH. Rémion, Eerste Voorzitter van de Raad van State, verslaggever, Stryckmans 
en Closset, staatsraden, en Coolen, eerste auditeur (n' 22.977), en Leroy, auditeur 
(n' 22.976). 

n' 22.976 - N.V. TOTAL BELGIE (Mrs Weinstock en Lambert) 
tl Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer van 
Brussel - Tussenkomende partij : Belgische Staat, 
vertegenwoordigd door de Minister van Verkeerswe
zen. 

n' 22.977 - V.Z.W. LA DEVINIERE t/ Franse Gemeenschap, 
vertegenwoordigd door haar Executieve 

RECHTSPLEGING - Afstand van het geding 
Afstand ingediend door de raadsman van de verzoekende partij. 

(n' 22.976) Gezien het op 5 maart 1981 ingediende verzoekschrift, waarbij de naam
loze vennootschap « Total België » vraagt « dat de tegenpartij veroordeeld wordt tot het 
»betalen van een bedrag van 2.294.483 frank als vergoeding voor het herstel van de buiten
» gewone schade die haar benzinestation, gelegen aan de Zuidertoren, tijdens de jaren 1979 
» en 1980 heeft geleden » « doordat de door de tegenpartij uitgevoerde werkzaamheden 
» voor de uitbreiding van de metro aan de Zuidertoren, welke werkzaamheden omstreeks 
» oktober werden aangevat, de toegang tot het bedoelde benzinestation vrijwel onmogelijk 
» hebben gemaakt »; 

Gezien het verzoekschrift ingediend op 20 juli 1981, waarbij de Belgische Staat erom 
verzoekt in het aanhangig gemaakte geding te mogen tussenkomen; 

Gelet op het bevel van 4 augustus 1981 waarbij die tussenkomst wordt toegelaten; 

Gezien de brief die verzoeksters raadsman, ondertekenaar van het verzoekschrift, op 
3 december 1982 aan de Raad van State heeft gezonden; 

Overwegende dat verzoeksters raadsman de Raad van State bij voormelde brief van 3 
december 1982 heeft laten weten dat verzoekster afstand doet van het beroep dat zij op 5 
maart 1981 had ingesteld; dat niets in het dossier het toewijzen van de afstand in de weg 
staat, 

(Afstand van het geding - kosten ten laste van de verzoekende partij en van de 
tussenkomende partij) 

*** 
(n' 22.977) Gezien het op 20 augustus 1982 ingediende verzoekschrift waarbij de 

vereniging zonder winstoogmerk « La Devinière » de vernietiging vordert van « het op 9 
» augustus 1982 namens de Executieve van de Franse Gemeenschap door de Minister-lid van 
» de Executieve genomen besluit waarbij de instelling « La Devinière » te Farciennes er
» kend wordt ... in zoverre dat besluit de erkenning van de verzoekende vereniging beperkt 
» tot 30 september 1982 »; 

Gezien de brief die de advocaat welke het verzoekschrift heeft ondertekend, op 17 
december 1982 aan de Raad van State heeft gezonden; 
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Overwegende dat verzoeksters raadsman de Raad van State bij voormelde brief van 
17 december 1982 een akte van afstand doet geworden; dat niets in het dossier het toewijzen 
van de afstand in de weg staat, 

(Afstand van het geding - kosten ten laste van de verzoekende partij) 

Nr 22.978 - ARREST van 24 februari 1983 (Vilde Kamer) 
De HH. Depondt, kamervoorzitter, verslaggever, Debaedts en Verschooten, staats
raden, en Similon, eerste auditeur. 

O.C.M.W. BLANKENBERGE tl Van Vooren 

1. MAATSCHAPPELUKE DIENSTVERLENING - Geschillen in verband met het 
recht op maatschappelijke dienstverlening - Beroepskamer - Beslissing - Motivering 

II. ADMINISTRATIEVE RECHTSCOLLEGES - Beslissingen - Motivering -
Verplichting tot antwoorden - Middelen 

De verplichting voor de beroepskamer om haar beslissing met rede
nen te omkleden, houdt in dat de beroepskamer de door de partijen in het 
geding voorgedragen verweermiddelen moet beantwoorden, althans wan
neer zij die middelen afwijst. Die motiveringsplicht eist niet dat de rechter 
elk feit of elk argument dat tot staving van het middel wordt ingeroepen, zou 
beantwoorden. 

Bij ontstentenis van geschreven besluiten vanwege het openbaar cen
trum voor maatschappelijk welzijn, moet de beroepskamer, om aan de 
motiveringsplicht te voldoen, alleen de redenen opgeven waarom zij het 
beroep tegen do? beslissing van het centrum gegrond verklaarde. 

III. MAATSCHAPPELUKE DIENSTVERLENING - Geschillen in verband met het 
recht op maatschappelijke dienstverlening - Beroepskamer - Beslissing - Verplichte ver
meldingen 

De vermelding in de beslissingen van de beroepskamer, van de naam, 
voornaam en woonplaats van de voorzitter van het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn, heeft alleen tot doel de voorzitter te identificeren 
die, overeenkomstig artikel 72 van de wet van 8 juli 1976, tot de zitting van 
de beroepskamer moet opgeroepen worden en die, ingeval hij verschijnt, 
dient gehoord te worden. Die vermelding is niet op straffe van nietigheid 
van de genomen beslissing voorgeschreven*. 

Gezien het verzoekschrift ingediend op 4 november 1980 namens het O.C.M.W. van 
Blankenberge door haar raadsman, advocaat 1. Claessens, om de vernietiging te vorderen 
van de beslissing dd. 3 september 1980, van de beroepskamer van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn van de provincie West-Vlaanderen, waarbij, op beroep van Juliaan 
Van Vooren, het O.C.M.W. van Blankenberge verplicht wordt hem «met ingang van 
» 1 september 1980, een financiële tussenkomst van 3.000 fr. per maand te verlenen zolang 
» de financiële toestand van verzoeker dezelfde blijft »; 

* Vergelijk: arrest O.C.M.W. Leuven, n' 20.275, van 23 april 1980. 
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Gezien de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn dd. 25 september 1980 
om onderhavig annulatieberoep in te stellen en de machtiging daartoe die het college van 
burgemeester en schepenen op 19 augustus 1981 aan het O.C.M.W. verleende; 

Overwegende dat de bestreden beslissing met een ter post aangetekend schrijven van 
9 september 1980 aan de verzoekende partij werd betekend; 

Overwegende dat de feiten als volgt kunnen samengevat worden : 

1.1. J. Van Vooren, geboren op 7 juli 1925, boekhouder-adviseur van beroep, feite
lijk gescheiden van zijn echtgenote, S. Delanghe, was werkloos, wanneer hij op 5 april 1979 
een kamer huurde bij Rosetta Alleyn, geboren op 20 april 1938, vishandelaarster, Waffe
laertlaan 29, te Blankenberge. R. Alleyn was ongehuwd met een kind van 14 jaar ten laste. 

1.2. Luidens een overeenkomst tussen beide voornoemden, betaalde J. Van Vooren, 
voor huur van de kamer, voor zijn onderhoud en voor drie maaltijden per dag, een bedrag 
van 2.500 fr. per week. 

1.3. Als enig inkomen genoot J. Van Vooren een werkloosheidsvergoeding van 
11. 776 fr. per maand waarop echter, krachtens vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Gent dd. 24 mei 1976, voor de helft beslag was gelegd ten voordele van het O.C.M.W. van 
Evere. 

1.4. Op 28 mei 1980 vraagt J. Van Vooren aan het O.C.M.W. van Blankenberge een 
financiële steun ten belope van de helft van zijn« stempelgeld »d.i. ongeveer 6.000 fr. per 
maand overeenstemmend met het bedrag van de werkloosheidsuitkering, dat ingevolge 
voornoemd vonnis maandelijks ingehouden werd. 

1.5. Deeraad voor maatschappelijk welzijn weigerde op 5 juni 1980 op deze vraag in 
te gaan omdat, zoals blijkt uit een verslag dat nadien op 14 juli 1980 door de voorzitter is 
opgemaakt, « samenwoonst met Mevrouw Alleyn Rosetta door de politie bevestigd wordt -
» beide personen worden regelmatig in elkaars gezelschap gezien als « koppel » - de Heer 
»Van Vooren Julien bestuurt regelmatig de auto van Mevrouw Alleyn (hospita???) ». De 
« gezinsvorming » tussen de twee betrokken personen wordt bevestigd in een politieverslag 
van 3 juni 1980 dat echter ook vermeldt dat Rosetta Alleyn deze gezinsvorming ontkent, dat 
volgens haar Juliaan Van Vooren alleen een kamer bij haar huurt, dat zij instaat voor zijn 
onderhoud en voeding, dat « daar er samen geëten wordt » en dat hij « haar voor die 
» diensten 2.500 fr. per week betaalt ». 

1.6. J. Van Vooren stelt tegen deze beslissing beroep in bij de beroepskamer. In dit 
beroep betoogt hij vooreerst dat zijn stempelgeld, zoals hoger gezegd, gehalveerd werd en 
herleid tot± 6.000 fr. per maand, dat zulks niet voldoende was om een menswaardig leven te 
leiden aangezien hij reeds 2.500 fr. per week moet betalen aan zijn hospita, dat hij boven
dien een schuld had van 56.000 fr. bij de bank wegens niet geprovisioneerde cheques die hij 
had uitgegeven om in zijn bestaan te kunnen voorzien en dat hij dringend zich nieuwe 
kledingstukken en schoeisel moest aanschaffen. Hij verklaart bovendien sinds geruime tijd 
werkzoekende te zijn doch dat het, gelet op de huidige konjunctuur en zijn ouderdom, (55 
jaar) « niet gemakkelijk zoniet onmogelijk was zijn beroep van boekhouder-adviseur uit te 
»oefenen. » 

De provinciale beroepskamer neemt daarop de bestreden beslissing. 
2.1. Overwegende dat verzoekende partij vooreerst de schending inroept van artikel 

22, eerste lid, van het koninklijk besluit van 9 maart 1977 in zake de beroepskamers opge
richt voor de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschap
pelijk welzijn, doordat de bestreden beslissing op voldoende wijze is gemotiveerd; dat zij 
daaraan toevoegt dat minstens artikel 97 van de Grondwet geschonden werd; 

2.2. Overwegende dat verzoekende partij om haar middel !e staven, betoogt : « Al 
»de hierboven aangehaalde feitelijke omstandigheden, die de gezinsvorming tussen de heer 
»Van Vooren en Mevrouw Rosetta Alleyn bewijzen, werder, uitvoerig aangehaald in de 
» verslagen die verzoekster ingevolge artikel 12 van het koninklijk besluit van 9 maart 1977 
»diende toe te sturen aan de beroepskamer. Al deze feiten werden uitgebreid toegelicht en 
»uiteengezet op de zitting van de beroepskamer van West-Vlaanderen de dato 3 september 
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» 1980. Niettemin heeft de beroepskamer weinig of niet geantwoord op al deze argumenten 
» die verzoekster naar voor heeft gebracht .... »; 

2.3. Overwegende dat luidens artikel 97 van de Grondwet, « elk vonnis met redenen 
» omkleed is »; dat deze regel ook geldt voor de administratieve rechtscolleges; dat volgens 
artikel 22, eerste lid, van voornoemd koninklijk besluit van 9 maart 1977, de beslissingen 
van de beroepskamer, «op straffe van nietigheid met redenen zijn omkleed »; dat deze 
motiveringsplicht de rechter verplicht de door partijen in het geding voorgedragen verweer
middelen te beantwoorden althans wanneer hij ze afwijst maar van hem niet eist dat hij elk 
feit of elk argument dat tot staving van het middel wordt ingeroepen, zou beantwoorden; 

2.4. Overwegende dat de verzoekende partij, die voor de beroepskamer verwerende 
partij was, voor deze kamer geen besluiten heeft neergelegd; dat luidens de bestreden 
beslissing partijen weliswaar in hun middelen en opmerkingen ter zitting werden gehoord 
maar dat het proces-verbaal van de zitting deze middelen en opmerkingen niet vermeldt; dat 
de beslissing waarmede het O.C.M.W. op 5 juni 1980 financiële steun aan J. Van Vooren 
had geweigerd, niet met redenen was omkleed; dat deze redenen terug te vinden zijn in het 
verslag dd. 14 juli 1980 dat de voorzitter van het O.C.M.W. op verzoek van de beroepska
mer opmaakte; dat luidens dit verslag J. Van Vooren en R. Alleyn samenwoonden en 
laatstgenoemde over eigen inkomsten beschikte; 

2.5. Overwegende dat bij ontstentenis van geschreven besluiten vanwege het 
O.C.M.W., de beroepskamer, om aan de motiveringsplicht te voldoen, alleen de redenen 
moest opgeven waarom zij het beroep tegen de beslissing van het O.C.M.W. gegrond 
verklaarde, deze beslissing althans impliciet teniet deed en het O.C.M.W. verplichtte aan J. 
Van Vooren een maandelijkse steun van 3.000 fr. te verlenen; 

Overwegende dat de bestreden beslissing als volgt is gemotiveerd : « Uit de behande
» ling van de zaak is gebleken dat de helft van de werklozensteun van verzoeker ten belope 
»van± 12.000 fr. in beslag genomen werd door het O.C.M.W. van Evere ingevolge vonnis. 
» Dat verzoeker bijgevolg slechts over ± 6.000 fr. beschikt am in zijn onderhoud te voor
» zien, waarvan hij nog 2.500 fr. per week moet afdragen voor zijn onderhoud bij Mevrouw 
» Alleyn; dat hij met deze inkomsten geen menswaardig bestaan kan leiden zelfs indien de 
» samenwoonst weerhouden wordt. De beroepskamer acht het aangewezen dat aan verzoe
» ker een financiële steun van 3.000 fr. per maand zou verleend worden en dit zolang de 
» financiële toestand van verzoeker dezelfde blijft »; 

2.6. Overwegende dat de beroepskamer aldus de reden verwierp waarop de beslis
sing van het O.C.M.W. tot weigeren van een steun, gegrond was tw. dat J. Van Vooren, 
gelet op de samenwoonst met R. Alleyn voldoende inkomen had om een menswaardig 
bestaan te leiden; dat immers de beroepskamer, in de veronderstelling zelf dat de beide 
betrokkenen een gezin vormden, van oordeel was dat met een inkomen van 6.000 fr. per 
maand J. Van Vooren geen menswaardig bestaan kon leiden; dat van uit dit standpunt het 
overbodig was na te gaan of voornoemden al dan niet samenwoonden; dat de bestreden 
beslissing van de beroepskamer naar behoren met redenen is omkleed; 

Overwegende dat de verzoekende partij nog aanvoert dat de beroepskamer haar 
opmerking« naast zich heeft neergelegd »luidens welke« de heer Van Vooren in werkelijk
» heid de 2.500 fr. per week, uit hoofde van vergoeding voor kost en inwoon aan Mevrouw 
» Alleyn niet zou betalen»; 

Overwegende dat uit geen stuk van het administratief dossier blijkt dat de verzoeken
de partij voor de beroepskamer of voordien de vermelde opmerking gemaakt heeft; 

2.7. Overwegende dat de verzoekende partij nog betoogt dat« de beroepskamer ten 
» onrechte de inkomsten van mevrouw Alleyn niet in aanmerking genomen heeft » en dat 
«er zelfs geen melding van gemaakt werd in de beslissing »; 

Overwegende dat niet blijkt dat het O.C.M.W. vóór het nemen van haar beslissing 
dd. 5 juni 1980 of voor de beroepskamer het bedrag van het netto jaarlijks inkomen van R. 
Alleyn heeft vastgesteld of geraamd of zelfs inlichtingen heeft verschaft omtrent de bestaans
middelen van voornoemde; dat in de veronderstelling dat beide betrokkenen samenwoon
den en een gezin vormden, hetgeen door de bestreden beslissing van de beroepskamer niet 
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uitgesloten wordt, het uiteraard nodig was het inkomen of de bestaansmiddelen van R. 
Alleyn te kennen om, zoals de bestreden beslissing doet, te kunnen poneren dat « zelf indien 
»de samenwoonst weerhouden wordt», J. Van Vooren met 6.000 fr. per maand geen 
menswaardig bestaan kan leiden; dat het enig gegeven omtrent het inkomen van R. Alleyn, 
waarover de beroepskamer beschikte, een verklaring was van J. Van Vooren, opgetekend in 
een verslag van de sociale dienst van het O.C.M.W. dd. 6 september 1979 luidens dewelke 
R. Alleyn « het niet zo gemakkelijk heeft. Zij zou met moeite voldoende inkomsten hebben 
»om zich zelf en haar kind (14 jaar oud) te onderhouden. Zij heeft zware lasten i.v.m. de 
» afbetaling van haar koelwagen voor visvervoer. De verkoop van vis in het binnenland 
» brengt op heden niet veel op, doordat zij de waar te duur moet verkopen; zij kan dus niets 
»bijdragen tot het onderhoud van de heer Van Vooren »;dat op grond van deze verklaring 
en bij ontstentenis van enig bewijselement naar voren gebracht door het O.C.M.W., de 
beroepskamer in redelijkheid heeft kunnen oordelen dat « zelfs indien de samenwoonst 
»weerhouden wordt, J. Van Vooren met 6.000 fr. per maand geen menswaardig bestaan 
» kon leiden; » 

2.8. Overwegende dat de verzoekende partij ten slotte nog aanvoert dat in de bestre
den beslissing van de beroepskamer « geen woord gerept wordt over de kansen tot werkher
» vatting van ee heer Van Vooren »; 

Overwegende dat de bestreden beslissing aan het O.C.M.W. de verplichting oplegt 
aan J. Van Vooren een maandelijkse steun van 3.000 fr. te verlenen« zolang de financiële 
» toestand van verzoeker dezelfde blijft »; dat aldus in de bestreden beslissing wel rekening 
werd gehouden met een mogelijke werkhervatting van belanghebbende »; 

3.1. Overwegende dat de verzoekende partij in een tweede middel de schending 
inroept van artikel 22, tweede lid, 1°, van het meergenoemd koninklijk besluit van 9 maart 
1977, doordat in de bestreden beslissing van de beroepskamer de naam, voornaam en 
woonplaats van de voorzitter van het O.C.M.W. niet vermeld worden terwijl deze vermel
dingen op straffe van nietigheid zijn voorgeschreven; 

3.2. Overwegende dat voornoemd artikel 22, eerste en tweede lid, 1°, als volgt is 
gesteld : « De beslissingen (van de beroepskamer) zijn op straffe van nietigheid met redenen 
»omkleed. 

»Zij vermelden: 
» 1° de naam, voornaam en woonplaats van de verzoeker en van de voorzitter van de 

» raad voor maatschappelijk welzijn van het betrokken openbaar centrum; in voorkomend 
» geval, de naam, voornaam en woonplaats en hoedanigheid van de personen die hen 
»vertegenwoordigden of bijstonden »; 

3.3. Overwegende dat de vermelding in de beslissing van de beroepskamer, van de 
naam, voornaam en woonplaats van de voorzitter van het O.C.M.W. alleen tot doel heeft de 
voorzitter van het O.C.M.W. te identificeren die overeenkomstig artikel 72 van de wet van 
8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, tot de zitting van 
de beroepskamer moet opgeroepen worden en die, in geval hij verschijnt, dient gehoord te 
worden; dat de kwestieuze vermelding niet op straffe van nietigheid van de genomen beslis
sing is voorgeschreven; dat zulks overigens uit de tekst zelf van dit artikel 22 blijkt waar in 
het eerste lid, voor de motivering van de beslissing, uitdrukkelijk is bepaald dat ze op straffe 
van nietigheid is voorgeschreven terwijl de andere vormvereisten waaraan de beslissing van 
de beroepskamer moet voldoen, zoals de vermelding van de naam, voornaam en woonplaats 
van de voorzitter van het O.C.M.W., niet op straffe van nietigheid zijn opgelegd; dat het 
tweede middel niet gegrond is, 

(Verwerping - kosten ten laste van de verzoekende partij) 
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Nr 22.979 - ARREST van 24 februari 1983 (VIide Kamer) 
De HH. Depondt, kamervoorzitter, verslaggever, Debaedts en Verschooten, staats
raden, en De Brabandere, auditeur. 

VANWIJCK tl O.C.M.W. Maaseik (Mr Lenaerts) 

1. HANDELINGEN VAN ADMINISTRATIEVE OVERHEDEN - Geldigheid - Al
gemeen 

Il. OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELUK WELZUN -Toezicht
Algemeen 

De bepaling van artikel 111, eerste lid, van de wet van 8 juli 1976, 
luidens welke van iedere beslissing van de raad voor maatschappelijk wel
zijn, binnen vijftien dagen, een afschrift gezonden wordt aan het college van 
burgemeester en schepenen en aan de provinciegouverneur, en de in die 
bepaling gestelde termijn, zijn voorgeschreven in het belang van de toezicht
houdende overheid. Deze termijn is derhalve een termijn van orde, waar
van de niet-naleving niet de nietigheid tot gevolg heeft van de beslissing. 

III. HANDELINGEN VAN ADMINISTRATIEVE OVERHEDEN - Kennisgeving 
De onregelmatige mededeling van een beslissing kan de geldigheid 

van deze beslissing niet aantasten. 

IV. INTREKKING VAN DE HANDELINGEN VAN ADMINISTRATIEVE OVER
HEDEN - Handelingen welke kunnen worden ingetrokken - Onregelmatige handeling -
Termijn 

Overeenkomstig een algemeen rechtsbeginsel wordt aanvaard dat de 
overheid die een van haar beslissingen wil intrekken waarbij rechten aan 
derden werden verleend, dit kan doen zolang tegen deze beslissing een 
annulatieberoep bij de Raad van State kan worden ingesteld of een dergelijk 
beroep hangende is. 

Gezien het verzoekschrift ingediend op 6 oktober 1980 door M.J. Vanwijck om de 
vernietiging te vorderen van de beslissing dd. 10 juni 1980 waarbij de raad voor maatschap
pelijk welzijn van Maaseik de beslissing dd. 21 februari 1980 tot aanstelling van verzoekster 
als telefoniste, intrekt; 

Overwegende dat de bestreden beslissing bij schrijven van 11 augustus 1980 ter ken
nis van verzoekster werd gebracht; 

Overwegende dat de feiten als volgt kunnen samengevat worden : 
1.1. Op 29 januari 1980 besliste de raad voor maatschappelijk welzijn van Maaseik 

een aanvraag te doen bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (R.V.A.) «voor de aan
» werving van een tewerkgestelde werkloze telefonist(e) »; 

Op verzoek van vijf leden van de Raad werden zijn leden tot driemaal toe opgeroe
pen om bijeen te komen met als enig agendapunt van de vergadering : aanstelling in het 
kader van een telefoniste. 

1.2. De raad kon eindelijk op 21 februari 1980 een geldige vergadering houden en 
besliste met vijf stemmen tegen vijf niet tot de aanstelling van een telefonist(e) in het vast 
kader over te gaan. Deze beslissing steunde op de overwegingen, dat de raad van 29.ianuari 
1980 beslist had op de R.V.A. beroep te doen om« langs het statuut van tewerkgestelde 
»werklozen een telefonist(e) aan te werven», dat het paste het resultaat van deze aanvraag 
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af te wachten en dat het derhalve voorbarig was tot de aanstelling van een telefonist( e) in het 
vast kader over te gaan. 

Na het sluiten van de vergadering, bleven vijf leden in de zittingszaal. Aangezien ze 
voor de derde maal bijeenkwamen en het vereiste aantal leden op de twee vorige vergaderin
gen niet bereikt was, oordeelden ze overeenkomstig artikel 32, tweede lid, van de wet van 
8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, dat ze geldig 
konden beraadslagen en beslissen, en benoemden ze in geheime stemming en met de algem
eenheid van stemmen, verzoekster tot telefoniste in vast verband bij het O.C.M.W. 

1.3. Voornoemde benoeming werd op 4 april 1980 door de Provinciegouverneur 
geschorst op grond van de overwegingen dat « de leden van de minderheid zich ten onrechte 
» het recht hebben toegeëigend te besluiten tot de ongeldigheid van de door de raad in eerste 
» instantie genomen beslissing », dat « beslissingen genomen nadat de vergadering door de 
» voorzitter was gesloten, vatbaar zijn voor schorsing of vernietiging » en dat « artikel 32, 
» eerste lid (van de wet van 8 juli 1976) werd overtreden aangezien er vergaderd werd 
» zonder dat de meerderheid van de zitting hebbende leden aanwezig was ». 

1.4. Na kennis genomen te hebben tijdens zijn vergadering van 29 april 1980 van het 
schorsingsbesluit, besliste de raad voor maatschappelijk welzijn op 10 juni 1980, met zes 
stemmen voor en vijf tegen, de aanstelling dd. 21 februari 1980 van verzoekster als telefonis
te, in te trekken. 

2.1. Overwegende dat de verwerende partij opwerpt dat verzoekster niet van het 
wettelijk vereiste belang blijk geeft omdat het schorsingsbesluit dd. 4 april 1980 van de 
Provinciegouverneur« aan haar zelf (verzoekster) ... op voornoemde datum werd medege
» deeld »; 

2.2. Overwegende dat niet het schorsingsbesluit van de Provinciegouverneur maar 
het besluit van 10 juni 1980 van de raad voor maatschappelijk welzijn bestreden wordt; 

3.1. Overwegende dat de verwerende partij nog opwerpt dat« de kwestige aanstel
» ling van verzoekster tot telefoniste niet uitging van het O.C.M.W. Maaseik, doch wel van 
»de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening»; 

3.2. Overwegende dat verzoekster door vijf leden van de raad van maatschappelijk 
welzijn van Maaseik en niet door de R.V.A., op 21 februari 1980 tot telefoniste in vast 
verband werd aangesteld; dat trouwens niet deze aanstelling maar de intrekking ervan 
terzake bestreden wordt; 

4.1. Overwegende dat verzoekster in een eerste middel de schending inroept van 
artikel 111, eerste lid van de wet van 8 juli 1976, doordat de bestreden beslissing niet binnen 
de 15 dagen van haar datum, aan het college van burgemeester en schepenen in afschrift 
medegedeeld werd. 

4.2. Overwegende dat luidens artikel 111, eerste lid, van de wet van 8 juli 1976, 
« van iedere beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn met uitzondering van de 
» beslissingen tot individuele dienstverlening, binnen vijftien dagen een afschrift gezonden 
»wordt aan het college van burgemeester en schepenen en aan de provinciegouverneur»; 
dat de bestreden beslissing van 10 juni 1980 eerst met een schrijven van 18 augustus 1980 aan 
het college van burgemeester en schepenen werd medegedeeld; 

4.3. Overwegende dat de voornoemde bepaling en de daarin gestelde termijn, voor
geschreven zijn in het bedrag van het bestuur tw. van de overheid belast met het administra
tief toezicht op het O.C.M.W.; dat deze termijn derhalve van orde is waarvan de niet
naleving niet de nietigheid tot gevolg heeft van de beslissing die binnen deze termijn aan de 
overheid moet medegedeeld worden; dat overigens de onregelmatige mededeling van een 
beslissing, de geldigheid van deze beslissing niet kan aantasten; dat het eerste middel niet 
gegrond is; 

5.1. Overwegende dat verzoekster in een tweede middel aanvoert dat de bestreden 
beslissing« niet werd genomen binnen de wettelijke termin van 40 dagen vanaf de kennisne
» ming op 9 april 1980 der schorsing vanwege de heer Gouverneuer van 4 april 1980 »; dat 
verzoekster in verband met dit middel, verwijst naar artikel 112, tweede lid, van de wet van 
8 juli 1976; 
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5.2. Overwegende dat volgens voornoemd artikel 112, tweede lid, « het vernieti
» gingsbesluit (genomen door de Koning of de Provinciegouverneur naargelang van het 
» geval) moet genomen worden binnen veertig dagen nadat het besluit op het provinciaal 
» gouvernement is ingekomen of, in voorkomend geval, binnen veertig dagen nadat het door 
» de Gouverneur of de bestendige deputatie is goedgekeurd of nadat het besluit waarbij de 
» raad voor maatschappelijk welzijn kennis heeft genomen van de schorsing, op het provin
» ciaal gouvernement is toegekomen »; 

5.3. Overwegende dat voornoemde bepaling niet de intrekking betreft door de raad 
voor maatschappelijk welzijn van een door hem genomen beslissing maar wel de vernietiging 
ervan door de toezichthoudende overheid; dat overeenkomstig een algemeen rechtsbeginsel 
aanvaard wordt dat de overheid die haar beslissing wil intrekken die rechten aan derden 
heeft verleend, dit kan doen zolang tegen deze beslissing een annulatieberoep bij de Raad 
van State kan worden ingesteld of een dergelijk beroep hangende is; dat verzoekster niet 
beweert en dat ook niet blijkt dat de intrekking van haar benoeming na verloop van voor
noemde termijn gebeurde; dat het tweede middel niet gegrond is, 

(Verwerping - kosten ten laste van verzoekster) 

Nr 22.980 - ARREST van 24 februari 1983 (VIide Kamer) 
De HH. Depondt, kamervoorzitter, verslaggever, Debaedts en Verschooten, staats
raden, en Grommen, eerste auditeur. 

BUKHARI tl Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister 
van Justitie en Institutionele Hervormingen (de Hr Van Bo
gaert) 

1. VREEMDELINGEN - Vreemdelingenpolitie - Toegang tot het grondgebied en 
kort verblijf - Motieven 

1. Wanneer de vreemdeling tot een gevangenisstraf werd veroordeeld 
wegens de onttrekking van zijn kind aan de moeder die er de bewaring van 
had, kan de minister, zonder te moeten nagaan welke wetgeving de Belgi
sche rechter had moeten toepassen, op grond van deze strafrechtelijke ver
oordeling die in kracht van gewijsde was getreden, oordelen dat de vreem
deling door zijn gedrag de openbare orde van het land heeft geschaad. 

2. Het doet er weinig toe dat de minister ten onrechte het bevel om het 
land te verlaten heeft gemotiveerd door verwijzing naar artikel 7, 7', van de 
wet van 15 december 1980, wanneer zijn beslissing een voldoende feitelijke 
en rechtsgrond vindt in artikel 7, 2°, waarnaar eveneens wordt verwezen. 

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

Een materiële vergissing in de verwijzing naar de bepaling die de 
rechtsgrond vormt van een handeling, is niet van die aard dat ze de nietig
verklaring van die handeling moet tot gevolg hebben. 

Gezien het verzoekschrift ingediend op 23 november 1981 door Syed Bukhari, van 
Pakistaanse nationaliteit, om de vernietiging te vorderen van de beslissing van de Minister 
van Justitie of van zijn gemachtigde, aan verzoeker betekend op 19 november 1981, waarbij 
hem bevel wordt gegeven uiterlijk op 29 november 1981 het land te verlaten; 
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Gezien het verzoekschrift ingediend op 21 januari 1982 door dezelfde verzoeker, om 
de vernietiging te vorderen van de beslissing van de Minister van Justitie of van zijn gemach
tigde, hem betekend op 23 december 1981, waarbij hem bevel wordt gegeven uiterlijk op 
28 december 1981 het land te verlaten; 

Overwegende dat verzoeker telkens de opschorting van tenuitvoerlegging van deze 
bestreden bevelen om het land te verlaten, aan de Raad van State heeft gevraagd; dat zijn 
verzoeken door de arresten n' 21.927 van 21 januari 1982 en n' 22.006 van ll. februari 1982 
werden verworpen; 

1. Overwegende dat de feiten als volgt kunnen worden samengevat : 
1.1. Verzoeker, geboren op 12 december 1951, is in 1974 in België binnengekomen. 

Hij werd in het vreemdelingenregister te Hamme ingeschreven. De inschrijving gold van 
20 maart 1975 tot 20 maart 1976 en werd nadien herhaaldelijk verlengd tot 20 maart 1981. 
Hij verkreeg tevens een arbeidskaart B., geldig voor een jaar tot en met 19 februari 1976. 

1.2. Op 26 februari 1977 trad verzoeker in het huwelijk met Musrat Bukhari, even
eens van Pakistaanse nationaliteit, die haar man op 10 oktober 1977 in België kwam vervoe
gen. Op 23 juli 1979 werd uit dit huwelijk een kind geboren. Op 29 februari 1980 verliet 
Musrat Bukhari met haar kind de echtelijke woning omdat « zij van haar man veel slagen 
» krijgt en geen geld om eten te kopen ... en de man ook niet naar het kindje omziet ». Bij 
vonnis dd. 2 september 1980 van de Vrederechter van het tweede kanton te Antwerpen werd 
de bewaring van het kind aan de moeder toevertrouwd. 

1.3. Volgens een bulletin dd. 14 juni 1980 opgemaakt door de politie van Antwer
pen, was verzoeker sedert 20 februari 1978 in het bezit van een arbeidskaart A. voor onbe
perkte duur. 

1.4. Op 14 november 1980 werd verzoeker van ambtswege van de vreemdelingenre
gister afgevoerd omdat hij zijn woonplaats had verlaten zonder een nieuw adres op te geven. 
Verzoeker had immers op 20 september 1980 zijn kind bij list aan zijn moeder onttrokken en 
was dezelfde dag naar Pakistan vertrokken waar hij het bij familie uitbesteedde. Verzoeker 
zelf kwam op 24 april 1981 naar België terug waar hij bij het verlaten van het vliegtuig werd 
aangehouden. 

1.5. Hij werd op 2 juni 1981 door de Correctionele rechtbank van Antwerpen tot een 
gevangenisstraf van acht maanden en een geldboete van 100 frank veroordeeld om zijn kind 
aan de bewaring van de moeder onttrokken te hebben. Beroep tegen dit vonnis werd bij 
arrest van 14 juli 1981 van het hof van beroep verworpen en beroep in Cassatie bij arrest van 
22 september 1981 eveneens afgewezen. Inmiddels was verzoeker in de strafinrichting te 
Merksplas opgesloten. De procureur-generaal bij het Hof van beroep te Antwerpen advi
seerde de Minister op 5 november 1981 verzoeker uit het land te verwijderen. Uit dit 
schrijven blijkt dat een geding tot echtscheiding van de echtgenoten was ingesteld. Daarop 
werd het eerste bevel om het land te verlaten gegeven dat in het annulatieberoep van 
23 november 1981 wordt bestreden. 

1.6. Verzoeker werd uit de strafinrichting te Merksplas vrijgesteld. Hij bleef echter 
in het land en ontving op 23 december 1981 een nieuw bevel om het land te verlaten waarvan 
de vernietiging in het tweede annulatieberoep wordt gevorderd. 

1.7. Aangezien hij ook aan dit bevel geen gevolg gaf, werd verzoeker op 29 decem
ber 1981 aangehouden en in de gevangenis opgesloten om van daaruit naar de luchthaven te 
worden geleid waar hij op een vliegtuig met bestemming Karachi zou worden geplaatst. 
Ingevolge zijn verzoek tot opschorting van tenuitvoerlegging van de bevelen om het land te 
verlaten, mocht hij echter voorlopig in België blijven. 

Wat het eerste annulatieberoep betreft. 

2.1. Overwegende dat verzoeker in zijn eerste middel aanvoert dat artikel 7, 3°, van 
de vreemdelingenwet van 15 december 1980 door de bestreden beslissing ten onrechte werd 
toegepast, dat hij immers op de Belgische Ambassade te Islamabad (Pakistan) op 6 april 
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1981 een visum verkreeg om naar België terug te keren en dat dit visum voor zes maanden 
geldig was« met als uiterste datum van eerste binnenkomst, 30 april 1981 »; 

2.2. Overwegende dat het bestreden bevel om het land te verlaten als volgt is gemoti
veerd : «heeft door zijn gedrag de openbare orde van het land geschaad (art. 7, 3° van 
»voornoemde wet)»; dat artikel 7, 3°, van deze wet als volgt luidt : «Onverminderd de 
» meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de Minister van 
» Justitie of zijn gemachtigde, de vreemdeling die noch gemachtigd noch toegelaten is tot 
» een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, bevel geven 
» het grondgebied vóór een bepaalde datum te verlaten : 

» ... 

» 3° wanneer hij door zijn gedrag de openbare orde of de veiligheid van het land 
» heeft geschaad ». 

2.3. Overwegende dat onder de gelding van de vreemdelingenwet van 28 maart 1952 
die tot 1 juli 1981, datum van het inwerkingtreden van de nieuwe vreemdelingenwet van 
15 december 1980, van kracht was, verzoeker krachtens artikel 27 december 1965 betreffen
de de voorwaarden waaronder vreemdelingen België mogen binnenkomen, er verblijven en 
er zich vestigen, geen geldige verblijfsvergunning meer had wanneer hij op 24 april 1981 uit 
Pakistan naar België terugkwam; dat overeenkomstig voornoemd artikel 27, tweede lid, het 
bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister niet meer geldig is zodra de houder 
ervan meer dan zes maanden buiten België verblijft zonder vooraf het gemeentebestuur in 
kennis gesteld te hebben van zijn voornemen om meer dan zes maanden uit het land afwezig 
te zijn; dat verzoeker, zonder het gemeentebestuur te verwittigen, op 20 september 1980 
met zijn kind naar Pakistan vertrok en eerst op 24 april 1981, d.i. meer dan zes maanden 
later, naar België terugkeerde; dat hij inmiddels, omdat hij zijn woonplaats had verlate.n 
zonder een nieuw adres cip te geven, op 14 november 1980 uit het vreemdelingenregister was 
geschrapt; dat verzoeker in zijn verzoekschrift zelf bekent dat zijn verblijfsvergunning ver
vallen was en dat hij daarom vóór zijn vertrek uit Pakistan aan de Belgische Ambassade te 
Islamabad een visum vroeg en dit visum op 6 april 1981 verkreeg; dat echter dit visum slechts 
geldig was voor zes dagen en niet voor zes maanden, zoals verzoeker ten onrechte beweert; 
dat hij derhalve op 19 november 1981, datum van het bestreden bevel om het land te 
verlaten, niet« gemachtigd was tot een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk of om 
» er zich te vestigen » en dat hij dus in de toestand verkeerde die in de inleidende zin van 
artikel 7 van de vreemdelingenwet van 15 december 1981 beschreven is om in aanmerking te 
komen voor een bevel om het land te verlaten; dat het eerste middel niet gegrond is; 

3.1. Overwegende dat verzoeker in een tweede middel meer in het bijzonder de 
schending inroept van de bepaling onder het 3° van hetzelfde artikel 7 van de vreemdelingen
wet van 15 december 1980; dat volgens zijn betoog« op geen enkele wijze wordt aangegeven 
» welk gedrag van ondergetekende de openbare orde van het land heeft geschaad »; dat 
luidens voornoemde bepaling, onder de algemene voorwaarde bepaald in de inleidende zin 
van artikel 7, waarvan spraak in de behandeling van het eerste middel, het bevel kan worden 
gegeven van een vreemdeling om het land te verlaten :« 3° wanneer hij door zijn gedrag, de 
»openbare orde of de veiligheid van het land heeft geschaad »; 

Overwegende dat verzoeker, zoals hij zegt, wel kan vermoeden dat zijn veroordeling 
tot acht maanden gevangenisstraf wegens onttrekking van het kind aan zijn moeder, de 
reden is waarom hij in toepassing van artikel 7, 3°, van de vreemdelingenwet het bevel kreeg 
het kind te verlaten maar dat, volgens zijn uiteenzetting, de musulmaanse wet de hoede van 
het kind aan de vader toevertrouwt en dat overeenkomstigde beginselen van de internatio
naal privaat recht, de Belgische rechter ter zake deze wet had moeten toepassen; dat verzoe
ker evenwel « niet de waarde van de uitspraken van de Vrederechter (die het kind aan de 
»zorgen van de moeder toevertrouwde) en van de strafrechter ... in vraag stelt maar wel wil 
» aantonen dat hij ter goeder trouw heeft gehandeld en dit volgens de regels van een streng 
»patriarchaal systeem, verwoord in de wetten van zijn land »; 

3.2. Overwegende dat verzoeker ingevolge de onttrekking van zijn kind aan de 
moeder die er de bewaring van had, tot acht maanden gevangenisstraf werd veroordeeld 
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wegens schending van artikel 369bis van het Strafwetboek; dat zijn beroep daartegen en zijn 
cassatieberoep werden verworpen; dat zonder te moeten nagaan welke wetgeving de Belgi
sche rechter had moeten toepassen, de gemachtigde van de Minister op grond van deze 
strafrechterlijke veroordeling die in kracht van gewijsde was getreden, in rechte en in feite 
kon oordelen dat verzoeker « door zijn gedrag de openbare orde ... van het land heeft 
»geschaad »; dat het tweede middel niet gegrond is; 

Wat het tweede annulatieberoep betreft. 
4.1. Overwegende dat de tweede bestreden beslissing, tw. het bevel van Z3 decem

ber 1981 om het land te verlaten uiterlijk op Z8december1981, gesteund is op artikel 7, Z0 en 
5°, van de vreemdelingenwet van 15 december 1980 en als volgt is gemotiveerd : «oefent 
» een beroepsbezigheid uit in ondergeschikt verband zonder in het bezit te zijn van de 
» daartoe vereiste machtiging; verblijft langer in het Rijk dan de overeenkomstig artikel 6 
» van de wet van 15 december 1980 bepaalde termijn »;dat volgens dit artikel 6, behoudens 
de in een internationaal verdrag, in de wet of in een koninklijk besluit bepaalde afwijkingen, 
een vreemdeling niet langer dan drie maanden in het Rijk verblijven mag, tenzij het visum of 
de visumverklaring dat of die in zijn paspoort of in daarmee gelijkgestelde reistitel werd 
aangebracht, een andere duur bepaalt ... ; dat luidens artikel 7, Z0 en 5°, van de vreemdelin
genwet van 15 december 1980 : « Onverminderd de meer voordelige bepalingen vervat in 
» een internationaal verdrag, de Minister van Justitie of zijn gemachtigde, de vreemdeling 
» die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van drie maanden in het Rijk of om 
» er zich te vestigen, bevel kan geven het grond met grondgebied voor een bepaalde datum 
» te verlaten : ... 
» Z0 wanneer hij langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde 
»termijn ... 
» 5° wanneer hij wordt aangetroffen in staat van landloperij of wanneer hij kennelijk zonder 
» voldoende middelen van bestaan is en niet in de mogelijkheid verkeert deze te bekomen 
» door het wettig uitoefenen van een winstgevende werkzaamheid; » 

4.Z. Overwegende dat verzoeker ten onrechte beweert dat de bestreden beslissing 
gesteund is op artikel 5 van de wet van 15 december 1980; dat zijn betoog om te bewijzen dat 
voornoemd artikel terzake niet van toepassing was, derhalve niet dienend is; 

4.3. Overwegende dat verzoeker ook de schending inroept van artikel 7, 5°, van de 
wet van 15 december 1980 omdat hij zich in staat van landloperij bevond maar een contract 
had met een interimbureau; dat hij een attest dd. 17 december 1981 overlegt waaruit blijkt 
dat hij voor de N.V. Interim «momenteel werkzaam is als uitzendkracht en dit met een 
» tijdeljk contract van 11 december tot en met 31 december 1981 »; 

4.4. Overwegende dat verzoeker niet de schending inroept van artikel 7, Z0 van de 
wet van 15 december 1980, wetsbepaling die eveneens ten grondslag ligt aan de bestreden 
beslissing en die haar voldoende in rechte en in feite verantwoordt; 

4.5. Overwegende wat artikel 7, 5° betreft, dat eveneens door de bestreden beslissing 
als haar grondslag wordt aangeduid, terzake kennelijk een materiële vergissing werd begaan; 
dat immers uit de hierboven vermelde motivering blijkt dat niet artikel 7, 5° maar wel artikel 
7, 7° werd bedoeld; dat volgens deze wetsbepaling een bevel om het land te verlaten kan 
worden gegeven« wanneer hij (de vreemdeling) een beroepsbedrijvigheid als zelfstandige of 
» in ondergeschikt verband uitoefent zonder in het bezit te zijn van de daartoe vereiste 
»machtiging »; dat deze tekst letterlijk overgenomen werd in de motivering van de bestre
den beslissing; 

4.6. Overwegende dat verzoeker volgens hierboven vermelde verklaring van de poli
tie van Antwerpen een« arbeidskaart An' 179.463 »,bezat« geldig sedert ZO.Z.1978 onbe
» perkt, alle beroepen alle werkgevers »; dat de verwerende partij noch een memorie van 
antwoord noch een laatste memorie opmaakte en dat uit het neergelegde dossier niet blijkt 
dat deze arbeidskaart vervallen was of ingetrokken werd; dat d;:rhalve moet aangenomen 
worden dat het middel op dit punt gegrond is; dat nochtans de vastgestelde onregelmatigheid 
niet de nietigheid van de bestreden beslissing met zich moet meebrengen omdat deze vol-

447 



doende in rechte en in feite op artikel 7, 2° van de wet van 15 december 1980 is gegrond; dat 
het beroep niet gegrond is, 

(Verwerping - kosten ten laste van de verzoeker) 

Nr 22.981 - ARREST van 24 februari 1983 (VIide Kamer) 
De HH. Depondt, kamervoorzitter, verslaggever, Debaedts en Verschooten, staats
raden, en Roelandt, auditeur. 

GEMEENTERAADSVERKIEZING TE TIELT (Mrs De Clerck 
en Fobe) 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN -Stemverrichtingen - Materiële verrichtin
gen bij de stemming - Verzegelen, bewaken en vervoeren van de stembussen 

1. Uit de ontstentenis van enige opmerking in het proces-verbaal van 
het stembureau en van het stemopnemingsbureau, volgt een vermoeden dat 
de kiesverrichtingen een regelmatig verloop hebben. 

2. De niet-verzegeling van een stembus en het feit dat de voorzitter 
van het stembureau, bij het overbrengen van de stembus naar het stemopne
mingsbureau, niet door getuigen was vergezeld, zijn uit zichzelf nog geen 
bewijs van een gepleegd bedrog dat van die aard was dat het de uitslag van 
de verkiezing kon vervalsen. 

3. De onregelmatigheid die er in bestond dat een stembus niet verze
geld was en dat zij enkel met een kleefband was toegeplakt, is, bij ontstente
nis van concrete en overeenstemmende bewijsgegevens, niet voldoende om 
aan te nemen dat ter zake bedrog werd gepleegd dat van die aard was dat het 
de uitslag van de verkiezing kon vervalsen. 

De verschillen tussen de uitslagen van bepaalde lijsten in de kwestieu
ze bureaus en deze in de algemene bureaus zijn geen bewijs noch een 
aanduiding van een onregelmatigheid of van een bedrog dat zou gepleegd 
zijn ingevolge het niet-verzegelen van de stembus. 

Gezien het verzoekschrift ingediend op 16 december 1982 namens M. Verleye, ver
kozen eerste kandidaat op lijst n' 10 (C.V.P.) door zijn raadsman, advocaat D. De Clerck 
om hoger beroep in te stellen tegen de beslissing dd. 18 november 1982 van de bestendige 
deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen, waarbij zijn bezwaar tegen de ge
meenteraadsverkiezing van 10 oktober 1982 te Tielt, ontvankelijk maar niet gegrond wordt 
verklaard. 

Overwegende dat de vormvereisten voorgeschreven bij artikel 5 van het koninklijk 
besluit van 15 juli 1956, gewijzigd bij koninklijk besluit van 16 september 1982, tot regeling 
van de rechtspleging voor de afdeling administratie als bedoeld bij artikel 76bis van de 
gemeentekieswet werden nagestreefd; 

Gezien de memorie die D. Vandermeulen en cons., op 6 januari 1983 als belangheb
bende partijen hebben ingediend; 

Overwegende dat de bestreden beslissing van 18 november 1982 met een schrijven 
van 8 december 1982 aan verzoeker werd betekend; 
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1. Overwegende dat de feitelijke toestand als volgt kan worden samengevat :Ul.1-
Bij schrijven van 19 oktober 1982, diende verzoeker bij de bestendige deputatie een 

bezwaar in tegen de gemeenteraadsverkiezing. 
Verzoeker maakt volgende bezwaren : 

a) een stembus van een stembureau waarvan hij het nummer niet kende, zou bij de over
brenging ervan naar het stemopnemingsbureau geopend zijn geweest. 

b) in het stemopnemingsbureau 4 werd door de voorzitter in het proces-verbaal vermeld dat 
de stembak van stembureau 14 (lees : 4) niet gezegeld was. 

c) In hetzelfde stemopnemingsbureau 4 dat de stemmen van slechts twee stembureaus moest 
opnemen - terwijl bijna alle andere stemopnemingsbureaus de stemmen van drie stem
bureaus telden - bekwamen de lijsten n' 1. (S.P.) en 10 (C.V.P.) hun laagste aantal 
onvolledige lijststembiljetten hetgeen normaal is. Maar de lijsten n' 13 (V.U.) en n' 28 
(G.T.)« behalen er niet hun laagste cijfer. Zij bekomen 292 en 222 onvolledige lijststem
» men. Nog meer in dit telbureau (slechts twee stemburelen) bekomt de kopman van de 
» V.U. zijn grootst aantal voorkeurstemmen nl. 163 »; 

d) de stembus van het stembureau 18 (Kanegem) is, volgens een verklaring van zijn voorzit
ter gedaan aan twee personen, door hem « zonder officiële begeleiding en onverzegeld 
» van Kanegem naar Tielt overgebracht geweest »; 

1.2. Na de termijn om uitspraak te doen met vijftien dagen verlengd te hebben, 
verklaart de bestendige deputatie op 18 november 1982, het bezwaar ontvankelijk doch 
ongegrond en wijzigt lichtjes het aantal bekomen naamstemmen op de lijsten die zetels 
bekwamen, zonder in de zetelverdeling een verandering te brengen. 

2. Overwegende dat verzoeker in zijn beroepsschrift tot de Raad van State, « niet 
» meer aandringt » voor het middel hierboven onder 1.1. a vermeld dat hij voor de bestendi
ge deputatie had ingeroepen; dat het middel derhalve wegvalt; 

3.1. Overwegende dat verzoeker in een tweede middel betoogt dat de stembus van 
stembureau 18 (Kanegem) onverzegeld en zonder begeleiding naar Tielt werd overgebracht, 
hetgeen bewezen wordt door de schriftelijke verklaring van de heer en mevrouw 
Deschuyter-Van de Voorde; dat hij aldus de schending inroept van artikel 45, eerste en 
tweede lid, van de gemeentekieswet en beweert dat de gepleegde onregelmatigheid « van 
» aard kan zijn de zetelverdeling onder de diverse lijsten te beïnvloeden ... gelet op het 
» aantal stembiljetten in de stembus ». 

3.2. Overwegende dat artikel 45 van de gemeentekieswet, als volgt luidt : 
« Wanneer het kiescollege meer dan één stemafdeling omvat, worden de stembussen waarin 
» de stembiljetten zich bevinden, aanstonds na het sluiten van de stemming, verzegeld met 
»de zegels van de voorzitter en van een bijzitter, ook de getuigen mogen er hun zegel op 
» zetten. De verzegeling bedekt inzonderheid de sleuf van de stembus. Indien de stemopne
» ming moet geschieden in een ander lokaal dan waar de stemming heeft plaatsgehad, 
»worden de stembussen en de sleutels ervan overgebracht door de voorzitter, vergezeld van 
» de getuigen ... ». 

3.3. Overwegende dat de stembus van stembureau 18 naar het stemopnemingsbu
reau 7 werd overgebracht; dat zowel in het stembureau 18 als in het stemopnemingsbureau 7 
een getuige van de lijst van verzoeker bij de verrichtingen aanwezig was en het proces
verbaal ondertekende; dat deze processen-verbaal van dit stemopnemingsbureau 7 precies 
evenveel stembiljetten (768) afkomstig van stembureau 18 werden geteld als er volgens het 
proces-verbaal van dit stembureau, kiezers zich hadden aangemeld om te stemmen; dat de 
heer en mevrouw Deschuyter-Van de Voorde schriftelijk getuigden dat de voorzitter van het 
stembureau 18 had verklaard dat « hij de stembak n' 18 niet verzegeld heeft en hem zonder 
» officiële begeleiding van Kanegem naar Tielt heeft overgebracht »;dat voornoemde perso
nen geen lid of getuige waren in voornoemd stem- en stemopnemingsbureau; 

3.4. Overwegende enerzijds dat bij ontstente'1is van enige opmerking in het proces
verbaal van het stembureau 18 en van het stemopnemingsbureau 7, een vermoeden bestaat 
dat de kiesverrichtingen een regelmatig verloop hadden; dat anderzijds, zelfs indien de 
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schriftelijke verklaring van de echtgenoten Deschuyter-Van de Voorde aanvaard wordt, de 
niet verzegeling van de stembus en het feit dat de voorzitter van het stembureau bij het 
overbrengen van de stembus naar het stemopeningsbureau, niet door getuigen was verge
zeld, uit zichzelf nog geen bewijs zijn van een gepleegd bedrog dat van aard was de uitslag 
van de verkiezing te vervalsen; dat het middel niet opgaat; 

4.1. Overwegende dat verzoeker in een volgend middel betoogt dat de stembus van 
het stembureau 4 bij haar aankomst op het stemopnemingsbureau niet vergezeld was zoals 
bewezen door het proces-verbaal van de verrichtingen van dit bureau, dat de schending van 
het reeds vermeld artikel 45 van de gemeentekieswet vaststaat en dat, gelet op het aantal 
stembiljetten in de stembus, de voornoemde onregelmatigheid van aard kan zijn de zetelver
deling onder de diverse lijsten te beïnvloeden, dat in dit stemopnemingsbureau 4, de lijsten 
n' 1 (S.P.) en 10 (C.V.P.) hun laagste cijfer van onvolledige lijstenstembiljetten behaalden, 
terwijl de partijen V.U. (lijst n' 13) en Groep 82 (lijst n' 28 G.T.) niet hun laagste cijfer 
behaalden en de lijsttrekker van de V.U. zijn groote aantal voorkeurstemmen behaalde; 

4.2. Overwegende dat volgens de in het proces-verbaal van het stemopnemingsbu
reau 4 opgetekende verklaring van J. Lampaert, getuige voor de lijst n' 13 (V. U.) « de bus 4 
»bij aankomst niet verzegeld is, doch enkel toegeplakt met bruine kleefband»; dat het 
aantal kiezers die volgens het proces-verbaal van stembureau 4 hebben gestemd (729) over
eenstemt met het aantal stembiljetten dat op het stemopnemingsbureau 4 in de bus van 
stembureau 4 gevonden werd; 

4.3. Overwegende dat als vaststaand moet aangenomen worden dat de stembus van 
stembureau 4 niet verzegeld was en dat ze enkel met een kleefband was toegeplakt; dat deze 
onregelmatigheid, bij ontstentenis van concrete en overeenstemmende bewijsgegevens, niet 
voldoende is om aan te nemen dat ter zake bedrog werd gepleegd dat van aard was de uitslag 
van de verkiezing te vervalsen; dat de vaststelling van verzoeker dat de lijsten n' 13 (V.U.) 
en 28 (G.T.) niet haar laagste aantal onvolledige stembiljetten behaalden in dit stemopne
mingsbureau dat nochtans maar van twee stembureaus (4 en 14) de stemmen opnam en dat 
de lijsttrekker van de lijst 13 (V.U.) daar zelf zijn grootste aantal voorkeurstemmen be
kwam, geen bewijs noch een aanduiding zijn van een onregelmatigheid of van een bedrog 
dat zou gepleegd zijn ingevolge het niet verzegelen van de stembus, 

BESLUIT: 

Enig artikel. - Het besluit van 18 november 1982 waarbij de bestendige deputatie 
van de provincieraad van West-Vlaanderen het bezwaar afwijst dat tegen de gemeenteraads
verkiezing van 10 oktober 1982 te Tielt was ingebracht, is bevestigd. 

Nr 22.982 - ARREST van 24 februari 1983 (VIide Kamer) 
De HH. Depondt, kamervoorzitter, Debaedts, verslaggever, en Verschooten, staats
raden, en Roelandt, auditeur. 

GEMEENTERAADSVERKIEZING TE BOOM (Mrs Van Rom
paey, Houtekier en Vandenberghe) 

1. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Stemopnemingsverrichtingen - Proces
verbaal - Bewijskracht 

1. Wanneer de processen-verbaal van de stemopnemingsbureaus door 
de leden van die bureaus en door de getuigen zonder opmerkingen zijn 
ondertekend, vloeit daaruit het vermoeden voort dat de stemopnemingsver
richtingen regelmatig zijn verlopen. 
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2. Wanneer, in dezelfde omstandigheden, de processen-verbaal be
paalde opmerkingen bevatten, geldt het vermoeden van regelmatigheid voor 
alle feiten en verrichtingen waarop die opmerkingen niet slaan. 

3. Het vermoeden van regelmatigheid dat uit de processen-verbaal 
voortvloeit, kan niet worden gekeerd dan door bepaalde en met elkaar 
overeenstemmende gegevens. 

II. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Stemopnemingsverrichtingen - Aller
lei onregelmatigheden 

In casu kan er niet het minste verband gelegd worden tussen de gerin
ge stemmenverschil/en die in de verkiezingsuitslag voorkomen en de orde
verstoring in een stemopnemingsbureau. 

III. GEMEENTERAADSYERKIEZINGEN - Geschillen - Geldigverklaring -
Ontvankelijkheid van de middelen - Nieuw middel 

Een middel dat voor de bestendige deputatie niet of niet tijdig werd 
aangevoerd, kan alleen dan op een ontvankelijke wijze aan de Raad van 
State worden voorgelegd, wanneer bewezen wordt dat de verzoeker de 
feiten welke aan dat middel ten grondslag liggen, niet tijdig genoeg kon 
kennen om het middel op een ontvankelijke wijze voor de bestendige depu
tatie te laten gelden. 

Gezien het verzoekschrift ingediend op 3 december 1982 namens Frans Vander
borght en Augustus Laureyssens, verkozen kandidaten van lijst n' 10 C.V.P" alsmede Ra
phaël Van Den Bergh, eerste niet verkozen kandidaat van dezelfde lijst, door hun raadsman, 
advocaat R. Van Rompaye, waarbij hoger beroep wordt ingesteld tegen het besluit van de 
bestendige deputatie van de provincieraad van Antwerpen van 18 november 1982 dat het 
bezwaar afwijst dat door verzoekers werd ingediend strekkende tot hertelling van de stem
biljetten van de op 10 oktober 1982 te Boom gehouden gemeenteraadsverkiezing; 

Overwegende dat de vormvereisten voorgeschreven bij artikel 5 van het koninklijk 
besluit van 15 juli 1956, gewijzigd bij koninklijk besluit van 16 september 1982, tot regeling 
van de rechtspleging van de afdeling administratie van de Raad van State in geval van beroep 
als bedoeld bij artikel 76bis van de gemeentekieswet werden nageleefd; 

1. Over de gegevens van de zaak. 

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

1.1. De uitslag van de gemeenteraadsverkiezing die op 10 oktober 1982 te Boom 
plaatshad, werd door het hoofdstembureau afgekondigd als volgt : 
lijst n' 1 S.P. - 3.964 stemmen - 10 zetels 
lijst n' 10 C.V.P. - 4.318 stemmen - 10 zetels 
lijst n' 17 P.V.V. - 1.417 stemmen - 2 zetels 
lijst n' 28 G.R.A.S. - 1.022 stemmen - 1 zetel 

1.2. Met een niet gedagtekend bezwaarschrift dat op het provinciebestuur werd 
ontvangen op 15 oktober 1982, hebben de huidige verzoekers de bestendige deputatie ver
zocht « een algemene hertelling of vertificatie van alle stembrieven » te bevelen. 

1.3. De bezwaren die tot staving van het verzoek werden aangevoerd kunnen wor
den samengevat als volgt : 
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- Incidenten hebben zich voorgedaan tussen de voorzitter van stemopnemingsbu
reau n' 4 en de getuige van de lijst n' 18 G.R.A.S. in dat bureau. 

Een andere getuige van de lijst G.R.A.S., wie werkzaam was in stemopnemingsbu
reau n' 5, heeft zich in de disputen gemengd. 

Resultaat van dit alles was dat de getuige van de lijst G.R.A.S. in bureau n' 5 door de 
voorzitter van dat bureau tot de orde werd geroepen, dat de getuige van genoemde lijst in 
bureau n' 4 verwijderd werd en vervangen is geworden door de plaatsvervangende getuige 
van dezelfde lijst, die nog hoogoplopende discussies heeft veroorzaakt. 

- De verzoekers betogen dat dientengevolge het verloop van de stemopneming in 
de vijf stemopnemingsbureaus, die alle in de refter van de provinciale technische school 
waren ondergebracht, ernstig verstoord is geworden, dat de serene en aandachtige sfeer 
vereist voor dat soort van werkzaamheid niet meer aanwezig was, en dat er derhalve een 
verificatie van des stemopneming of een hertelling noodzakelijk is, temeer daar een geringe 
verschuiving van 7 stemmen van lijst n' 1, S.P., naar lijst n' 10, C.V.P., aan deze laatste zou 
toelaten een 1e zetel te verwerven ten nadele van eerstgenoemde, daar een verschuiving van 
23 stemmen van lijst n' 1, S.P., naar lijst n' 17, P.V.V., voor deze laatste een 3e zetel zou 
opleveren, en daar bij de lijst n' 10, C.V.P., het verschil tussen de laatst gekozen, Vercruys
sen Rudolf, en de eerste niet gekozene, Van den Bergh Raphaël, slechts 10 voorkeurstem
men bedraagt. 

1.4. Bij brief van de gouverneur van 20 oktober 1982 werd de arrondissementscom
missaris met een onderzoek belast. 

Op 25 oktober 1982 zond de arrondissementscommissaris aan de gouverneur een 
omstandig verslag waarvan het besluit luidt dat wel duidelijk de ordeverstoringen gebleken 
zijn, doch niet zo duidelijk de materiële of andere vergissingen die daarvan het gevolg 
zouden geweest zijn. 

1.5. Bij besluit van 4 november 1982 verlengde de bestendige deputatie overeen
komstig artikel 75, § 4, van de gemeentekieswet, de termijn van dertig dagen waarover zij in 
beginsel beschikt om uitspraak te doen, met vijftien dagen. 

1.6. Op 18 november 1982 nam de bestendige deputatie het bestreden besluit. 
In de overwegingen stelt de bestendige deputatie vast dat de aangeklaagde incidenten 

bij de stemopneming werkelijk hebben plaatsgehad, doch dat de processen-verbaal van de 
stemopnemingsbureaus geen op- of aanmerkingen bevatten nopens fouten of onregelmatig
heden bij het opnemen der stemmen, dat deze vaststelling een vermoeden van regelmatig
heid van de verrichtingen oplevert dat enkel kan worden tenietgedaan door precieze en met 
elkaar overeenstemmende gegevens, die het waarschijnlijk maken dat vergissingen of onre
gelmatigheden werden begaan, en dat deze gegevens door de bezwaarden niet worden naar 
voren gebracht. 

Wat betreft het stemmenverschil tussen verzoeker Van den Bergh en Raphaël Ver
cruyssen Rudolf, stelt de deputatie vast dat ook hiervoor door verzoekers verwezen wordt 
naar de stemopneming die niet in een serene sfeer kon geschieden, dat verzoeker Van den 
Bergh in zijn bezwaarschrift naliet te vermelden dat hij onregelmatigheden vanwege Ver
cruyssen vermoedde, dat hij dit pas in zijn verklaring van 25 oktober 1982 heeft geuit en dat 
het derhalve als een laattijdig bezwaar moet worden beschouwd en als onontvankelijk moet 
worden afgewezen. 

In subsidiaire orde overweegt de deputatie dat de door Van den Bergh voorgelegde 
statistische gegevens niet overtuigend zijn, daar hetzelfde fenomeen zich heeft voorgedaan 
in andere gemeenten, dat die gegevens niet als abnormaal kunnen beschouwd worden en dat 
verzoekers vermoeden van gepleegde onregelmatigheden geen grond heeft. 

1.7. Het bestreden besluit werd op 26 november 1982 bij ter post aangetekende brief 
door de wd. provinciegriffier aan de eerste verzoeker aangezegd, met verzoek de medeon
dertekenaars van het bezwaarschrift daarvan in kennis te stellen. 

452 



(22.982) 

2. Over de grond van de zaak. 

2.1. Overwegende dat verzoekers in de eerste plaats hun middel hernemen betref
fende de ordeverstoring die zich tijdens de stemopneming heeft voorgedaan en de daaruit 
volgende mogelijkheid van vergissingen bij die stemopneming; dat zij in dit verband betogen 
dat de bestendige eputatie ten onrechte het vermoeden van regelmatigheid bij ontstentnis 
van opmerkingen in de processen-verbaal heeft ingeroepen vermits één van de processen
verbaal van de ordeverstoring uitdrukkelijk melding maakt; dat de verzoekers er ook op 
wijzen dat de bestendige deputatie volgens hen ten onrechte aanvoert dat een miniem 
verschil in de uitslag op zichzelf geen voldoende reden is om het vermoeden van regelmatig
heid te ontzenuwen, daar zij zich niet gesteund hebben op een miniem verschil op zichzelf, 
doch op de combinatie van enerzijds de voortdurende ordeverstoring en anderzijds het 
geringe stemmenverschil; 

2.2. Overwegende dat uit de gegevens van het onderzoek verricht door de arrondis
sementscommissaris blijkt dat de vijf stemopnemingsbureaus hun werkzaamheden verrich
ten in eenzelfde zaal; dat het proces-verbaal van stemopnemingsbureau n' 4 de volgende 
opmerking bevat : « Getuige Fraucompret werd wegens onbetamelijk gedrag op bevel van 
» voorzitter uit de zaal verwijderd om 15 u. Mejuffrouw Marleen Buys vervangt hem. Deze 
» getuige heeft een bezwaar geuit tegen een stem uitgebracht voor lijst n' 1. Het bureau 
» keurde die stem goed »;dat de processen-verbaal van de stemopnemingsbureaus nrs 1en2 
geen opmerkingen bevatten; dat de processen-verbaal van de stemopnemingsbureaus nrs 3 
en 5 elk een opmerking bevatten die geen verband heeft met de ordeverstoring in stemopne
mingsbureau n' 4; dat de processen-verbaal van al de stemopnemingsbureaus medeonderte
kend zijn door de getuigen van de vier lijsten die aan de verkiezing deelnamen en dus ook 
door de getuigen van de lijst van verzoekers; 

2.3. Overwegende dat, wanneer de processen-verbaal van de stemopnemingsbu
reaus door de leden van die bureaus en door de getuigen zonder opmerkingen zijn onderte
kend daaruit het vermoeden voortvloeit dat de stemopnemingsverrichtingen regelmatig zijn 
verlopen; dat wanneer, in dezelfde omstandigheden, het vermoeden van regelmatigheid 
geldt voor alle feiten en verrichtingen waarop die opmerkingen niet slaan; dat terzake het 
proces-verbaal van stemopnemingsbureau n' 4 wel een opmerking bevat waaruit kan worden 
opgemaakt dat de orde aldaar op een bepaald ogenblik verstoord werd, maar dat dit proces
verbaal evenmin als die van de andere stemopnemingsbureaus, enige vermelding bevat 
waaruit zou kunnen worden afgeleid dat het regelmatig verloop van de stemopnemingsver
richtingen door de hierboven bedoelde ordeverstoring werd in het gedrang gebracht of dat 
ook maar één enkele van de ondertekenaars de indruk had dat zulks het geval zou kunnen 
geweest zijn; dat het vermoeden van regelmatigheid dat uit de processen-verbaal voort
vloeit, niet kan worden gekeerd dan door bepaalde en met elkaar overeenstemmende gege
vens; dat verzoekers vergeefs betogen dat in de verkiezingsuitslag minieme stemmenver
schillen voorkomen zodat een geringe verschuiving van stemmen een zetelverschuiving tot 
gevolg kan hebben, en dat zulks een welbepaald feit is dat zij samen met de ordeverstoring 
aanvoeren; dat er immers niet het minste verband kan gelegd worden tussen de geringe 
stemmenverschillen die in de verkiezingsuitslag voorkomen en de ordeverstoring in stemop
nemingsbureau n' 4, zodat niet kan worden aangenomen dat het hier zou gaan om overeen
stemmende gegevens; dat, ten overvloede, er kan op gewezen worden dat uit getuigen
verklaringen welke tijdens het onderzoek van de arrondissementscommissaris werden afge
legd, blijkt dat het incident tussen getuige Fraucompret en de voorzitter van stemopnemings
bureau n' 4 beperkt is gebleven in de tijd en na de verwijdering van de bedoelde getuige de 
stemopnemingsverrichtingen een normaal verloop hebben gehad; 

2.4. Overwegende dat om de hierboven vermelde redenen het middel niet als ge
grond kan worden aangenomen; 

3.1. Overwegende dat verzoekers als tweede middel aanvoeren dat tijdens het on
derzoek verricht door de arrondissementscommissaris aan het licht kwam dat Rudolf Ver
cruyssen, 6de kandidaat op lijst n' 10-C.V.P., als getuige in stemopnemingsbureau n' 2 heeft 
deelgenomen aan het tellen van de naamstemmen van lijst N' 10, waaronder zijn eigen 
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naamstemmen, en dat verzoeker Raphaël Van den Bergh dit op 25 oktober 1982 tijdens het 
onderzoek van de arrondissementscommissaris heeft opgeworpen; 

3.2. Overwegende dat verzoekers het middel in hun bezwaar tot de bestendige depu
tatie niet hebben aangevoerd maar dat zij alleen binnen het kaderrvan het eerste middel 
hadden gewezen op het geringe stemmenverschil tussen Raphaël Van den Bergh, 9de kandi
daat op lijst n' 10, en Rudolf Vercruyssen, 6de kandidaat op lijst n' 10; dat de bestendige 
deputatie het middel dat voor het eerst werd geformuleerd in de verklaring voor de arrondis
sementscommissaris van 25 oktober 1982, als laattijdig niet-ontvankelijk verklaarde; dat 
verzoekers in hun verzoekschrift tot de Raad van State daarop repliceren dat zij het middel 
niet tijdig voor de bestendige deputatie konden aanvoeren omdat de feiten waarop het 
steunt hen pas bekend werden tijdens het onderzoek van de arrondissementscommissaris; 

3.3. Overwegende dat het vaststaat dat het middel bij de bestendige deputatie werd 
aangebracht na het verstrijken van de wettelijke termijn van tien dagen voor het indienen 
van bezwaren; dat een middel dat voor de bestendige deputatie niet of niet tijdig werd 
aangevoerd, alleen dan op een ontvankelijke wijze aan de Raad van State kan worden 
voorgelegd, wanneer bewezen wordt dat de verzoekers de feiten welke aan het middel ten 
grondslag liggen, niet tijdig genoeg konden kennen om het middel op een ontvankelijke 
wijze voor de bestendige deputatie te laten gelden; dat ter zake, benevens het geringe 
verschil van 10 naamstemmen tussen beide kandidaten, twee onderscheiden feiten aan het 
middel ten grondslag liggen : het deelnemen door getuige Vercruyssen aan het tellen van de 
naamstemmen in stemopnemingsbureau n' 2, en het feit dat dezelfde Vercruyssen in dat 
bureau 105 naamstemmen behaalt, terwijl hij in de andere bureaus respectievelijk slechts 76, 
52, 62 en 54 naamstemmen bekomt; dat zulks naar het oordeel van verzoekers een vermoe
den van bedrog oplevert; 

3.4. Overwegende, wat het eerste feit betreft, dat verzoekers Laureyssens en Van 
den Bergh aanwezig waren in het lokaal waar de vijf stemopnemingsbureaus hun opdracht 
uitvoerden, de eerste, naar zijn eigen verklaring, als hoofdgetuige van zijn lijst, de tweede 
als getuige van zijn lijst in stemopnemingsbureau n' 5; dat het hen derhalve niet kan ontgaan 
zijn dat Vercruyssen, getuige van hun lijst in stemopnemingsbureau n' 2, aan de stemopne
mingsverrichtingen, met inbegrip van het tellen der naamstemmen, heeft deelgenomen; dat, 
wat het tweede feit betreft, verzoeker Laureyssens als getuige bij het hoofdstembureau op 
10 oktober 1982 kennis heeft kunnen nemen van de volledige uitslag der verkiezing; dat, 
meer in het algemten, luidens artikel 60, derde lid, van de gemeentekieswet, een dubbel van 
het proces-verbaal van het hoofdstembureau op de gemeentesecretarie voor eenieder ter 
inzage wordt gelegd; dat de verzoekers derhalve onmogelijk kunnen staande houden dat zij 
vóór het verstrijken van de termijn van bezwaar de in het middel ter sprake gebrachte 
naamstemmen niet kenden of zelfs niet konden kennen; 

3.5. Overwegende dat uit wat voorafgaat volgt dat het tweede middel niet-ontvanke
lijk is omdat verzoekers het enerzijds niet binnen de wettelijke bezwaartermijn hebben 
voorgelegd aan de bestendige deputatie, zodat deze het terecht niet-ontvankelijk heeft 
verklaard, terwijl anderzijds niet kan worden aangenomen dat verzoekers de feiten waarop 
het steunt niet binnen de bedoelde bezwaartermijn konden kennen; 

4. Overwegende dat het beroep ongegrond is, 

BESLUIT: 

Enig artikel. - Het besluit van 18 november 1982 waarbij de bestendige deputatie 
van de provincieraad van Antwerpen het bezwaar afwijst dat tegen de gemeenteraadsverkie
zing van 10 oktober 1982 te Boom was ingebracht, is bevestigd. 
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N• 22.983 - ARREST van 25 februari 1983 (Illde Kamer) 
De HH. Sarot, kamervoorzitter, Ligot, verslaggever, en Van Aelst, staatsraden, en 
Ronsmans, auditeur. 

GEMEENTERAADSVERKIEZING TE QUEVY (Mrs Pinchart 
en Moerman) 

1. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Geschillen - Geldigverklaring - Raad 
van State - Ontvankelijkheid van de middelen - Middelen uiteengezet in een bijlage bij het 
verzoekschrift 

Het verzoekschrift moet een uiteenzetting van de feiten en de midde
len omvatten, aangezien de feiten namelijk de omstandigheden zijn waarin 
de als middelen aangevoerde onregelmatigheden plaats hebben gehad. 

Die uiteenzetting kan gebeuren met verwijzing naar een ander stuk 
dan het verzoekschrift. In dit geval moet dit stuk nochtans bij het verzoek
schrift worden gevoegd in één origineel en vier gewaarmerkte afschriften. 

De Raad van State zou de rechten van de verdediging schenden indien 
hij beweerde onregelmatigheden in overweging zou nemen die slechts on
nauwkeurig zijn vermeld in het verzoekschrift en die steunen op feitelijke 
gegevens die slechts zijn uiteengezet in stukken waarnaar het verzoekschrift 
verwijst, maar die er niet bijgevoegd zijn. 

II. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - 1° Stemverrichtingen - Stemming bij 
volmacht - Ondertekening van de volmacht door de burgemeester; - 2° Geschillen -
Geldigverklaring - Raad van State - Ontvankelijkheid van de middelen - Onduidelijk 
middel 

1. Het middel waarin wordt aangevoerd dat de burgemeester zou 
geweigerd hebben op het volmachtformulier het familieverband te bevesti
gen dat bestond tussen de volmachtgever en zijn gemachtigde, is niet ont
vankelijk wanneer het geen enkel duidelijk geval van weigering aanwijst. 

2. Het middel waarin wordt aangevoerd dat mentaal gestoorde kie
zers volmacht om te kiezen zouden hebben gegeven, is niet ontvankelijk 
wanneer geen enkele naam wordt genoemd van een kiezer die omwille van 
mentale gestoordheid als ongeschikt zou moeten worden beschouwd om 
een volmacht af te geven. 

111. en IV. (zie n' 22.963, 1. en II.) 

Gezien het op 9 december 1982 ingediende verzoekschrift waarbij Hendrick Corneil
lie, Yves Sprimont en Jules Clement de ongeldigverklaring vorderen van de gemeenteraads
verkiezing die op 10 oktober 1982 te Quévy heeft plaatsgehad; 

Gelet op het in het Belgisch Staatsblad van 15 december 1982 bekendgemaakte 
bericht, voorgeschreven bij artikel 5 van het koninklijk besluit van 15 juli 1956, gewijzigd bij 
het koninklijk besluit van 16 september 1982; 

Gezien de memorie van antwoord, neergelegd door Félicien Lefevre en Robert 
Bougard; 

Overwegende dat de verzoekers op 20 oktober 1982 een bezwaar hebben ingediend 
bij de bestendige deputatie; dat ze, als bijlage bij een brief van 4 november 1982 aan de 

455 



(22.983) 

bestendige deputatie een « aanvullende lijst van de bij de stemming aan het licht gebrachte 
» onregelmatigheden » hebben toegezonden; dat de bestendige deputatie op 18 november 
1982 het bezwaar heeft verworpen en, na wijziging van de volgorde van de gemeenteraadsle
den, zoals afgekondigd door het hoofdstembureau, de verkiezing voor het overige geldig 
heeft verklaard; 

Overwegende dat de verzoekers in hun verzoekschrift, vooraleer hun middelen op te 
geven, verwijzen naar « al de onregelmatigheden, beschreven in het bezwaarschrift van 20 
»oktober 1982 en in de op 4 november 1982 aan de Gouverneur van de provincie Henegou
» wen gerichte memorie »; dat ze in hun derde middel verwijzen « naar de verschillende 
» gevallen opgesomd in de memorie van 4 november 1982 »; dat ze in hun vierde middel 
meer bepaald verwijzen« naar de 35 gevallen, opgesomd in bijlage 111 van de memorie van 4 
» november 1982 »; 

Overwegende dat de artikelen 1 en 3 van het koninklijk besluit van 15 juli 1956 tot 
regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State, in geval 
van beroep als bedoelde bij artikel 76bis van de gemeentekieswet, gewijzigd bij het konink
lijk besluit van 16 september 1982, bepalen : 
«Artikel 1. 

« » Het in artikel 76bis van de gemeentekieswet bedoelde beroep wordt ingesteld 
» door middel van een verzoekschrift dat bij een ter post aangetekende brief aan de Raad 
» van State wordt gericht. 

» Bij het verzoekschrift worden gevoegd vier gewaarmerkte afschriften van het ver
» zoekschrift en van elk van de erbij gevoegde documenten waarnaar het verwijst. » 
«Artikel 3. 

» De verzoekende partij voegt bij haar verzoekschrift een afschrift, ofwel van de 
» bestendige deputatie waarvan zij in beroep komt ofwel van de brief van de provinciegou
» verneur waarbij haar kennis wordt gegeven dat geen beslissing genomen is binnen de 
»termijn bepaald in artikel 75 van de gemeentekieswet. »; 
dat artikel 5 van hetzelfde besluit bepaalt dat een afschrift van het verzoekschrift op het 
gemeentesecretariaat wordt neergelegd waar eenieder inzage kan nemen; dat artikel 6 be
paalt dat de in het artikel genoemde personen en al wie van een belang kan doen blijken 
gerechtigd zijn om een memorie van antwoord aan de Raad van State te sturen; dat artikel 
11 artikel 2, § 1, 2°, van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de 
rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State van toepassing maakt op 
de rechtspleging in zake gemeenteraadsverkiezingen; dat die bepaling voorschrijft dat het 
verzoekschrift een uiteenzetting van de feiten en middelen moet bevatten; 

Overwegende dat uit die bepalingen blijkt dat het verzoekschrift aan de Raad van 
State inzake gemeenteraadsverkiezingen een uiteenzetting van de feiten en middelen moet 
omvatten, onafgezien de feiten namelijk de omstandigheden zijn waarin de als middelen 
aangevoerde onregelmatigheden plaats hebben gehad; dat die uiteenzetting niettemin kan 
gebeuren met verwijzing naar een ander stuk dan het verzoekschrift; dat in dat geval noch
tans dit stuk bij het verzoekschrift moet worden gevoegd in één origineel en vier gewaar
merkte afschriften; 

Overwegende dat de verplichting om afschriften van de bijlagen te voegen bij de 
afschriften van het verzoekschrift is voorgeschreven teneinde de in artikel 6 van het konink
lijk besluit van 15 juli 1956 vermelde personen en inzonderheid diegenen die doen blijken 
van een belang, in staat te stellen hun recht van verdediging uit te oefenen, door eventueel 
een memorie van antwoord neer te leggen; dat het redigeren van een dergelijke memorie 
veronderstelt dat de door de tegenpartij aangevoerde middelen en de feiten waarop die 
middelen gegrond zijn, gekend zijn; dat derhalve het afschrift van het op de gemeentesecre
tarie neergelegde verzoekschrift vergezeld moet zijn van een afschrift van de stukken waar
naar het verwijst, om de feiten en middelen van het geding uiteen te zetten, zelfs indien die 
stukken door de verzoekers zijn overgelegd voor de bestendige deputatie en de personen die 
van een belang kunnen doen blijken niet noodzakelijk partij zijn geweest voor dit college; 

456 



(22.983) 

Overwegende dat verzoekers bij hun verzoekschrift slechts vier gewaarmerkte af
schriften daarvan alsmede een afschrift van de beslissing van de bestendige deputatie hebben 
gevoegd; dat ze bij hun verzoekschrift zelfs geen afschrift van hun bezwaarschrift bij de 
bestendige deputatie van 20 oktober 1982 en van hun op 4 november 1982 aan de voorzitter 
van dit college gerichte memorie hebben gevoegd, terwijl ze er vijf afschriften van die 
stukken hadden moeten aan toevoegen, omdat zij in hun verzoekschrift daarnaar verwijzen; 
dat de Raad van State de rechten van verdediging zou schenden indien hij beweerde onregel
matigheden in overweging zou nemen die slechts onnauwkeurig zijn vermeld in het verzoek
schrift en die steunen op feitelijke gegevens die slechts zijn uiteengezet in stukken waarnaar 
het verzoekschrift verwijst maar die er niet bijgevoegd zijn; 

Overwegende dat uit wat voorafgaat, volgt dat de Raad van State bij het onderzoek 
van de voor hem aangevoerde middelen, slechts rekening mag houden met de beweerde 
onregelmatigheden die op uitdrukkelijke en nauwkeurige wijze in het verzoekschrift zijn 
aangevoerd; 

Overwegende dat de verzoekers in een eerste middel aanvoeren dat « op 10 oktober 
» 1982, in de voormiddag, aan verschillende kiezers de handtekening van de burgemeester 
» op het in paragraaf 2 van artikel 147bis van het Kieswetboek voorgeschreven volmachtfor
» mulier werd geweigerd »; dat artikel 42bis van de gemeentekieswet dit artikel toepassing 
heeft doen vinden op de gemeenteraadsverkiezingen; 

Overwegende dat verzoekers in hun verzoekschrift tot de Raad van State, geen 
enkele naam vermelden van een kiezer waaraan de burgemeester zou geweigerd hebben op 
het volmachtformulier het familieverband te bevestigen dat bestond tussen hem en zijn 
gemachtigde; dat het middel, zoals het is verwoord, de betrokken partijen niet in staat stelt 
de feitelijke gegevens te kennen waarop het steunt en ze te beantwoorden; dat het de Raad 
van State niet de mogelijkheid biedt de juistheid van die feitelijke gegevens na te gaan; dat 
dit middel onontvankelijk is omwille van zijn onnauwkeurigheid; 

Overwegende dat verzoekers in een tweede middel aanvoeren dat « volmachten 
» zouden zijn verleend aan personen die de voorwaarden van bloed- of aanverwantschap 
»niet vervulden»; dat zij een enkel geval opnoemen, namelijk de volmacht die door Lise 
Wattier aan Raout Catherine zou zijn gegeven, en uiteenzetten wat volgt : « Lise Wattier is 
» de dochter van Donathille Rousseau, echtgenote in tweede huwelijk van Raout Catherine. 
» Donathille Rousseau is overleden op 12 maart 1981. Overeenkomstig de algemene begin
» selen van het Burgerlijk Wetboek heeft dit overlijden een einde gesteld aan het aanver
» wantschap »; dat zij aanvoeren dat er« blijkbaar» nog andere vergissingen van dezelfde 
aard begaan zijn en de Raad van State verzoeken alle volmachten te onderzoeken; 

Overwegende dat omwille van de reeds vermelde redenen het middel enkel ontvan
kelijk is in zoverre het het in het verzoekschrift genoemde geval betwist, namelijk de vol
macht die Lise Wattier aan Raout Catherine zou hebben gegeven; dat dit ene geval dat 
betrekking heeft op een vergissing die zou zijn begaan bij de interpretatie van het begrip 
bloedverwantschap, in een aangelegenheid die vanuit juridisch oogpunt een bijzondere 
moeilijkheid vertoonde, geen rechtvaardiging oplevert voor het nazicht van alle volmachten 
op bevel van de Raad van State, terwijl de verzoekers geen enkel nauwkeurig gegeven 
vermelden tot vaststelling van de onregelmatigheid van sommige van die volmachten en de 
processen-verbaal van de stembureaus geen enkele opmerking betreffende de volmachten 
bevatten; 

Overwegende dat men uit het aan de Raad van State voorgelegde dossier niet kan 
opmaken of het juist is dat Raoul Catherine gestemd heeft voor Lise Wattier; dat het 
onderzoek van die beweerde onregelmatigheid - zowel in feite als in rechte - slechts moet 
worden voortgezet indien deze, samen met andere onregelmatigheden, invloed zou kunnen 
hebben op de verdeling van de zetels over de twee lijsten, vraag die hierna zal worden 
onderzocht; 

Overwegende dat de verzoekers hun derde middel als volgt verwoorden : 
« Het schijnt dat bepaalde volmachten zouden zijn ;ofgeleverd door men'taal gestoorde per
» sonen, die op dit ogenblik geplaatst of opgenomen zijn in gespecialiseerde instellingen. 
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» Zelfs in de veronderstelling dat artikel 7 van het Kieswetboek niet uitdrukkelijk 
» van toepassing is op de verschillende in de memorie van 4 november 1982 vermelde 
» gevallen, dan blijft toch het feit bestaan dat alleen iemand die nog in staat is de draagwijdte 
» van zijn daad te begrijpen, een geldige volmacht kan verlenen. »; 

Overwegende dat omwille van de hogervermelde redenen, de verwijzing van verzoe
kers naar hun memorie van 4 november 1982, die niet bij hun verzoekschrift is gevoegd, niet 
in overweging kan worden genomen; dat verzoekers in hun verzoekschrift geen enkele naam 
noemen van een kiezer die omwille van mentale gestoordheid als ongeschikt moest worden 
beschouwd om een volmacht af te geven; dat omwille van de in het antwoord op het eerste 
middel vermelde reden, het derde middel onontvankelijk is wegens zijn onnauwkeurigheid; 

Overwegende dat de verzoekers in hun vierde middel betogen dat« talrijke inschrij
» vingen in de bevolkingsregisters van de gemeente Quévy, en bijgevolg in de kiezerslijst, 
»fictief zijn en niet overeenstemmen met de werkelijkheid »; dat zij verwijzen naar « de 
»inschrijving in de kiezerslijst van personen, genoemd in hun bezwaarschrift en in bijlage Hl 
» van hun memorie van 4 november 1982 »; dat dit bezwaarschrift in de memorie 35 namen 
van kiezers vermelden, dat verzoekers in hun verzoekschrift evenwel de naam van slechts 
een van die personen vermelden, namelijk Marcel Henaut, wiens inschrijving in de kiezers
lijst zij betwisten; 

Overwegende dat omwille van de reeds vermelde redenen, het middel slechts kan 
worden onderzocht in zoverre het in het verzoekschrift vermelde geval, namelijk dit van 
Marcel Henaut, betreft; 

Overwegende dat Marcel Henaut tot gemeenteraadslid is verkozen op lijst 22; dat het 
middel nochtans alleen betrekking heeft op de uitoefening van het stemrecht van Marcel 
Henaut en niet op zijn verkiesbaarheid; dat verzoekers inderdaad de Raad van State verzoe
ken de verkiezingen en niet de verkiezing van Marcel Henaut ongeldig te verklaren; 

Overwegende dat luidens artikel 1 van de gemeentekieswet, gewijzigd bij de wet van 
9 juni 1982, kiezers voor de gemeenteraad zijn, de personen die drie voorwaarden vervul
len : Belg zijn, de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en in het bevolkingsregister van de 
gemeente ingeschreven zijn; dat de inschrijving in die registers geregeld is bij het koninklijk 
besluit van 1 april 1960 betreffende het houden van de bevolkingsregisters; dat luidens 
artikel 3 van het koninklijk besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 maart 1981, 
alle Belgen in het bevolkingsregister van de gemeente waar zij hun hoofdverblijf hebben, 
moeten worden ingeschreven, of ze daar aanwezig dan wel tijdelijk afwezig zijn; dat artikel 
23, tweede lid, van hetzelfde koninklijk besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 
mei 1980, luidt : 

«De Minister (van Binnenlandse Zaken) of zijn afgevaardigde beslecht de moeilijk
» heden en betwitsingen in verband met het bepalen van de verblijfplaats »; 
dat luidens artikel 4 van de gemeentekieswet, gewijzigd bij de wet van 5 juli 1976, het college 
van burgemeester en schepenen op 1 augustus vóór de verkiezingen, de lijst van de gemeen
teraadskiezers opmaakt; dat de artikelen 18 en volgende van het Kieswetboek, die door 
artikel 3 van de gemeentekieswet van toepassing zijn gemaakt op de gemeenteraadsverkie
zingen, voorzien in een recht van bezwaar tegen de inschrijvingen in de lijst van de kiezers; 
dat die bezwaren worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen; dat van 
de beslissing van dit college in beroep kan worden gekomen voor het hof van beroep, tegen 
welks arrest voorziening in cassatie openstaat; 

Overwegende dat uit voormelde teksten blijkt dat in een bijzondere geschillenrege
ling is voorzien, zowel wat betreft de inschrijving in het bevolkingsregister als de inschrijving 
in de lijst van de kiezers; dat daaruit volgt dat bij de regeling van de geschillen betreffende de 
geldigheid van de gemeenteraadsverkiezingen, de bezwaarindieners bij de bestendige depu
tatie en de verzoekers bij de Raad van State, die vóór de verkiezingen geen gebruik hebben 
gemaakt van de mogelijkheid om de regelmatigheid te betwisten van de inschrijving van 
bepaalde personen in de lijst van de gemeenteraadskiezers, voor de bestendige deputatie en 
voor de Raad van State niet kunnen betogen dat bepaalde personen bij vergissing-zouden 
zijn ingeschreven of gehandhaafd in de bevolkingsregisters en, bijgevolg, in de lijst van de 
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kiezers van een gemeente, omdat ze in die gemeente hun hoofdverblijf niet of niet meer 
hadden; dat de eventuele vergissingen bij het houden van de bevolkingsregisters en bij het 
vaststellen van de lijst van de kiezers aan het college van burgemeester en schepenen moeten 
worden gemeld vóór de verkiezing, opdat daaraan tijdig zou kunnen worden verholpen; dat 
de kandidaten bij de verkiezing zich niet het recht kunnen voorbehouden om die vergissin
gen in te roepen na de verkiezing, of ze zelfs op te sporen na de verkiezing, met de bedoeling 
de ongeldigverklaring ervan te bekomen indien de uitslag voor hen ongunstig is; dat de 
bestendige deputatie en de Raad van State, die bij de verkiezingen gepleegd bedrog moeten 
bestraffen, bij de regeling van geschillen over de geldigheid van de gemeenteraadsverkiezin
gen evenwel uitspraak zouden kunnen doen over de regelmatigheid van de inschrijving van 
sommige personen in het bevolkingsregister en in de lijst van de kiezers, mocht blijken dat 
de onregelmatigheden bij die inschrijvingen niet het resultaat zijn van vergissingen maar van 
kunstgrepen die zijn gepleegd met het oogmerk het resultaat van de verkiezingen te beïn
vloeden; 

Overwegende dat verzoekers vóór de verkiezing niet de verweermiddelen hebben 
aangewend die hen ter beschikking stonden om de inschrijving van Marcel Henaut in de 
kieslijsten te betwisten; dat zij niet aantonen dat in het onderhavige geval een bedrieglijke 
kunstgreep zou begaan zijn; é!at het middel niet opgaat; 

Overwegende dat uit het onderzoek van het beroep blijkt dat slechts één onregelma
tigheid op regelmatige wijze voor de Raad van State wordt aangevoerd, namelijk die betref
fende de stem die zou zijn uitgebracht op naam van Lise Wattier; dat aangezien het verschil 
tussen de twee lijsten slechts 62 stemmen bedroeg, die onregelmatigheid - gesteld dat ze 
bewezen was - geen invloed zou kunnen hebben op de verdeling van de zetels over de 
verschillende lijsten en, luidens artikel 74bis van de gemeentekieswet, bijgevolg niet de 
ongeldigverklaring van de verkiezingen zou kunnen meebrengen; dat de Raad van State in 
die omstandigheden geen uitspraak moet doen over die beweerde onregelmatigheid aange
zien het beroep in ieder geval moet worden afgewezen, 

BESLUIT: 

Enig artikel. - Het besluit van de bestendige deputatie van de Provincieraad van 
Henegouwen van 18 november 1982 wordt bevestigd. 

Nr 22.984 - ARREST van 25 februari 1983 (Illde Kamer) 
De HH. Sarot, kamervoorzitter, verslaggever, Ligot en Van Aelst, staatsraden, en 
Leroy, auditeur. 

GEMEENTERAADSVERKIEZING TE BAELEN 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Stemopnemingsverrichtingen - Getuigen 
Degene die was aangeduid als getuige in het stemopnemingsbureau en 

die de verrichtingen van dit bureau heeft bijgewoond, kan niet worden 
geweerd voor de werkzaamheden van het hoofdbureau, dat eveneens de 
stemopneming heeft verricht krachtens artikel 43, tweede lid, van de ge
meentekieswet. 

Gezien het op 7 december 1982 ingediende verzoekschrift, waarbij Richard Rader
mecker, Paul Pirard, Georges Wintgens, Nicolas Lemeunier-Hannotte en René Landercy 
aan de Raad van State« de hertelling en een nieuwe stemopneming van alle stembiljetten in 
» tegenwoordigheid van de getuigen van de twee lijsten of de ongeldigverklaring van de 
»verkiezing »vragen; 
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Gezien het in het Belgisch Staatsblad van 14 december 1982 bekendgemaakte be
richt, voorgeschreven bij artikel 5 van het koninklijk besluit van 15 juli 1956, gewijzigd bij 
het koninklijk besluit van 16 september 1982; 

Overwegende dat een stemopnemingsbureau de stembiljetten van de stembureaus nrs 
1, 2 en 3 heeft geteld in bijzijn van de getuigen van de lijsten 28 (U.N.1.0.N.) en 29 (R.C.), 
Ch. Vilvorder en C. Kuppens; dat in de stembussen 1.972 stembiljetten werden aangetrof
fen, waarvan 1.870 geldige en 102 blanco- en nietige stembiljetten; dat er 1.081 stemmen 
werden geteld voor lijst 28 en 851 voor lijst 29 van verzoekers, in totaal 1.932 + 2.034, dit wil 
zeggen 62 stemmen méér dan het aantal biljetten die in de stembussen zijn aangetroffen; dat 
het hoofdbureau, dat getuige Kuppens niet tot zijn werkzaamheden heeft toegelaten, de 
stemcijfers van de lijsten 28 en 29 respectivelijk op 1.084 en 789, of 1.873 in totaal, heeft 
vastgesteld, en 7 zetels heeft toegekend aan de ene lijst en 4 zetels aan de andere; 

Overwegende dat verzoekers een bezwaar hebben ingediend bij de bestendige depu
tatie; dat deze het ongegrond heeft verklaard en de verkiezing geldig heeft verklaard bij 
beslissing van 18 november 1982; 

Overwegende dat de bestendige deputatie, die oordeelde dat de getuige van lijst 29 
tot de hertelling had moeten worden toegelaten, niettemin besloten heeft dat die verwijde
ring zelf geen onregelmatigheid in het verloop van de kiesverrichtingen tot gevolg heeft 
gehad; dat de verzoekers in hun verzoekschrift aan de Raad van State hebben verklaard dat 
zij blijven geloven dat zich onregelmatigheden en zelfs gevallen van bedrog, hebben kunnen 
voordoen; dat de Raad van State een onderzoek bevolen heeft; 

Overwegende dat naar aanleiding van de volgende feiten die in het bezwaar bij de 
bestendige deputatie zijn ingeroepen en in het beroep bij de Raad van State zijn overgeno
men (onder de nrs 1 tot 4), door dit onderzoek kan worden aangetoond : 
1) dat de stembus van bureau n' 3, Membach, rond 15 uur in het stemopnemingsbureau is 

aangekomen; dat niets er echter op wijst dat zij niet verzegeld zou zijn geweest of dat er 
laakbare ingrepen zouden gebeurd zijn; 

2) dat de stemopnemingsverrichtingen met instemming van de leden van het bureau begon
nen waren vóór de aankomst van die stembus; 

3) dat de stembiljetten niet gemengd zijn geweest; 

4) dat de telling van de stemmen niet heeft plaatsgehad in de door artikel 50 van de gemeen
tekieswet voorgeschreven volgorde; 

Overwegende dat daarenboven is aagetoond dat de stembiljetten rond 21 uur, in een 
niet-verzegelde omslag, van het stemopnemingsbureau werden vervoerd naar het hoofdbu
reau dat in hetzelfde gebouw op de verdieping zitting hield; dat de twee getuigen van de 
lijsten 28 en 29 dit vervoer begeleidden en dat aan de ingang van het hoofdbureau de toegang 
ervan werd ontzegd van getuigen Kuppens; 

Overwegende dat de voorzitter van het hoofdbureau geweigerd heeft getuige Kup
pens te laten deelnemen aan de werkzaamheden van het bureau, omdat hij niet voorkwam 
op de lijst met de voordracht van de kandidaten die hem op 11september1982 was overhan
digd; 

Overwegende dat C. Kuppens op 5 oktober 1982 was aangeduid als getuige in het 
stemopnemingsbureau en de verrichtingen van dit bureau heeft bijgewoond; dat er derhalve 
geen reden was om hem te weren voor de werkzaamheden van het hoofdbureau, dat even
eens de stemopneming heeft verricht krachtens artikel 43, tweede lid, van de gemeentekies
wet, dat de bestendige deputatie terecht besloten heeft dat het hoofdbureau de aanwezigheid 
van die getuige had moeten toestaan; 

Overwegende dat de hertelling van de stembiljetten waartoe de auditeur-verslagge
ver is overgegaan in bijzijn van verzoekers Radermecker, Pirard en Wintgens, de volgende 
resultaten heeft opgeleverd : 
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1. - Jste oplossing : met verwijdering van 12 als twijfelachtig beschouwde stemmen : 
1.975 opgenomen stembiljetten, 93 blancostemmen en nietige stemmen, 1.870 geldige 
stemmen, waarvan 1.082 voor lijst 28 en 788 voor lijst 29; 

2. - 2de oplossing : met inbegrip van de 12 twijfelachtige stemmen, waarvan er 5 worden 
beschouwd als nietig en 7 als geldig : 

1.975 opgenomen stembiljetten, 98 blancostemmen en nietige stemmen, 1.877 geldige 
stemmen, waarvan 1.086 voor lijst 28 en 791 voor lijst 29; 

dat die resultaten, welke ook de aangenomen oplossing weze, bij benadering de resultaten 
bevestigen waartoe het hoofdbureau was gekomen : 1.975 opgenomen stembiljetten, waar
van 1.084 voor lijst 28 en 789 voor Ijst 29 en 102 blanco- en nietige stembiljetten; dat de bij 
de hertelling aanwezige verzoekers geen enkele opmerking hebben gemaakt; 

Overwegende dat ongeacht het resultaat dat in aanmerking wordt genomen, de ver
deling van de zetels over de lijsten 28 en 29 niet wordt gewijzigd; 

Overwegende dat door het hoofdbureau vastgestelde en door de bestendige deputa
tie goedgekeurde resultaat van de verkiezingen voor de Raad van State is bevestigd; dat geen 
enkele teken dat wijst op bedrog, aan het licht is gebracht; dat de beslissing van de bestendi
ge deputatie derhalve bevestigd moet worden, 

BESLUIT: 

Enig artikel. - Het besluit van 18 november 1982 van de bestendige deputatie van 
de Provincieraad van Luik wordt bevestigd. 

Nr 22.985 - ARREST van 25 februari 1983 (Illde Kamer) 
De HH. Sarot, kamervoorzitter, Ligot, verslaggever, en Van Aelst, staatsraden, en 
Dumont, eerste auditeur. 

MAHAUX en DEMEURE t/ Waals Gewest, vertegenwoordigd 
door zijn Executieve 

1. HANDELINGEN VAN ADMINISTRATIEVE OVERHEDEN - Geldigheid - Be
voegdheid - Verdeling van de ministeriële bevoegdheden 

II. GEV AARLUKE, ONGEZONDE EN HINDERLUKE INRICHTINGEN - Twee
de aanleg - Bevoegdheid - Algemeen 

III. GEWESTEN - Gewestelijke instellingen - Bevoegdheid 
Uit de gecoördineerde wet van 20 juli 1979 en uit de twee koninklijke 

besluiten van 6 juli 1979 volgt dat, in het stelsel dat men « voorlopige 
gewestvorming » heeft genoemd, de Executieve van het Waalse Gewest 
bevoegd was voor de maatregelen die ter uitvoering van het algemeen regle
ment voor de arbeidsbescherming moesten worden genomen met betrek
king tot de afgifte van een exploitatievergunning voor een gevaarlijke, onge
zonde of hinderlijke inrichting of de weigering een dergelijke vergunning af 
te geven, wanneer die maatregelen betrekking hadden op een in dat gewest 
gevestigd bedrijf dat onder het industrieel beleid viel, en wanneer zij in de 
vorm van een koninklijk besluit moesten worden genomen. 
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Hoewel artikel 64 van de Grondwet bepaalt dat de koninklijke beslui
ten moeten worden medeondertekend door een Minister die ervoor verant
woordelijk wordt, verhindert dat artikel niet dat wets- en verordeningsbepa
lingen voor sommige aangelegenheden de bevoegdheid van de Ministers 
vaststellen of de te nemen besluiten ter zake van sommige aangelegenheden 
aan de voorafgaande beraadslaging van de Ministerraad of van een ministe
rieel comité onderwerpen. 

Hoewel de Koning in het zogenaamde stelsel van « voorlopige ge
westvorming », in de aangelegenheden waarvoor die regeling geldt en waar
voor hij voordien bevoegd was, zijn door middel van koninklijke besluiten 
uitgeoefende verordeningsbevoegdheid heeft behouden, heeft de wetgever, 
door die koninklijke besluiten aan een voorafgaande beraadslaging van het 
gewestelijk ministerieel comité te onderwerpen, gewild dat dit comité een 
doorslaggevende invloed op die beslissingen zou hebben, omdat die beslis
singen betrekking hebben op aangelegenheden waarvoor een verschillend 
gewestelijk beleid verantwoord is. 

De voorafgaande beslissing van het gewestelijk ministerieel comité is 
een van de grondregels van de regeling van de ministeriële bevoegdheden, 
zoals die in het zogenaamde stelsel van de « voorlopige gewestvorming » 

werd uitgewerkt met het oog op het voorbereiden van een latere hervorming 
der instellingen. Daaruit volgt dat die beraadslaging om redenen van open
bare orde in acht moet worden genomen. Het verzuimen ervan moet, om 
die reden, ambtshalve worden opgeworpen *. 

Gezien het op 4 januari 1980 ingediende verzoekschrift, waarbij Michel Mahaux en 
Alain Demeure, optredend als curators van het faillissement van de naamloze vennootschap 
Comagri, de nietigverklaring vorderen van het koninklijk besluit van 17 oktober 1979, 
hetwelk als te laat ingesteld afwijst het beroep door deze vennootschap ingesteld tegen een 
besluit van 12 oktob~r 1978 van de bestendige deputatie van de provincieraad van Henegou
wen, dat haar op grond van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming de toela
ting weigert om een te Bergen gelegen mouterij verder te exploiteren; 

Gezien het arrest n' 21.409 van 25 september 1981 dat de debatten heropent en het 
door de auditeur-generaal aangewezen lid van het auditoraat met onderzoeksmaatregelen 
belast; 

Overwegende dat toen de bestreden beslissing werd genomen, de wet tot oprichting 
van voorlopige gemeenschaps- en gewestinstellingen, gecoördineerd op 20 juli 1979, voor 
het Waalse Gewest nog van kracht was; dat die wet onder meer de volgende bepalingen 
inhoudt: 
1°) een artikel 2, dat tien aangelegenheden opsomt, waarvoor« een verschillend gewestelijk 

» beleid geheel of ten dele verantwoord is »,waaronder« het beleid inzake gewestelijke 
»economische expansie » en « het industrieel en energiebeleid »; 

2°) een artikel 4, dat onder meer een ministerieel comité voor het Waalse Gewest opricht en 
bepaalt : « de leden van de ministeriële comités beraadslagen collegiaal. Bij ontstentenis 
» van akkoord wordt de zaak voor beslissing voorgelegd aan de Ministerraad »; 

* Vergelijk : arrest Gemeente Elsene en consorten, nr 22.889, van 27 januari 1983, en de noot. 
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3°) een artikel 5, hetwelk onder meer bepaalt dat « ieder comité, in de zaken die tot zijn 
» bevoegdheid behoren ... beraadslaagt over ieder wetsontwerp of koninklijk besluit, 
»betreffende de in artikel Z ... opgesomde aangelegenheden »; 

Overwegende dat het koninklijk besluit van 6 juli 1979 tot afbakening van de aange
legenheden inzake het beleid van gewestelijke economische expansie en van het industrieel 
en energiebeleid waarin een verschillend gewestelijk beleid verantwoord is, in zijn artikelen 
1 en 3, § 1, bepaalt : 
«Artikel 1. 

» ". de ministeriële comités, zijn bij toepassing van artikel Z, Z0 en 9°, van de wet van 
» 1augustus1974 ""bevoegd voor: 
» 1° de uitwerking van elke wettelijke of reglementaire bepaling waarvan de toepassing 

» beperkt blijft tot het gewest, tot een gedeelte van het gewest of tot een in het gewest 
»gelegen instelling; 

» Z0 de uitvoering van die wettelijke en reglementaire bepalingen, met inbegrip van de 
» Staatstussenkomst in de toelagen. »; 

«Artikel 3. 
» § 1. Inzake het industrieel beleid, is artikel 1 van dit besluit van toepassing voor de 

» gewestelijke aspecten, onder meer voor de hierna opgesomde aangelegenheden : 
» ... 

» 3° de vestiging en uitrusting, met inbegrip van : 
» ... 
» 

» c) De bepaling van bijzondere exploitatievoorwaarden alsmede de adviezen, de afte
» vering van exploitatievergunningen, het toezicht en het onderzoek van het be
» roep voor gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke bedrijven »; 

Overwegende dat het koninklijk besluit van 6 juli 1979 houdende voorlopige organi
satie van de Executieven van de Gemeenschappen en van de Gewesten in zijn artikelen 1, § 
1 en 3, eerste lid, bepaalt : 
»Artikel 1. 

» § 1. Er zijn, in de schoot van de Regering : 
» ... 

» 3° een ministerieel comité voor het Waalse Gewest, hierna « Executieve van het Waalse 
» Gewest » genoemd, samengesteld uit een minister en twee staatssecretarissen; 
» ". »; 

«Artikel 3. 
» Onverminderd de door haar toegestane delegaties, beraadslaagt elke Executieve 

» collegiaal, volgens de in de Ministerraad toegepaste procedure van de consensus, over alle 
» zaken die tot haar bevoegdheid behoren. Bij gebrek aan akkoord over een zaak, legt de 
» Executieve ze voor aan de Ministerraad, voor beslissing. 
» ... »; 

Overwegende dat uit die teksten volgt dat de Executieve van het Waalse Gewest in 
het stelsel dat men « voorlopige gewestvorming » heeft genoemd, bevoegd was voor de 
maatregelen die ter uitvoering van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming 
moesten worden genomen met betrekking tot de afgifte van een exploitatievergunning voor 
een gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke inrichting of de weigering een dergelijke vergun
ning afte geven, wanneer die maatregelen betrekking hadden op een in dat gewest gevestigd 
bedrijf dat onder het industrieel beleid viel, en wanneer zij in de vorm van een koninklijk 
besluit moesten worden genomen; 

Overwegende dat het bestreden koninklijk besluit alleen door de Minister van Ar
beid en Tewerkstelling voorgedragen en medeondertekend is; dat het geen gewag maakt van 
een beraadslaging van de Executieve van het Waalse Gewest; 
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Overwegende dat artikel 64 van de Grondwet weliswaar stelt dat de koninklijke 
besluiten moeten worden medeondertekend door een Minister die ervoor verantwoordelijk 
wordt, maar niet verhindert dat wets- en verordeningsbepalingen voor sommige aangelegen
heden de bevoegdheid van de Ministers vaststellen of de te nemen besluiten ter zake van 
sommige aangelegenheden aan de voorafgaande beraadslaging van de Ministerraad of van 
een Ministereel comité onderwerpen; 

Overwegende dat artikel 5 van de gecoördineerde wet van 20 juli 1979 de voorafgaan
de beraadslaging oplegt in het gewestelijke ministerieel comité dat door het koninklijk 
besluit van 6 juli 1979 « Executieve van het Gewest »wordt genoemd, voor ieder ontwerp 
van koninklijk besluit betreffende de aangelegenheden waarvoor dat comité bevoegd is; dat 
de Koning in het zogenaamde stelsel van« voorlopige gewestvorming», in de aangelegenhe
den waarvoor die regeling geldt en waarvoor Hij voordien bevoegd was, zijn door middel 
van koninklijke besluiten uitgeoefende verordeningsbevoegdheid weliswaar heeft behou
den, maar dat de wetgever, door die koninklijke besluiten aan een voorafgaande beraadsla
ging van het gewestelijk ministerieel comité te onderwerpen, gewild heeft dat dit comité een 
doorslaggevende invloed op die beslissingen zou hebben, omdat die beslissingen betrekking 
hebben op aangelegenheden waarvoor een verschillend gewestelijk beleid verantwoord is; 
dat de voorafgaande beslissing van het gewestelijk ministerieel comité een van de grondre
gels is van de regeling van de ministeriële bevoegdheden, zoals die in het zogenaamde stelsel 
van de « voorlopige gewestvorming » werd uitgewerkt met het oog op het voorbereiden van 
een latere hervorming der instellingen; dat daaruit volgt dat die beraadslaging om redenen 
van openbare orde in acht moet worden genomen; dat het verzuimen ervan, dat om die 
reden ambtshalve moet worden opgeworpen, de nietigverklaring van het bestreden konink
lijk besluit moet meebrengen; 

Overwegende dat, daar het Gewest niet betrokken is geweest bij het opmaken van 
het bestreden koninklijk besluit, de kosten ten laste van de Belgische Staat moeten worden 
gebracht, 

(Vernietiging van het koninklijk besluit van 17 oktober 1979 houdende afwijzing van 
het beroep door de naamloze vennootschap Comagri ingesteld tegen het besluit van 12 
oktober 1978 van de bestendige deputatie van de provincieraad van Henegouwen, dat haar 
de toelating weigert om een te Bergen gelegen mouterij verder te exploiteren - kosten ten 
laste van de Belgische Staat) 

Nrs 22.986 en 22.987 - ARRESTEN van 25 februari 1983 (Illde K.) 
De HH. Sarot, kamervoorzitter, Ligot en Van Aelst, verslaggever, staatsraden, Men
diaux (n' 22.986) en Falmagne (n' 22.987), auditeurs. 

nr 22.986 - DELPORTE tl Belgische Staat, vertegenwoordigd 
door de Minister van Landsverdediging (majoor Jen
nes) 

nr 22.987 - GRAFE tl Belgische Staat, vertegenwoordigd door de 
Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie en Insti
tutionele Hervormingen (Mrs Regout-Masson en 
Butzler) 

RECHTSPLEGING - Heropening van de debatten. 

(n' 22.986) Gezien het op 10 juli 1980 ingediende verzoekschrift waarbij Hichel 
Delporte, rijkswachtonderofficier, de nietigverklaring vordert van de «beslissing van de 
»heer Minister van Landsverdediging, n' MDN 006193 van 6 mei 1980, waarbij tegen 
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(22.986) 

» verzoeker de definitieve ambtsontheffing door ontslag van ambtswege is uitgesproken, met 
» uitwerking op 1 juni 1980 »; 

Overwegende dat de volgende feiten aan het geding ten grondslag liggen : 
- Verzoeker, die tot rijkswachter is benoemd in 1974, heeft van 1976 tot 1979 

verscheidene tuchtstraffen opgelopen wegens gebrek aan discipline, schulden, dronken
schap, enz .... ,terwijl tevens rechtsvervolgingen tegen hem werden ingesteld wegens over
treding van het verkeersreglement. 

- Op 15 oktober 1979 « stelt » de commandant van de territoriale groep van de 
provincie Henegouwen voor « de definitieve ambtsontheffing door ontslag van ambtswege 
» uit te spreken ». Hij doet dat voorstel tot besluit van een uitvoerig rapport. 

- Op 23 november 1979 geeft de commandant van het gebied Henegouwen-Namen 
te kennen dat hij « de voorgestelde maatregel verantwoord acht ... rekening houdend met 
» het tuchtverleden van wachtmeester Delporte, dat sprekend genoeg is, en met de ernst van 
» de hem nu ten laste gelegde feiten, die een ruchtbaarheid hebben gekregen welke ongun
» stig is voor het Korps». 

- Op 28 januari 1980 besluit de commandant van de rijkswacht, « wachtmeester 
» Delporte, die zich naar zijn oordeel schuldig heeft gemaakt aan ernstige, met zijn staat van 
» personeelslid van de rijkswacht niet overeen te brengen feiten, ... te doen verschijnen voor 
» een onderzoeksraad die van advies zal dienen over het voorstel dat ertoe strekt de betrok
» kene van ambtswege te ontslaan ». 

- De onderzoeksraad komt bijeen op 11 maart 1980; hij neemt kennis van het 
dossier, hoort de betrokkene en diens raadsman en antwoordt dan na beraadslaging op de 
volgende vragen : 
« - Vraag 1. 

» Zijn de feiten ernstig ? 
» - Ja : vijf stemmen 
» - Neen: geen enkele stem 

» - Vraag 2. 
» Zijn de feiten onverenigbaar met de staat van personeelslid van de rijkswacht ? 
» - Ja : een stem 
» - Neen : vier stemmen 

»-Vraag 3. 
» Moet het ontslag van ambtswege worden uitgesproken ? 
» - 1 a : geen enkele stem 
» - Neen: vijf stemmen 

»-Vraag 4. 
» Moet wachtmeester Delporte bij tuchtmaatregel op non-activiteit worden gesteld ? 
» - Ja : vier stemmen 
» - Neen : een stem. ». 

De raad besluit onder meer : 
» ... wij menen dat een statutaire maatregel moet worden opgelegd om wachtmeester Del

porte tot een beter gedrag te brengen. Overwegende dat de feiten geen ontslag van ambtswe
ge rechtvaardigen, want zij hebben de goede naam van de rijkswacht niet in ernstige mate 
geschaad; wij zijn derhalve van oordeel dat het passend en heilzaam zou zijn de betrokkene 
bij tuchtmaatregel op non-activiteit te stellen ». 

- Op 6 mei 1980 neemt de Minister van Landsverdediging de thans bestreden 
beslissing waarbij verzoeker door ontslag van ambtswege definitief van zijn ambt wordt 
ontheven. 

- Van die beslissing wordt aan verzoeker kennis gegeven op 12 mei 1980; 
Overwegende dat verzoeker onder meer« de schending » aanvoert« van het billijk

» heidsbeginsel waarnaar de tuchtoverheid zich bij het nemen van een sanctie behoort te 
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(ZZ.986) 

»gedragen doordat zij gehouden is uitspraak te doen naar billijkheid en in alle gevallen 
»zonder machtsoverschrijding te zien te geven terwijl ... er in casu geen rekening is gehou
» den met het advies van de onderzoeksraad, die heeft verklaard dat de feiten die verzoeker 
» ten laste werden gelegd niet van die aard waren dat definitieve ambtsontheffing verant
» woord was »; 

dat hij in zijn memorie van wederantwoord schrijft : 
« . . . als de hiërarchische overheid beslist een voor de beklaagde gunstig advies naast zich 
» neer te leggen ... moet die beslissing nauwgezet worden gemotiveerd, wat hier niet het 
»geval is. De tegenpartij diende op passende wijze aan te geven op welke gronden zij 
» besloten heeft zich niet te verenigen met het advies van de onderzoeksraad »; 

Overwegende dat de tegenpartij antwoordt : 
« . . . het advies van de onderzoeksraad is slechts een handeling ter voorbereiding van de 
» eindbeslissing, net zoals de voorstellen van de hiërarchische chefs dat zijn. De Minister is 
» dus geenszins verplicht het advies van die raad tot het zijne te maken en niets belet hem 
»zich aan te sluiten bij de zienswijze van de hiërarchische chefs ook al is die strijdig met het 
» advies van de raad. Het is toch wel van belang erop te wijzen dat het dossier onmiskenbaar 
» de gegevens bevat waarop de ministeriële beslissing berust, met name het uitvoerig rapport 
» en het met redenen omklede advies van de commandant van de territoriale groep van de 
» provincie Henegouwen, die worden bevestigd door de commandant van het gebied Hene
» gouwen-Namen en door de commandant van de rijkswacht. »; 

Overwegende dat artikel 30 van de wet van Z7 december 1973 betreffende het statuut 
van het personeel van het actief kader van het operationeel korps van de rijkswacht bepaalt : 

« De definitieve ambtsontheffing heeft alleen plaats in navolgende gevallen : 
» 1° door oppensioenstelling, 
» Z0 door aangenomen ontslag; 
» 3° door reform, 
» 4° door ontslag van ambtswege », 

en dat artikel 33 van diezelfde wet bepaalt : 
« § 1. Kan van ambtswege uit zijn ambt worden ontzet het lid van het beroepsperso

» neel dat zich schuldig heeft gemaakt aan ernstige en met zijn staat van personeelslid van de 
» rijkswacht niet overeen te brengen feiten. 

» § Z. De maatregel wordt na raadpleging van een onderzoeksraad genomen : 
» 1° wat de officieren betreft, door de Koning, op gemotiveerd verslag van de Minister van 

»Landsverdediging. »; 
» Z0 wat de onderofficieren betreft, door de Minister van Landsverdediging. »; 
dat het koninklijk besluit van Z5 april 1979 betreffende het ambt en de ambtsontheffing van 
het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht inzonderheid bepaalt : 

« Artikel 20. 

»Volgende maatregelen kunnen uitgesproken worden : 
)) 10 ... 

» Z0 Ten opzichte van een lid van het beroepspersoneel dat zich schuldig heeft gemaakt aan 
» ernstige en met zijn staat van personeelslid van de rijkswacht niet overeen te brengen 
»feiten : 
» a) het ontslag van ambtswege, 

» ... »; 

« Artikel 24. 

» De bij artikel ZO bepaalde maatregelen kunnen slechts worden uitgesproken na 
»raadpleging van een onderzoeksraad. »; 
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(22.987) 

« Artikel 29. 
» Oordeelt de commandant van de rijkswacht dat de toepassing van één van de bij 

» artikel 20 bepaalde maatregelen moet worden overwogen, dan doet hij de betrokkene voor 
» de onderzoeksraad verschijnen. 

» ... »; 
dat de artikelen 38 en volgende de procedure beschrijven die voor de onderzoeksraad moet 
worden gevolgd; dat artikel 50, § 1 inzonderheid bepaalt : 

« Het dossier van de onderzoeksraad omvat : 
» 1° de samenstelling van de onderzoeksraad; 
» 2° de bij toepassing van de artikelen 38, 39 en 40, § 2 en 41, gedane mededelingen; 
» 3° de identiteit van de verdediger; 
» 4° het proces-verbaal van de zittingen; 
» 5° de schriftelijke verklaringen en de memorie van de verdediging die de voorzitter heeft 

»ontvangen; 
» 6° het antwoord van de onderzoeksraad op de hem gestelde vragen; 
» 7° het met redenen omklede advies. 

» Het dossier wordt met een inventaris van de stukken langs de commandant van de 
» rijkswacht aan de Minister van Landsverdediging gezonden. » : 

Overwegende dat de beslissing waarbij de Minister de ambtsontheffing door ontslag 
van ambtswege heeft uitgesproken, vervat is in een document dat uitgaat van de rijkswacht; 
dat bij dit document het dossier gevoegd is van de procedure die aan de vergadering van de 
onderzoeksraad is voorafgegaan, in welk dossier zich onder meer bevinden het uitvoerig 
gemotiveerde advies van de commandant.van de territoriale groep van Henegouwen, het 
advies van de commandant van het gebied Henegouwen-Namen en het advies van de com
mandant van de rijkswacht; dat niet blijkt dat het dossier van de onderzoeksraad, zoals het 
beschreven is in artikel 50 van het koninklijk besluit van 25 april 1979, en toegestuurd dient 
te worden aan de Minister van Landsverdediging, aan die minister zou zijn bezorgd; dat de 
zaak verder onderzocht moet worden, 

BESLUIT: 

Artikel 1. - De debatten worden heropend; 
Artikel 2. - Het door de auditeur-generaal aangewezen lid van het auditoraat 

wordt belast met het verdere onderzoek. 
Artikel 3. - De beslissing over de kosten wordt in beraad gehouden. 

*** 
(n' 22.987) Gezien het op 7 mei 1980 ingediende verzoekschrift, waarbij Jacques 

Grafe de nietigverklaring vordert van « de inschrijving van de tegen hem op 4 (lees 3) 
» oktober 1977 door een rechtbank van het eiland Rhodos (Griekenland) uitgesproken 
» veroordeling in het centrale strafregister dat wordt gehouden op het ministerie van Justitie, 
»van welke inschrijving hem kennis is gegeven bij brief van 14 maart 1980 van de Minister 
» van Justitie »; 

Gezien het op 5 november 1980 ingediende verzoekschrift, waarbij Jacques Grafe de 
nietigverklaring vordert van« het hem betreffende uittreksel uit het centrale strafregister dat 
» ten verzoeke van de Minister van Buitenlandse Zaken werd afgegeven door de Minister 
» van Justitie, een uittreksel dat niet gedateerd is, maar uitgereikt is tussen 15 februari 1980 
» en 14 oktober 1980 en gewag maakt van een veroordeling, uitgesproken op 3 oktober 1977 
» door een rechtbank van het eiland Rhodos (Griekenland) »; 
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Gelet op het bevel van 19 oktober 1981 tot voeging van de zaken; 

Overwegende dat de volgende feiten aan het geding ten grondslag liggen : 
- Op 3 oktober 1977 werd verzoeker door het Gemengde Hof van gezworenen, 

Rechtbank van het eiland Rhodos, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 34 maanden. 
- Volgens verzoeker heeft het Hof van Cassatie van Athene het beroep dat hij 

tegen die beslissing had ingesteld, verworpen. 
- Op 29 maart 1979 heeft verzoeker aan de Minister van Justitie geschreven dat hij 

zich« uitdrukkelijk verzet tegen de inschrijving van die Griekse veroordeling in (zijn) een
» trale strafregister ». 

- Op 14 maart 1980 heeft de Minister van Justitie, die een uittreksel uit het Griekse 
strafregister houdende verzoekers veroordeling had ontvangen, aan verzoeker geschreven : 

« ... krachtens mijn omzendbrief van 13 februari 1891 en het Europese Verdrag tot 
» bescherming van de rechten van de mens, ondertekend op 4 november 1950 en in werking 
» getreden op 3 september 1953, moet de veroordeling tegen u uitgesproken op 3 oktober 
» 1977 door de Rechtbank van het eiland Rhodos worden vermeld op de uittreksels die door 
» het centrale strafregister worden afgegeven ». 

- Naar aanleiding van een tuchtprocedure tegen verzoeker ingesteld door de Minis
ter van Buitenlandse Zaken, constateert deze bij inzage van verzoekers dossier, dat het hem 
betreffende uittreksel uit het centrale strafregister met vermelding van de veroordeling van 3 
oktober 1977, daarin voorkomt; 

Overwegende dat verder onderzoek nodig is met betrekking tot de aangevoerde 
gronden van niet-ontvankelijkheid en de zaak zelve. 

BESLUIT: 

Artikel 1. - De debatten worden heropend. 
Artikel 2. - Het door de auditeur-generaal aangewezen lid van het auditoraat 

wordt belast met de onderzoeksverrichtingen. 
Artikel 3. - De beslissing over de kosten wordt in beraad gehouden. 

Nr 22.988 - ARREST van 25 februari 1983 (lilde Kamer) 
De HH. Sarot, kamervoorzitter, Ligot en Van Aelst, verslaggever, staatsraden, en 
Falmagne, auditeur. 

TUMBAKABA (Mrs Ardeleanu en Van Engeland) tl Belgische 
Staat, vertegenwoordigd door de Vice-Eerste Minister en Mi
nister van Justitie en Institutionele Hervormingen (Mevr. Tim
mermans) 

1. VREEMDELINGEN - Vreemdelingenpolitie - Annulatieberoep - Opschorting 
van de tenuitvoerlegging - Rechtspleging 

II. RECHTSPLEGING - Geen grond tot uitspraak 
Er is geen grond om uitspraak te doen over een verzoek tot opschor

ting van de tenuitvoerlegging van een terugwijzingsbesluit, wanneer de 
vreemdeling een verzoek tot herziening van dat besluit heeft ingediend. 
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Gezien het verzoek tot opschorting van tenuitvoerlegging ingediend door Nkaya 
Tumbakaba; 

Overwegende dat Nkaya Tumbakaba, van Zaïrese nationaliteit, met het op 9 novem
ber 1982 ingediende verzoekschrift de nietigverklaring vordert van het ministerieel besluit 
tot terugwijzing van 14 september 1982, waarvan hem kennis is gegeven op 15 september 
1982; dat hij in hetzelfde verzoekschrift vraagt om opschorting van de tenuitvoerlegging van 
dat besluit; 

Overwegende dat verzoeker op 23 september 1982 een verzoek tot herziening van die 
beslissing heeft ingediend; dat de Minister van Justitie daarover nog geen uitspraak heeft 
gedaan; 

Overwegende dat artikel 67 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen be
paalt: 

« Tijdens de duur van het onderzoek van het verzoek tot herziening mag geen enkele 
» maatregel tot verwijdering van het grondgebied uitgevoerd worden en mag geen zodanige 
» maatregel ten opzichte van de vreemdeling worden genomen wegens de feiten die aanlei
» ding hebben gegeven tot de beslissing waartegen dat verzoek is ingediend. 

)) ... 
» Wanneer de Minister van Justitie een tegen een besluit van terugwijzing ingediend 

»verzoek tot herziening verwerpt, stelt hij overeenkomstig artikel 25 een nieuwe termijn 
» vast binnen welke de vreemdeling het grondgebied moet verlaten. »; 

Overwegende dat, na de tenuitvoerlegging van het ministerieel besluit tot terugwij
zing opgeschort is krachtens het voornoemde artikel, er voor de Raad van State geen grond 
is om uitspraak te doen over het verzoek tot opschorting van tenuitvoerlegging, 

(Geen grond tot uitspraak) 

Nr 22.989 - ARREST van 25 februari 1983 (Illde Kamer) 
De HH. Sarot, kamervoorzitter, Ligot en Van Aelst, verslaggever, staatsraden, en 
Falmagne, auditeur. 

SOLIS GARCIA tl Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Vi
ce-Eerste Minister en Minister van Justitie en Institutionele 
Hervormingen (Mevr. Timmermans) 

VREEMDELINGEN (zie n' 22.825) 

Gezien het verzoek tot opschorting van tenuitvoerlegging ingediend door Victor 
Ovidio Solis Garcia; 

Overwegende dat Victor Solis Garcia, van Spaanse nationaliteit, met het op 27 
december 1982 ingediende verzoekschrift de nietigverklaring vordert van een hem gegeven 
bevel om het grondgebied te verlaten; dat hij tevens verzoekt om opschorting van de tenuit
voerlegging van die beslissing; 

Overwegende dat er over het verzoek tot opschorting dadelijk uitspraak dient te 
worden gedaan; 

Overwegende dat artikel 70 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen be
paalt: 
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«Wanneer bij de Raad van State een beroep tot nietigverklaring van een terugwij
» zings- of uitzettingsbesluit is ingesteld, kan hij, op vordering van de verzoeker, bevelen dat 
» de tenuitvoerlegging van dat besluit wordt opgeschort ... 

» ... »; 

Overwegende dat artikel 70 van de wet van 15 december 1980 enkel slaat op het 
beroep tegen terugwijzings- of uitwijzingsbesluiten en niet op het beroep tegen een bevel om 
het grondgebied te verlaten; dat artikel 70 hier dus geen toepassing vindt; dat het verzoek tot 
opschorting van de tenuitvoerlegging bijgevolg niet ontvankelijk is, 

(Verwerping) 

Nr 22.990 - ARREST van 25 februari 1983 (Illde Kamer) 
De HH. Sarot, kamervoorzitter, Ligot en Van Aelst, verslaggever, staatsraden, en 
Falmagne, auditeur. 

ROUIBAH (M' Ardeleanu) tl Belgische Staat, vertegenwoordigd 
door de Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie en Insti
tutionele Hervormingen (Mevr. Timmermans) 

1. en II. (zie n' 22. 988, 1 en II) 

Gezien het verzoek tot opschorsing van tenuitvoerlegging ingediend door Abdelka
der Rouibah; 

Overwegende dat Abdelkader Rouibah, van Algerijnse nationaliteit, bij verzoek
schrift van 28 januari 1983, de nietigverklaring vordert van het ministerieel besluit tot terug
wijzing van 5 november 1982, waarvan hem kennis is gegeven op 1 december 1982; dat hij in 
hetzelfde verzoekschrift vraagt « dat aan de Minister van Justitie en aan iedere bestuursover
» heid het bevel zou worden gegeven de tenuitvoerlegging van het voornoemde besluit op te 
» schorsen, en dit op grond van artikel 70 van de wet van 15 december 1980 »; 

Overwegende dat verzoeker in zijn verzoekschrift erop wijst dat hij tevens « bij de 
» Minister van Justitie een verzoek tot herziening heeft ingediend, als bedoeld in artikel 63 
»en in hoofdstuk 2 van titel 111 van de wet van 15 december 1980 »; dat de Minister van 
Justitie daarover nog geen uitspraak heeft gedaan; 

Overwegende dat artikel 67 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen be
paalt: 

« Tijdens de duur van het onderzoek van het verzoek tot herziening mag geen enkele 
» maatregel tot verwijdering van het grondgebied uitgevoerd worden en mag geen zodanige 
» maatregel ten opzichte van de vreemdeling worden genomen wegens de feiten die aanlei
» ding hebben gegeven tot de beslissing waartegen dat verzoek is ingediend. 

)) ... 
» Wanneer de Minister van Justitie een tegen een besluit van terugwijzing ingediend 

» verzoek tot herziening verwerpt, stelt hij overeenkomstig artikel 25 een nieuwe termijn 
»vast binnen welke de vreemdeling het grondgebied moet verlaten. »; 

Overwegende dat, nu de tenuitvoerlegging van het ministeriële terugwijzingsbesluit, 
is opgeschort krachtens het voormelde artikel, er voor de Raad van State geen grond is om 
uitspraak te doen over het verzoek tot opschorting van tenuitvoerlegging, 

(Geen grond om uitspraak te doen over het verzoek tot opschorting van tenuitvoer
legging). 
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