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ARREST van 5 september 1986 (IIIe Kamer) 

N1' 26.862 

De HH. Tapie, kamervoorzitter, Van Aelst en François, verslaggever, staatsraden, en Falmagne, eerste 
auditeur. 

V.Z.W. «LES FEUILLAGES» (Mr Ranscelot) t/ Franse Gemeenschap (Mr Perin) 

1. JEUGDBESCHERMING - Erkenning van verenigingen en inrichtingen (1 tot 4) 
Il. BEGRIP HANDELING (VATBAAR VOOR BEROEP) - Adviezen - Algemeen (2) 
III. BEVOEGDHEID VAN DE ADMINISTRATIEVE OVERHEDEN - Delegatie van de aan de 

Koning of aan een Executieve opgedragen bevoegdheid aan een minister (4) 

1. Artikel 68 van de wet van 8 april 1965 verbiedt geenszins aan de Koning (thans 
aan de Gemeenschapsexecutieven) de voorwaarden voor de erkenning van de natuurlijke 
personen of rechtspersonen, de verenigingen of inrichtingen bedoeld in artikel 66 te wijzigen 
en verbiedt hem evenmin die erkenning te ontnemen aan degenen die aan de vroegere 
voorwaarden voldeden maar niet aan de nieuwe voorwaarden voldoen, mits de vastgestelde 
vormen en termijn in acht worden genomen. 

2. De oprichting van een commissie met een adviserende bevoegdheid berokkent op 
zich geen nadeel. 

De bevoegdheid van de Gemeenschapsexecutieve om de erkenningsvoorwaarden te 
wijzigen vergeleken met wat door de Koning was vastgesteld krachtens artikel 66 van de 
wet van 8 april 1965, biedt de mogelijkheid om de erkenningsprocedure te regelen, op 
voorwaarde dat wordt voldaan aan de vereisten die in dat verband worden gesteld in 
artikel 67 van dezelfde wet, namelijk dat de overheid die bevoegd is om te beslissen over · 
de aanvragen tot erkenning, uitspraak doet bij een met redenen omklede beslissing, na een 
verslag van een rechter in de jeugdrechtbank en van de procureur des Konings te hebben 
ingezien en na het advies te hebben ingewonnen van een commissie waarvan de wet de 
samenstelling regelt. 

3. Geen enkele aanvraag kan worden afgewezen zonder dat het advies van de door de 
wet ingestelde commissie is ingewonnen. 

4. Artikel 52 van het besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 9 januari 
1984 verschaft geen enkele bijzonderheid over de maatstaven die zouden moeten worden 
gehanteerd voor de toekenning van de afwijkingen welke de minister mag verlenen. Door 
aan een minister zonder voorschrift de mogelijkheid te bieden om van een norm af te wijken, 
ontneemt het besluit aan die norm iedere inhoud. 

Gezien het op 16 maart 1984 ingediende verzoekschrift, waarbij de vereniging zonder winstoogmerk «Les 
Feuillages» de nietigverklaring vordert van het besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 9 januari 1984 
tot vaststelling van de gemeenschappelijke grondslagen die toepasselijk zijn op de erkenning en de subsidiëring van 
de natuurlijke personen of rechtspersonen, de verenigingen of inrichtingen die zich ertoe bereid verklaren onderdak 
te verlenen aan minderjarigen opgenomen krachtens de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, 
op de erkenning en de subsidiëring van de diensten die een alternatief voor de opneming voorstellen en op de 
subsidiëring van de diensten voor opneming in een gezin of voor de organisatie van erkende gezinstehuizen; 

Overwegende dat de verzoekende vereniging onder de regeling van het koninklijk besluit van 22 november 
1974 «tot vaststelling van de algemene voorwaarden voor erkenning bedoeld in artikel 66» van de wet van 8 april 
1965 betreffende de jeugdbescherming, in welbepaalde categorieën en voor een aantal van dertig jongens en 
meisjes is erkend als inrichting die gezamenlijk en doorgaans minderjarigen opneemt met toepassing van die wet; 
dat die algemene erkenningsvoorwaarden (in het Frans: conditions générales d'agréation) zijn vervangen door die 
welke worden bepaald door het bestreden besluit, waarin de juistere term «agrément» wordt gebruikt maar waar 
in artikel 1, vierde lid, wordt uitgelegd dat onder «agrémenf>> «agréation» moet worden verstaan in de zin van de 
bovenvermelde wetsbepaling; dat de minister van Sociale Zaken van de Gemeenschap kort na de inwerkingtreding 
van het nieuwe, door het bestreden besluit ingevoerde systeem, aan de verzoekende partij mededeelde dat haar 
«erkende capaciteit>> voor 1984 verminderd werd tot zevenentwintig bedden; 

Overwegende dat de verzoekende partij tegen de bestreden verordening een eerste middel ontleent aan 
de schending van artikel 68 van de vorenvermelde wet van 8 april 1965 «doordat het bestreden besluit in 
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de artikelen 16, b), derde lid, en 50 heeft voorzien in «herzieningen van de erkende capaciteiten», door de 
capaciteit van de inrichtingen met 20 bedden en meer collectief te verminderen volgens het cijfer van de gemiddelde 
bezetting voor het jaar 1982, of in «Wijzigingen van een erkenning» (artikel 16), terwijl het genoemde artikel 68 
wettelijk heeft bepaald onder welke voorwaarden de minister de vroeger verleende erkenning aftonderlijk kan 
intrekken»; dat zij eraan toevoegt dat door de in artikel 50 van het bestreden besluit bepaalde «herzieningen» 
«haar erkenning gedeeltelijk wordt ingetrokken zonder dat haar ook maar enigszins wordt verweten dat ze niet aan 
de erkenningsvoorwaarden voldoet>>, terwijl artikel 68 «van de niet-naleving een conditio sine qua non voor het 
intrekken van een erkenning maakt>>, welke intrekking bovendien, krachtens hetzelfde artikel 68, had moeten <<Zijn 
voorafgegaan door een aanmaning en door een advies van de erkenningscommissie»; dat tot staving van dat middel 
in de memorie van wederantwoord nog tegen het bestreden besluit wordt ingebracht dat het «nieuwe en in de wet 
onbekende begrip «erkende capaciteiteID»> heeft ingevoerd en eraan toevoegt dat de toelagen weliswaar, zoals de 
verwerende partij opmerkt, kunnen worden gewijzigd voor de toekomst maar ze desalniettemin moeten worden 
«verleend op een voor iedereen gelijke wijze, op basis van een erkenning die zelf afhankelijk is van een welbepaalde 
feitelijke context en welbepaalde feitelijke voorwaarden, vastgesteld bij het KB. van 22 november 1974» en dat «de 
erkenning in haar volle omvang behouden moet blijven, zoals ze is verleend»; 

Overwegende dat de artikelen 66 tot 68 van de bovengenoemde wet betreffende de jeugdbescherming 
luiden als volgt: 

«Art. 66. 

»Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, iedere vereniging of inrichting die zich bereid verklaart 
gezamenlijk en doorgaans minderjarigen op te nemen krachtens deze wet, moet daartoe door de Minister van 
Justitie erkend worden. 

»Na het advies van de in artikel 67 bedoelde commissie te hebben ingewonnen, stelt de Koning, per categorie 
van inrichtingen, de algemene voorwaarden voor erkenning vast; die voorwaarden kunnen betrekking hebben op: 

»a) het personeel van de diensten voor opvoeding, beroepsopleiding en bestuur; 
»b) de gebouwen en installaties; 
»c) de verzorging, het onderwijs, de morele vorming en beroepsopleiding, alsmede het opvoedingsregime 

van de minderjarigen, onverminderd de toepassing van artikel 6 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van de 
wetgeving betreffende het bewaarschoolonderwijs, het lager, middelbaar-, normaal-, technisch en kunstonderwijs. 

»Art. 67. 

»De Minister van Justitie beschikt, bij een met redenen omklede beslissing, op de erkenningsaanvragen, 
na het advies te hebben ingewonnen van een commissie die wordt voorgezeten door een jeugdrechter in hoger 
beroep en bovendien bestaat uit twee jeugdrechters, een ambtenaar van het Ministerie van Justitie, een ambtenaar 
van het Ministerie tot wiens bevoegdheid de nationale opvoeding behoort, een ambtenaar van het Ministerie tot 
wiens bevoegdheid de volksgezondheid en de gezinszorg behoort, alsook een vertegenwoordiger van het Nationaal 
Werk voor Kinderwelzijn en vier personen die de inrichtingen vertegenwoordigen welke gewoonlijk minderjarigen 
huisvesten krachtens deze wet. 

»De leden van de commissie worden aangewezen door de Minister van Justitie na advies van zijn betrokken 
collega's. 

»De Minister van Justitie benoemt de leden die de inrichtingen vertegenwoordigen welke gewoonlijk minder
jarigen huisvesten, uit een driedubbel aantal kandidaten voorgedragen door de meest representatieve verenigingen 
van inrichtingen. 

»Hij regelt de modaliteiten van die voordrachten. 

»Hij stelt de werkwijze van die commissie vast. 

»Elk erkenningsdossier bevat, buiten de administratieve inlichtingen, een verslag van een rechter in de 
jeugdrechtbank en van de procureur des Konings van het arrondissement waar de verzoeker is gevestigd. 

»Art. 68. 

»Wanneer wordt bevonden dat de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de vereniging of inrichting, niet meer 
aan de erkenningsvoorwaarden voldoet, kan de Minister van Justitie ze aanmanen zich, volgens het geval, binnen 
acht dagen tot zes maanden naar die voorwaarden te gedragen; zoniet kan hij, na raadpleging van de in artikel 67 
bedoelde commissie, de erkenning bij een met redenen omklede beslissing intrekken.» 

Overwegende dat artikel 70 van dezelfde wet de Koning ermee belast het bedrag van de toelagen te 
bepalen waarop de andere inrichtingen dan de Rijksgestichten voor observatie en opvoeding onder toezicht of 
de particulieren aanspraak kunnen maken voor de opneming verricht krachtens titel 1 en titel II, hoofdstukken III 
en IV van de wet, en Hem er ook mee belast de voorwaarden te stellen waaronder «toelagen voor de betaling 
van bijzondere kosten» kunnen worden toegekend; 

Overwegende dat het hierboven geciteerde artikel 68 geenszins aan de Koning, dat wil zeggen nu aan de 
Gemeenschapsexecutieven, verbiedt de voorwaarden voor de erkenning van de natuurlijke personen of rechtsper
sonen, de verenigingen of inrichtingen bedoeld in artikel 66 te wijzigen en niet verbiedt die erkenning te ontnemen 
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aan degenen die aan de vroegere voorwaarden voldeden maar niet aan de nieuwe voorwaarden voldoen, mits de 
vastgestelde normen en termijn in acht worden genomen; 

Overwegende dat de verzoekende partij een tweede middel ontleent aan de schending van artikel 67 van 
de wet van 8 april 1965, doordat de artikelen 2 tot 8 van het bestreden besluit «een nieuwe erkenningsprocedure 
vaststellen tot wijziging van de door artikel 67 georganiseerde erkenningsprocedure en doordat de artikelen 11 tot 
16 een nieuwe commissie instellen waartoe niet is besloten door de wet», terwijl de wet bepaalt dat één commissie 
optreedt en geen twee; 

Overwegende dat de oprichting van een commissie met een adviserende bevoegdheid op zich geen nadeel 
berokkent; dat de Executieve, in tegenstelling tot wat de verzoekende partij betoogt, om de in het antwoord op 
het eerste middel opgegeven redenen de bevoegdheid heeft om de erkenningsvoorwaarden te wijzigen vergeleken 
met wat door de Koning was vastgesteld krachtens artikel 66 van de wet; dat die bevoegdheid de mogelijkheid 
biedt om de erkenningsprocedure te regelen, op voorwaarde dat wordt voldaan aan de vereisten die in dat verband 
worden gesteld in artikel 67 van dezelfde wet, namelijk dat de overheid die bevoegd is om te beslissen over de 
aanvragen tot erkening, welke overheid door de wet betreffende de jeugdbescherming, die dateert van vóór de 
vorenvermelde wet tot hervorming der instellingen, wordt aangewezen als zijnde de minister van Justitie, maar die 
nu alleen nog de Franse Gemeenschapsexecutieve of haar gemachtigde kan zijn, uitspraak doet bij een met redenen 
omklede beslissing, na een verslag van een rechter in de jeugdrechtbank en van de procureur des Konings te hebben 
ingezien en na het advies te hebben ingewonnen van een commissie waarvan de wet de samenstelling regelt; 

Overwegende evenwel dat in het systeem dat wordt opgezet door de artikelen 2 en volgende van het 
bestreden besluit, een aanvraag tot erkenning, om ontvankelijk te zijn, moet worden voorafgegaan door een 
principiële aanvraag die de goedkeuring heeft gekregen van de minister en deze het advies moet hebben ingewonnen 
van de door. het bestreden besluit ingestelde Commissie voor programmering en advies voordat hij een beslissing 
neemt over de principiële aanvragen alsook over de aanvragen tot erkenning, en het advies van de door artikel 67 
van de vorengenoemde wet ingestelde commissie voordat hij een beslissing neemt over de aanvragen tot erkenning; 
dat het bestreden besluit de erkenningsprocedure op die manier indeelt in twee fasen en het mogelijk maakt dat 
een aanvrager in de eerste fase wordt afgewezen, waardoor hij niet mag overgaan naar de tweede, zonder dat het 
advies van de door artikel 67 van de wet betreffende de jeugdbescherming ingestelde commissie is ingewonnen; 
dat ongeacht welke voordelen - die in de memorie van antwoord worden uiteengezet - verbonden zijn aan het 
systeem dat de ontvankelijkheid van een aanvraag tot erkenning afhankelijk stelt van de voorafgaande goedkeuring 
van een principiële aanvraag door de minister, dat systeem toch had moeten worden georganiseerd met inachtneming 
van de door de wet voorgeschreven substantiële vormvereisten, dat wil zeggen zodanig dat geen enkele aanvraag 
kan worden afgewezen zonder dat het advies van de door de wet ingestelde commissie is ingewonnen; dat het 
middel in die zin gegrond is; dat het de nietigverklaring van de artikelen 4 en 5 als geheel tot gevolg moet hebben, 
aangezien het door die twee artikelen georganiseerde systeem een onlosmakelijk geheel vormt; 

Overwegende dat de verzoekende partij een derde middel ontleent «aan de schending ". van de artikelen 66, 
67 en 68 van de wet van 8 april 1965, doordat die teksten geenszins hebben voorzien in de mogelijkheid voor de 
minister om «bij wijze van uitzondering» af te wijken van de «herziening van de erkende capaciteiten», zoals hij 
krachtens artikel 52 van het bestreden besluit mag doen»; dat zij eraan toevoegt dat artikel 66 van de wet de 
Koning weliswaar machtigt om de algemene erkenningsvoorwaarden vast te stellen maar niet om «ten voordele 
van een of andere inrichting willekeurig te beslissen dat de verleende erkenning al dan niet gedeeltelijk kan worden 
ingetrokken of «herzien»», wat, zo staat nog in de memorie van wederantwoord, «aanleiding (kan) geven tot een 
onaanvaardbare vriendjespolitiek»; 

Overwegende dat de verwerende partij antwoordt als volgt: 

«Overwegende dat de verzoekende partij betwist dat de concluderende partij bij wijze van uitzondering kan 
afwijken van de herziening van de erkende capaciteiten, zoals zij krachtens artikel 52 van het bestreden besluit 
mag doen. 

»Overwegende dat het genoemde artikel sporadische afwijkingen toestaat van de herziening van het subjec
tieve recht op subsidiëring volgens de werkelijke bezettingsgraad. 

»Dat de bestaansgrond van dat beginsel is dat de herziening van de gesubsidieerde capaciteiten het gevolg 
is van een plan voor de sanering van de jeugdbeschermingssector. 

»Dat immers de eindelijk in acht genomen maatstaf van de «behoeften» van de sector waarin moet worden 
voorzien, a posteriori tot uiting komt in de vastgestelde werkelijke bezettingsgraad. 

»Dat evenwel rekening dient te worden gehouden met de gevallen waarin die vaststelling verkeerd zou 
kunnen blijken met het oog op het nagestreefde doel. 

»Dat zulks bijvoorbeeld het geval zou kunnen zijn in een inrichting die personeelsproblemen heeft gehad of 
wanneer er een wijziging optreedt in de spreiding van de opgenomen minderjarigen.»; 

Overwegende dat het bestreden besluit in artikel 50, onder het opschrift «herziening van de erkende 
capaciteiten», voor de «inrichtingen met 20 bedden en meer die op 31 december 1982 erkend of toegestaan zijn en 
die in de loop van het jaar 1983 erkend of toegestaan worden» buiten de categorieën V en VI, een vermindering 
van de omvang van de erkenning vaststelt in gevallen die in die bepaling worden opgegeven en die afhankelijk zijn 
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van de gemiddelde bezetting tijdens een basisperiode; dat «de minister>> evenwel krachtens artikel 52 «bij wijze van 
uitzondering, na het advies van de Commissie voor programmering en advies te hebben ingewonnen, afwijkingen van 
artikel 50 van dit besluit kan toestaan»; dat noch de woorden «bij wijze van uitzondering>>, noch de verplichting 
om een advies in te winnen, enige bijzonderheden verschaffen over de maatstaven die zouden moeten worden 
gehanteerd om zulke afwijkingen te verlenen; dat het bestreden besluit, door aan een minister zonder voorschrift 
de mogelijkheid te bieden om van een norm af te wijken, aan die norm haar inhoud ontneemt; dat de nietigverklaring 
van artikel 52 die van artikel 50 moet meebrengen aangezien het strenge karakter van de bepalingen van artikel 50 
logischerwijze niet los kan worden gezien van het onbeperkte karakter van de mogelijkheid om ervan af te wijken 
waarmee de stellers van het bestreden besluit dat strenge karakter wilden afzwakken; dat het middel gegrond is, 

BESLUIT: 

Artikel 1. - De artikelen 4, 5, 50 en 52 van het besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 
9 januari 1984 tot vaststelling van de gemeenschappelijke grondslagen die toepasselijk zijn op de erkenning en de 
subsidiëring van de natuurlijke personen of rechtspersonen, de verenigingen of inrichtingen die zich ertoe bereid 
verklaren onderdak te verlenen aan minderjarigen opgenomen krachtens de wet van 8 april 1965 betreffende de 
jeugdbescherming, op de erkenning en de subsidiëring van de diensten die een alternatief voor de opneming 
voorstellen en op de subsidiëring van de diensten voor opneming in een gezin of voor de organisatie van erkende 
gezinstehuizen, worden vernietigd. 

Voor het overige wordt het beroep verworpen. 

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

Artikel 3. - De kosten, bepaald op 4.000 frank, komen ten laste van de Franse Gemeenschap. 

Nr 26.863 

ARREST van 5 september 1986 (Ille Kamer) 
De HH. Tapie, kamervoorzitter, Van Aelst, verslaggever, en François, staatsraden, en Falmagne, eerste 
auditeur (andersluidend advies)*. 

TOUZANI (Mr De Koek) t/ Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Vice
Eerste Minister en Minister van Justitie en Institutionele Hervormingen 
(M1" Vandermeersch) 

VREEMDELINGEN - Vreemdelingenpolitie - Afwezigheid en terugkeer 

De tekst van artikel 39, § 2, van het koninklijk besluit van 8oktober1981 kan niet zo 
worden begrepen dat de verplichting om het gemeentebestuur in te lichten, een voorwaarde 
is voor het geldig blijven van de verblijfs- of de vestigingsvergunning van de vreemdeling die 
na afwezig te zijn geweest, naar België terugkeert. Die verplichting is uitsluitend bedoeld 
om te voorkomen dat de vreemdeling van ambtswege van het vreemdelingenregister of van 
het bevolkingsregister wordt afgevoerd. 

Gezien het op 18 augustus 1984 ingediende verzoekschrift, waarbij Benaissa Touzani, van Marokkaanse 
nationaliteit, de nietigverklaring vordert van het bevel om het grondgebied te verlaten, waarvan hem op 18 juni 
1984 kennis is gegeven; 

Overwegende dat de volgende feiten aan het geding ten grondslag liggen: 

- Verzoeker, die in 1966 naar België is gekomen, is gemachtigd om er zich te vestigen. 

- Op 30 april 1983 is hij naar Marokko teruggekeerd en op 18 april 1984 is hij weer naar België gekomen. 
Hij had het gemeentebestuur niet van zijn vertrek verwittigd en wettigt zijn afwezigheid door het aanspannen van 
een proces tegen zijn ex-vrouw in Marokko. 

• Volgens het advies was het aangevoerde middel gegrond. 
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- Ondertussen was hij op 17 november 1983 van ambtswege van het bevolkingsregister van de gemeente 
Anderlecht afgevoerd. 

- Op 18 juni 1984 werd tegen hem een bevel om het grondgebied te verlaten uitgevaardigd, omdat hij in 
het Rijk verbleef zonder houder te zijn van de vereiste documenten. Dat is de bestreden handeling. -

- Op 26 september 1984 is verzoeker naar Marokko gerepatrieerd. 

Overwegende_ dat verzoeker inzonderheid een middel aanvoert dat hij formuleert als volgt: 

«Nietigverklaring wegens machtsoverschrijding en onwettigheid aangezien de bestreden beslissing een schen-
ding inhoudt van de artikelen 7-2, 18 en 19 van de wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, en van artikel 16 van het koninklijk besluit van 
1.4.1960 betreffende het houden van de bevolkingsregisters, 

»Doordat tegen verzoeker, die in het bezit was van een vestigingsvergunning, die overeenkomstig artikel 18 
van de wet van 15 december 1980 van onbeperkte duur is, een bevel om het grondgebied te verlaten is uitgevaardigd 
op basis van artikel 7-1 van diezelfde wet, 

»Terwijl de bepalingen van artikel 7-1 van de wet van 15.12.1980 slechts van toepassing zijn in geval van 
toegang tot het grondgebied en kort verblijf van een vreemdeling, die bijgevolg nog niet beschikt over een verblijfs
of een vestigingsvergunning overeenkomstig de hoofdstukken II en IV van titel Ivan de wet van 15 december 1980, 

»Terwijl verzoeker het grondgebied van het Rijk op 30.4.1983 heeft verlaten en er op 18 april 1984 is 
teruggekeerd en het Rijk dus niet gedurende meer dan een jaar heeft verlaten, terwijl zijn vestigingsvergunning 
bijgevolg niet vervallen kon worden verklaard op basis van artikel 19 van de wet van 15.12.1980, terwijl de 
administratieve sanctie bestaande in de afvoering van ambtswege van het bevolkingsregister overeenkomstig artikel 
16 van het koninklijk besluit van 1.4.1960 geen invloed kan hebben op de geldigheid van een verblijfs- of een 
vestigingsvergunning van een vreemdeling;»; 

Overwegende dat de verwerende partij antwoordt dat verzoeker geen aanspraak meer kon maken op het 
recht op terugkeer bepaald in artikel 19 van de vorenvermelde wet van 15 december 1980 omdat hij, terwijl hij 
wist dat hij meer dan drie maanden afwezig zou zijn, voor zijn vertrek had verzuimd het gemeentebestuur van 
zijn verblijfplaats kennis te geven van zijn voornemen om het land te verlaten en er terug te keren, zoals hij 
verplicht is te doen door artikel 39, § 2, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot 
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; 

Overwegende dat artikel 19 van de wet van 15 december 1980 inzonderheid bepaalt als volgt: 

«De vreemdeling die houder is van een geldige Belgische verblijfs- of vestigingsvergunning en die het land 
verlaat, heeft gedurende één jaar recht op terugkeer in het Koninkrijk 

» ... 

»De toelating om het Koninkrijk terug binnen te komen mag hem slechts geweigerd worden op grond van 
artikel 3; 2", 3° en 4°, of indien hij de aan zijn verblijf gestelde voorwaarden niet naleeft. 

» ... »; 

dat artikel 39 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 inzonderheid bepaalt als volgt: 

«§ 1. De vreemdeling die het recht van terugkeer, bedoeld in artikel 19 van de wet, wil genieten, moet: 
«-bij zijn terugkeer in het bezit zijn van een verblijfs- of vestigingsvergunning waarvan de geldigheidsduur 

niet verstreken is; 
»-zich binnen vijftien dagen na zijn terugkeer aanmelden bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats 

als hij meer dan drie maanden afwezig is geweest. 

»§ 2. De vreemdeling die voornemens is langer dan drie maanden afwezig te zijn geeft het gemeentebestuur 
van zijn verblijfplaats kennis van zijn voornemen om het land te verlaten en er terug te keren. 

» ... »; 

Overwegende dat niet wordt betwist dat verzoeker houder was van een geldige vestigingsvergunning; dat 
hij minder dan een jaar afwezig is geweest uit het Rijk en er derhalve het recht op terugkeer genoot; dat ook 
niet wordt betwist dat hij zich binnen vijftien dagen na zijn terugkeer heeft aangemeld bij het gemeentebestuur 
van zijn vroegere verblijfplaats; dat hij weliswaar had verzuimd het gemeentebestuur kennis te geven van zijn 
voornemen om het land te verlaten en er terug te keren; dat de tekst van artikel 39, § 2, van het koninklijk 
besluit van 8 oktober 1981 evenwel niet zo kan worden begrepen dat de verplichting om het gemeentebestuur 
in te lichten, een voorwaarde is voor het geldig blijven van de verblijfs- of de vestigingsvergunning van de 
vreemdeling die na afwezig te zijn geweest, naar België terugkeert; dat uit de parlementaire voorbereiding van 
de wet blijkt dat de door artikel 39, § 2, opgelegde verplichting, die reeds onder de gelding van de wet van 
28 maart 1952 op de vreemdelingen bestond krachtens artikel 28, § 1, van het koninklijk besluit van 21 december 
1965 betreffende de voorwaarden waaronder vreemdelingen België mogen binnenkomen, er verblijven en er zich 
vestigen, uitsluitend bedoeld is om te voorkomen dat de vreemdeling van ambtswege van het vreemdelingenregister 
of van het bevolkingsregister wordt afgevoerd (Gedr. St. Kamer 77/78 n' 144/7, blz. 33, 34 en 83); 
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Overwegende dat daaruit volgt dat verzoeker, die op 30 april 1983 naar Marokko is vertrokken en op 18 april 
1984 naar België is teruggekeerd, zijn vestigingsrecht niet verloren had; dat hem dus ten omechte een bevel om 
het grondgebied te verlaten is afgegeven op basis van artikel 7, eerste lid, 1°, van de wet van 15 december 1980; 
dat het middel gegrond is. 

(Vernietiging van het bevel om het grondgebied te verlaten, waarvan op 18 juni 1984 kennis is gegeven 
aan Benaissa Touzani - kosten ten laste van de verwerende partij). 

Nrs 26.864 en 26.865 

ARRESTEN van 5 september 1986 (III" Kamer) 

26.864 - BALAJ: afwijzing van de vordering tot opschorting van de tenuitvoerleg
ging omdat de middelen niet ernstig lijken. 

26.865 - EL ABDOUNI: afwijzing van de vordering tot opschorting van de tenuit
voerlegging omdat het beroep niet ontvankelijk lijkt. 

N" 26.866 tot 26.869 

ARRESTEN van 10 september 1986 (III" Kamer) 

26.866 - VANDROMME: onbevoegdheid van de Raad van State, aangezien het 
werkelijk voorwerp van het beroep de erkenning blijkt te zijn van een recht op de uitkering 
van een aanvullend pensioen. 

26.867 en 26.868 - N.V. ENTREPRISE G. & A. FERRET en VAN DAMME = 
nr 26.103. 

26.869 - N.V. EGTA CONTRACTORS: afstand van het geding. 

w 26.870 

ARREST van 10 september 1986 (VI" Kamer) 
De HH. Rémion, Eerste Voorzitter van de Raad van State, Closset en Martens, verslaggever, staatsraden, 
en Mevr. Thomas, auditeur. 

ROBERT! de WINGHE (MI Andersen) t/ Gemeente Grez-Doiceau (Mrs Gillet en 
Lambert) 

BELANG (VEREIST OM VOOR DE RAAD VAN STATE EEN GEDING TE VOEREN) - Rang
schikking volgens de hoedanigheid van de verzoeker - Functioneel belang - Burgemeester, schepenen en 
gemeenteraadsleden - Algemeen 

Een gemeenteraadslid heeft niet langer belang om de nietigverklaring te vorderen van 
een beslissing van het college van burgemeester en schepenen om een overeenkomst te sluiten, 
wanneer de gemeenteraad in de loop van het geding voor de toekomst eenzelfde overeenkomst 
sluit en aldus impliciet de bestreden beslissing heeft bekrachtigd. 

Gezien het op 28 januari 1982 ingediende verzoekschrift waarbij Paul Roberti De Winghe, gemeenteraadslid 
van de gemeente Graven, de nietigverklaring vordert van: 

«1° de op 17 november 1980 genomen beslissing waarbij het college van burgemeester en schepenen van 
Graven van Mevr. Madeleine Steenbeek, echtgenote van Dhr. Léon Tabordon, zelf gemeenteraadslid, en wonende 
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te Graven, op het adres Rue de Bettinval 12, 5982 Biez, een garage gelegen op hetzelfde adres en kadastraal bekend 
sectie A, nummer 402 k (gedeeltelijk) voor een onbepaalde tijd en voor een maandelijkse huurprijs van 1.500 frank, 
gehuurd heeft; 

»2° de op 9 maart 1981 genomen beslissing, waarbij hetzelfde college van burgemeester en schepenen 
van Mevrouw Madeleine Steenbeek, voornoemd, de hierboven beschreven garage alsook een werkplaats voor 
herstellingen, gelegen te Graven, (Biez) rue de Bettinval 12, kadastraal bekend, nummer 402 k (gedeeltelijk) voor 
een onbepaalde tijd en voor een maandelijkse huurprijs van 4.000 frank gehuurd heeft; 

Overwegende dat de volgende feiten aan het geding ten grondslag liggen: 

1. Op 6 mei 1980 heeft de gemeenteraad van Graven, met zeventien stemmen «Voor>> en één onthouding, 
zijn goedkeuring gegeven aan een model van huurovereenkomst, op zijn verzoek door de Vereniging van steden 
opgesteld en af te sluiten met de eigenaars van gebouwen waar de gemeentelijke voertuigen worden ondergebracht, 
en aan het college van burgemeester en schepenen machtiging gegeven om de huurovereenkomsten af te sluiten. 

2. Op 17 november 1980 heeft het college van burgemeester en schepenen besloten met Madeleine Steen
beek een overeenkomst af te sluiten met bet oog op de huur van een omoerend goed, te gebruiken als garage, 
gelegen rue de Bettinval 12, te Graven, voor een maandelijkse huurprijs van 1.500 fr. en voor een onbepaalde 
tijd die op 1 december 1980 ingaat, waarbij het door de gemeenteraad aangenomen model van huurovereenkomst 
gebruikt werd. Deze beslissing vormt de eerste bestreden handeling. De huurovereenkomst werd op 27 november 
1980 ondertekend. 

3. Op 9 maart 1981 heeft het college van burgemeester en schepenen besloten de overeenkomst van 
27 november 1980 te herzien en met dezelfde verhuurder een nieuwe overeenkomst af te sluiten met het oog 
op de huur van een gedeelte van het omoerend goed, te gebruiken als garage, alsook van een ander gedeelte van 
het omoerend goed, te gebruiken als werkplaats voor herstellingen, voor een maandelijkse huurprijs van 4.000 frank 
en voor een onbepaalde tijd die ingaat op 1 maart 1981. Deze beslissing vormt de tweede bestreden handeling. 

De huurovereenkomst is op 10 maart 1981 ondertekend en stelt in artikel 10, dat «deze overeenkomst de 
overeenkomst die tussen de partijen op 27 november 1980 gesloten is vernietigt en vervangt». 

4. Op 24 januari 1983 besluit de gemeenteraad, ontstaan uit de verkiezing van oktober 1982, met het 
echtpaar Tabordon-Steenbeek, een nieuwe huurovereenkomst omtrent dezelfde goederen af te sluiten, die ingaat 
op 1 januari 1983. 

Overwegende dat de huurovereenkomst, afgesloten ter uitvoering van de beslissing die de gemeenteraad 
op 24 januari 1983 heeft genomen op voorstel van het college waar verzoeker toen deel van uitmaakte, precies 
dezelfde is als die afgesloten op 10 maart 1981 ter uitvoering van het besluit van het college dd. 9 maart 1981, 
op de volgende wijzigingen na: 

- de verhurende partij is niet Madeleine Steenbeek, maar het echtpaar Tardon-Steenbeek, 

- de huur wordt toegestaan voor één jaar met stilzwijgende verlenging van jaar tot jaar, behalve in geval 
van opzegging, ter kennis gebracht drie maanden voor elke vervaldag, terwijl de huurovereenkomst van 10 maart 
1981 afgesloten was voor een onbepaalde tijd met dezelfde jaarlijkse opzeggingsmogelijkheid mits drie maanden 
tevoren werd opgezegd, 

- het bedrag van de huur wordt op 4.240 frank gebracht, waarbij die verhoging beantwoordt aan de 
huurindex van 4.000 frank, overeengekomen in de huurovereenkomst van 10 maart 1981; 

Overwegende dat de gemeenteraad, door voor de toekomst een zelfde overeenkomst over te nemen als die 
overeenkomsten welke het college besloten had aan te gaan, impliciet de bestreden beslissingen heeft bekrachtigd, 
daar hij besloten heeft dezelfde goederen, met dezelfde huurders, - onder voorbehoud van een verduidelijking 
zonder weerslag op het verleden - op dezelfde voorwaarden in huur te nemen; 

Overwegende dat verzoeker geen belang meer heeft bij zijn beroep dat niet-ontvankelijk moet worden 
verklaard. 

(Verwerping - kosten ten laste van verzoeker). 
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De HH. Rémion, Eerste Voorzitter van de Raad van State, Closset en Martens, verslaggever, staatsraden, 
en Mevr. Thomas, auditeur. 

ROBERT! de WINGHE t/ Gemeente Grez-Doiceau en Gouverneur van de provincie 
Brabant 

GEMEENTEN - Gemeenteraad - Werking - Aan de gemeenteraadsleden te verstrekken inlich
tingen - Recht van de gemeenteraadsleden om de stukken in te zien - Stukken waarop bet inzagerecht 
betrekking heeft 

1. In casu heeft het ontbreken van bepaalde documenten in het dossier niet tot gevolg 
gehad dat de gemeenteraadsleden onvolledig zouden zijn geïnformeerd, aangezien ze in 
andere stukken gelijkwaardige gegevens hebben kunnen vinden. 

2. Hetzelfde geldt wanneer die stukken niet een zodanig essentiële informatie bevatten 
dat ze noodzakelijk in het dossier moesten zitten dat aan de leden van de raad werd 
meegedeeld. 

3. De verzoeker heeft geen belang om aan te voeren dat bepaalde gegevens niet werden 
meegedeeld, wanneer het niet gaat om gegevens waarop de beslissing van de gemeenteraad 
steunde. 

Gezien het op 20 januari 1983 ingediende verzoekschrift waarbij Paul Roberti De Winghe, gemeenteraadslid, 
verkozen tot eerste schepen van de gemeente Graven op 5 januari 1983, de nietigverklaring vordert van: 

«1° het besluit van de gemeenteraad van Graven dd. 13 september 1982, waarbij enerzijds besloten wordt 
een pacht, op 2 november 1976 toegestaan aan de v.z. w. «Les Anémones» te Graven voor een periode van negen 
jaar, met betrekking tot een gemeentelijk eigendom, namelijk een woonhuis met bijgebouw en tuin gelegen te 
Graven, gehucht Hèze, avenue F. Lacourt, toen nr. 34, nu nr. 174, op te zeggen en anderzijds met dezelfde v.z.w. 
een erfpacht van zevenentwintig jaar aan te gaan met ingang van 1 oktober 1982, met betrekking tot hetzelfde pand, 
met een gemeten oppervlakte van 2 are 57 ca 98 dm2, kadastraal bekend sectie C, gedeelten van de nummers 293 k 
en 293 g, voor een pacht van 9.500 frank per maand, alsook van het besluit van 20 oktober 1982 van de heer 
gouverneur van Brabant, dat genoemd besluit goedkeurt; 

»2° het besluit van de gemeenteraad van Graven van 29 november 1982, waarbij besloten wordt de maan
delijkse pacht van 9.500 frank terug te brengen tot 5000 frank, alsook van het besluit van 16 december 1982 van 
de heer gouverneur van Brabant, waarbij dit tweede besluit wordt goedgekeurd»; 

Overwegende dat de volgende feiten aan het geding ten grondslag liggen: 

1. Op 2 november 1976 sluit de gemeente Graven met de v.z.w. «Les Anémones», een medisch-pedagogisch 
instituut, een pachtovereenkomst voor 9 jaar betreffende een woonhuis, gelegen te Graven, avenue F. Lacourt 34, 
bestemd voor de huisvesting van jongens. 

2. Op 11 maart 1982 schrijft de v.z.w. «Les Anémones» aan de burgemeester in de volgende bewoordingen 
over het goed dat zij bewoont: 

<<Zoals wij u uiteengezet hebben, bedragen de door de brandweer vereiste werkzaamheden 2.161.041 frank 
+BTW (zie bijgevoegd bestek). Met goedvinden van de commandant zijn deze kosten voorlopig beperkt kunnen 
worden. Niettemin zullen wij binnenkort genoodzaakt zijn de vereiste werkzaamheden geheel uit te voeren. 

»Er zijn twee oplossingen mogelijk inzake subsidiëring door het Ministerie van Volksgezondheid: 
»-de eerste is eigenaar van het gebouw te zijn, 
»-de andere, indien de eerste door de gemeente niet aanvaard wordt, zou het aangaan 

van een erfpacht zijn die aangenomen wordt door Volksgezondheid voor het toekennen van 
de nodige subsidies; 

»Wij veroorloven ons erop aan te dringen dat u ons probleem aan het volgende schepencollege voorlegt 
en dat het college een gunstig gevolg aan onze aanvraag geeft, daar het ons in geval van een negatief antwoord 
onmogelijk zou zijn onze jongens verder in dit huis te huisvesten. U begrijpt dat wij de financiële last van deze 
werkzaamheden immers niet kunnen dragen zonder er subsidie voor te krijgen. 

»Het spreekt vanzelf dat als het verlenen van toestemming voor het aangaan van een erfpacht in uitzicht 
wordt gesteld, wij er ons toe verbinden de vereiste werkzaamheden uit te voeren van het ogenblik af dat wij de 
verleende subsidies ontvangen hebben». 
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3. Op 1 juni 1982 schrijft de gemeente aan de v.z.w. dat het college van burgemeester en schepenen 
zijn goedkeuring gegeven heeft aan het aangaan van een erfpacht, waarvan zij op 24 augustus 1982 een ontwerp 
voorlegt aan de v.z.w. 

4. Op 7 september 1982 wordt verzoeker in zijn hoedanigheid van gemeenteraadslid opgeroepen voor de 
vergadering van 13 september 1982, met op de dagorde in punt 12 <<Schoolgebouw van Hèze-erfpacht». 

Hij betoogt dat hij tijdens de vergadering van 13 september 1982, hoewel de notulen er geen melding van 
maken, heeft doen opmerken dat in het dossier een belangrijk stuk ontbrak: het stuk van de pacht, op 2 november 
1976 door de gemeente toegestaan aan de v.z.w. «Les Anémones». 

Na afloop van de vergadering besluit de gemeenteraad, die inzonderheid verwijst naar het proces-verbaal 
van een deskundig onderzoek, op 2 september 1982 opgemaakt door de ontvanger der registratie, waarbij de 
pachtwaarde van het goed bepaald wordt, het volgende: 

«Artikel 1. 

»De pachtovereenkomst van het hierboven beschreven goed in onderlinge overeenstemming met de v.z. w. 
«Les Anémones» op te zeggen op 1 oktober 1982; 

»Artikel 2. 

»Met de v.z.w. «Les Anémones», die haar zetel heeft Rue du Pétrau 5 te Graven, een erfpacht aan te gaan 
voor het hierboven beschreven goed dat voorkomt op het plan dat is opgemaakt door landmeter D. de Radigues, 
teneinde de genoemde v.z. w. in staat te stellen subsidie te genieten voor voorzieningen en brandbeveiliging. 

»Artikel 3. 

»De bijgevoegde ontwerp-akte goed te keuren. 

»Artikel 4. 

»De pacht wordt voor een periode van zevenentwintig jaar met ingang van 1 oktober 1982 toegestaan. 

»Artikel 5. 

»De door de erfpachter verschuldigde pacht wordt vastgesteld op 9.500 frank per maand, bij voorbaat te 
betalen (namelijk 114.000 frank per jaar). 

»Artikel 6. 

»De heer Fernand Vanbever, burgemeester, en de heer Gaston Godefroid, gemeentesecretaris, aan te stellen 
voor het ondertekenen van genoemde akte. 

»Artikel 7. 

»Dit besluit wordt ter goedkeuring aan de hogere overheid voorgelegd». 

Deze beslissing vormt de eerste bestreden handeling. 

6. Overeenkomstig artikel 76, 1° van de gemeentewet wordt omtrent het besluit van 13 september 1982, 
dat op 23 september 1982 op het provincü1al gouvernement is ingekomen, op 15 oktober 1982 door de bestendige 
deputatie een advies, te weten een gunstig advies, gegeven. Het besluit wordt op 20 oktober 1982 door de 
gouverneur goedgekeurd. Deze goedkeuring vormt de tweede bestreden handeling. 

7. De v.z.w. «LesAnémones» schrijft op 17 november 1982 aan de gemeente dat zij een belangrijk financieel 
probleem heeft dat zij als volgt beschrijft: 

«Toen de pachtovereenkomst in 1974 aangegaan is, was de staat van het gebouw van die aard dat normale 
bewoning niet mogelijk was. De pacht werd bijgevolg vastgesteld op 1.500 frank, gezien de vervallen staat van het 
gebouw. Onze arbeidskrachten hebben sindsdien veel goede wil geïnvesteerd en wij hebben door verschillende, met 
de kinderen georganiseerde winstgevende acties met veel goede wil geld ingezameld om het gebouw te verbeteren 
en zo aangenaam mogelijk te maken voor onze jongens. 

»Bijgevolg schijnt het ons echt teleurstellend, jammer, dat de pacht nu wordt vastgesteld op basis van de 
huidige staat van het gebouw dat wij zelf hebben verbeterd. 

»Het bedrag van de voorgestelde pacht overschrijdt ruimschoots de door het ministerie toegekende subsidies, 
onze totale pachtprijzen stijgen van 47.012 frank tot 54.580 frank. De subsidie voor zesendertig kinderen (het 
huidige aantal bewoners) is slechts 44.929 frank. 

»De erfpacht is ons onontbeerlijk om van de Staat de subsidies voor brandbeveiliging te verkrijgen. De 
desbetreffende werkzaamheden zijn ons opgelegd en het bestek met betrekking tot het gebouw bedraagt bijna 
2.000.000 frank. 

»Ten slotte vragen wij u in overweging te willen nemen dat wij een liefdadigheidsinstelling zijn en dat de 
hulp die u ons kunt geven rechtstreeks ten goede komt aan de kinderen in moeilijkheden die wij huisvesten. Dit 
alles in overweging genomen vragen wij u de mogelijkheid te overwegen om terug te komen op de voorgestelde 
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som die ons in een onmogelijke situatie brengt. Wij hebben niet de nodige subsidies om ze te dekken en bovendien 
is de erfpacht voor ons onontbeerlijk». ' 

8. Verzoeker, die op 20 november opgeroepen is voor de vergadering van 29 november, neemt op 
24 november 1982 de dossiers door die ter beschikking van de raadsleden zijn gesteld, waarin hij, naast de 
goedkeuring gegeven door de gouverneur op 20 oktober 1982, de pachtovereenkomst van 2 november 1976, een 
op tegenspraak opgestelde plaatsbeschrijving, ondertekend door de veldwachter van de gemeente en door de voor
zitter van de vereniging «Les Anémones» aantreft, waarbij vastgesteld wordt dat het pand «huis van de oude school 
van Hèze in uitstekende staat is». Verzoeker voegt eraan toe: «in het dossier bevonden zich tevens twee brieven die 
uitgingen van de genoemde vereniging en op 11 maart en 17 november 1982 gericht waren aan de burgemeester 
van Graven, waarbij in de laatste brief - merkwaardig genoeg - aangevoerd werd dat toen de overeenkomst in 
1974 is gesloten, de staat van het gebouw zodanig was dat normale bewoning onmogelijk was. De pacht werd 
bijgevolg vastgesteld op 1.500 frank, gezien de vervallen staat van het gebouw». 

9. Op de vergadering van 29 november 1982 vraagt verzoeker, volgens wat hij in zijn verzoekschrift schrijft, 
dat een nieuwe schatting door de ontvanger gemaakt zou worden en dat verschillende stukken aan het dossier 
worden toegevoegd, om zogenaamde werkzaamheden voor herstelling, verbouwing, verbetering en accommodatie, 
verricht door en op kosten van de v.z.w. «Les Anémones», te rechtvaardigen. 

De raad, die geen gevolg geeft aan dit verzoek en zijn beslissing van 13 september 1982 herziet, neemt de 
volgende beslissing, die de derde bestreden handeling vormt: 

«Overwegende dat het onontbeerlijk is dat de v.z. w. eigenaar van het gebouw of pachter op lange termijn 
is, opdat zij in aanmerking kan komen voor subsidies voor voorzieningen en brandbeveiliging, nu de kosten geschat 
worden op meer dan 2.000.000 frank zonder BTW;-

»Aangezien de lokalen die in 1974 ter beschikking van de v.z.w. gesteld waren tegen een pacht van 1.500 
frank per maand, zich in een zodanige staat bevonden dat bewoning ervan nagenoeg onmogelijk was; 

»Overwegende dat sindsdien alle werkzaamheden voor onder meer verbouw}ng, verbetering en accommo
datie door de v.z. w. op haar kosten zijn verricht; 

»Overwegende dat de pachtwaarde op 9.500 frank per maand vastgesteld is, rekening haudend met de 
huidige staat van het gebouw; 

»Overwegende dat het aldus voorgestelde bedrag van de pacht in hoge mate dat van de door het desbetref-
fende ministerie toegekende subsidies overschrijdt; 

»Gelet op de brieven van de v.z.w. met als data 11maart1982en17 november 1982; 

»Overwegende dat de genoemde v.z. w. geen enkele steun van de gemeente geniet; 

»Overwegende het doel dat zij nastreeft; 

»Op de voordracht van het college van burgemeester en schepenen; 

»Na onderzoek,· bij elf stemmen vóór, drie tegen en vijf onthoudingen, 

»BESLUIT: 

»Artikel 1. 

»De door de erfpachter verschuldigde maandelijkse pacht van 9.500 frank tot 5.000 frank terug te brengen; 
hij wordt bij voorbaat betaald». 

10. Over het besluit van 29 november, dat op het provinciaal gouvernement is ingekomen op 8 december 
1982, wordt op 16 december 1982 door de bestendige deputatie een advies, te weten een gunstig advies, gegeven. 
Het besluit wordt op dezelfde dag door de gouverneur goedgekeurd. 

Deze goedkeuring vormt de vierde bestreden handeling. De erfpacht wordt op 28 december 1982 bij 
authentieke akte aangegaan. 

Overwegende dat verzoeker een enig middel ontleent «aan de schending van de artikelen 31 en 108 van de 
Grondwet, van de gemeentewet, inzonderheid van artikel 67, derde lid, daarvan, van het principe van behoorlijk 
bestuur, aan de ontstentenis of de ontoereikendheid van motieven en aan machtsoverschrijding, 

»doordat het bestreden besluit van de gemeenteraad, waarbij op 13 september 1982 besloten werd de pacht
overeenkomst van 2 november 1976 op te zeggen en ter vervanging ervan een erfpacht aan te gaan met een looptijd 
van zevenentwintig jaar, vastgesteld is terwijl de gemeenteraadsleden geen kennis gehad hebben van enig exemplaar 
van de pachtovereenkomst, waarop de beslissing tot opzegging betrekking heeft, noch van de plaatsbeschrijving van 
14 november 1973, noch van een belangrijk deel van de correspondentie die het schepencollege zowel gevoerd heeft 
met de vereniging «Les Anémones», als met notaris de Streel, die in het geheim en onrechtmatig belast werd met 
het verlijden van de akte, 

»doordat de gemeenteraadsleden bijgevolg niet volledig ingelicht zijn over de onontbeerlijke gegevens die 
hun beslissing zouden hebben kunnen beïnvloeden; 
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»doordat het bestreden besluit van de gemeenteraad van 29 november 1982, waarbij besloten werd de 
maandelijkse pacht van 9.500 tot 5.000 frank te verlagen, is genomen als bijkomende beslissing bij die van 13 
september 1982, terwijl de gemeenteraadsleden, ofschoon zij toen inzage van de oorspronkelijke pachtovereenkomst 
van 1976 en van de plaatsbeschrijving van 1973 hebben gehad, geen kennis of inzage hebben gekregen van een 
belangrijk deel van de correspondentie, die zowel met de v.z. w. «Les Anémones» als met notaris de Streel is gevoerd, 

»dat het bijgevolg zaak was van de gemeenteraad de gegevens en argumenten te beoordelen die door de 
genoemde v.z.w. in haar brief van 17 november 1982 naar voren gebracht waren, waarbij aangevoerd werd dat 
de staat van het gebouw zodanig was dat normale bewoning in 1974 onmogelijk was, terwijl de plaatsbeschrijving 
van diezelfde periode een geheel andere situatie vaststelde, namelijk dat het gebouw «in uitstekende staat» was; 
dat in dat verband geen enkel bewijsstuk is overgelegd door het college of door de vereniging die de pacht heeft 
aangegaan, die - beide - zonder enige rechtvaardiging beweren dat de lokalen in 1974 in een zodanige staat 
verkeerden dat bewoning ervan vrijwel onmogelijk was en dat sindsdien alle werkzaamheden voor onder meer 
verbouwing, verbetering, en accommodatie door de v.z. w. op haar kosten zijn verricht, 

»dat de raadsleden in dat verband geenszins ingelicht zijn over belangrijke gegevens, die door de plaatsbe
schrijving en in het verslag van de ontvanger der registratie tegengesproken worden, maar in aanmerking genomen 
zijn in een partijdige beslissing van de gemeenteraad; 

»doordat de bestreden besluiten, die in dergelijke omstandigheden zijn genomen, aangetast zijn door machts
overschrijding, 

»en doordat de gouverneur van Brabant, door zijn niet met redenen omklede beslissingen van 20 oktober 
en 16 december 1982, genomen in «record»-termijnen, de bestreden besluiten van de gemeenteraad van Graven 
goedkeurt, zonder er zich om te bekommeren of deze beslissingen genomen zijn met eerbied voor de prerogatieven 
die aan de gemeenteraadsleden toegekend zijn met het oog op een nuttige uitoefening van hun mandaat, terwijl het 
zaak is van de toeziende overheid, alvorens haastig een pacht goed te keuren die door de gemeente Graven voor 
een looptijd van zevenentwintig jaar is toegestaan, na te trekken of de beslissing niet strijdig is met de wet en met 
de ministeriële richtlijnen, noch strijdig met het algemeen belang en of zij niet genomen is met veronachtzaming 
van de prerogatieven van de gemeenteraad»; 

Wat het besluit van 13 september 1982 betreft. 

Overwegende dat hoewel de pachtovereenkomst van 2 november 1976 niet stak in het dossier dat aan de 
gemeenteraadsleden is voorgelegd, dezen in het deskundigenverslag van de ontvanger der registratie, dat in het 
dossier stak, alle nuttige inlichtingen omtrent het in pacht gegeven goed en omtrent de clausules van de pacht 
konden aantreffen, zodanig dat het lezen hiervan hen niet beter zou hebben geïnformeerd; 

Overwegende dat het waar is dat een plaatsbeschrijving van 14 november 1973 evenmin in het dossier stak; 
dat in de pachtovereenkomst van 2 november 1976 echter geen enkele verwijzing naar enige plaatsbeschrijving 
wordt gemaakt; dat de plaatsbeschrijving van 14 november 1973 aan het sluiten van de overeenkomst met bijna 
drie jaar voorafgaat en geen weerslag had op de verplichtingen van de pachter, aangezien in de pachtovereenkomst 
wordt verduidelijkt dat wanneer de pachter weggaat «hij het gepachte goed in uitstekende staat teruggeeft»; 

Overwegende dat het dossier evenmin een brief van de v.z.w. «Les Anémones» van 11 maart 1982 bevatte, 
waarin zij uiteenzette dat zij zonder subsidie het hoofd niet kon bieden aan de kosten die zij inzake brandbeveiliging 
moest maken en dat zij, om subsidies te verkrijgen, eigenaar of erfpachter moest zijn; dat de inhoud van deze 
brief echter samengevat is in het register van de besluiten van de gemeenteraad; 

Overwegende dat het ontbreken van deze stukken bijgevolg geen afbreuk heeft kunnen doen aan het volledig 
geïnformeerd zijn van de raadsleden, die in andere stukken gelijkwaardige gegevens hebben kunnen vinden; 

Overwegende dat de door verzoeker gewraakte andere leemten in het dossier betrekking hebben op brieven 
die verband houden met het onderzoek van het dossier, het in gereedheid brengen ervan, en het overleg voorafgaand 
aan de beslissing van de raad, waarvoor het college moest zorgen; dat deze stukken geen enkele wezenlijke 
informatie bevatten die het nodig zou hebben gemaakt dat ze staken in het dossier dat ter beschikking gesteld 
is van de raadsleden; 

Overwegende dat het middel, inzoverre het gericht is tegen de beslissing op 13 september 1982 genomen 
door de gemeenteraad en tegen de goedkeuring van het genoemde besluit door de gouverneur op 20 oktober 1982, 
niet gegrond is; 

Wat het besluit van 29 november 1982 betreft. 

Overwegende dat verzoeker erkent dat, toen hij op 24 november 1982 kennis genomen heeft van het dossier 
met het oog op de vergadering van 29 november, de plaatsbeschrijving, de pachtovereenkomst en de brieven van de 
v.z.w. van 11 maart en 17 november 1982 er zich in bevonden; dat zoals hierboven gezegd is, de overige stukken 
die nog ontbraken, geen belangrijke stukken zijn die niet ter informatie van de gemeenteraadsleden zijn overgelegd; 

Overwegende bovendien dat verzoeker de verwerende partij verwijt de raadsleden niet voldoende ingelicht 
te hebben over het economische aspect van de toegestane verlaging van de pacht; dat in dat verband ondubbelzinnig 
uit het bestreden besluit van 29 november 1982 blijkt dat toen de raad de pacht tot 5000 frank verlaagd heeft, 
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hij dank zij een deskundig onderzoek uitgevoerd door de ontvanger der registratie de objectieve pachtwaarde van 
het gebouw kende, namelijk 9500 frank, maar dat hij geoordeeld heeft «dat het aldus voorgestelde bedrag van 
de pacht in hoge mate dat van de door het desbetreffende ministerie toegekende subsidies overschrijdt>>, dat «de 
genoemde v.z. w. geen enkele steun van de gemeente geniet>> en dat hij het «doel dat zij nastreeft» in aanmerking 
heeft genomen; dat de doorslaggevende redenen voor de verlaging van de door de gemeenteraad toegestane pacht 
niets uit te staan hebben met de door verzoeker uiteengezette rentabiliteitsoverwegingen; dat deze er geen belang 
bij heeft zich te beroepen op een mogelijk gebrek aan informatie met betrekking tot gegevens die niet die zijn 
waarop de gemeenteraad zijn beslissing gegrond heeft; 

Overwegende dat het middel, inzoverre het gericht is tegen het besluit van 29 november 1982 en tegen de 
goedkeuring van dat besluit door de gouverneur op 16 december 1982, evenmin gegrond is; 

Overwegende dat het beroep moet worden verworpen, zonder dat de middelen van niet-ontvankelijkheid, 
die door de tweede verwerende partij zijn opgeworpen, behoeven te worden onderzocht. 

(Verwerping - kosten ten laste van verzoeker). 

Nr 26.872 

ARREST van 10 september 1986 (Vle Kamer) 
De HH. Tapie, kamervoorzitter, Closset, verslaggever, en Martens, staatsraden, en Leroy, auditeur. 

BODDEN (M' Ranscelot) tl Stad Luik 

1. RECIITSPLEGING - Verzoekschrift - Onderwerp - Verdwijning in de loop van het geding -
Vernietiging van de bestreden handeling 

Het beroep heeft geen voorwerp meer wanneer de bestreden handeling in de loop van 
het geding wordt vernietigd door de Raad van State. 

II. RECIITSPLEGING - Verzoekschrift - Onderwerp - Verzoekschrift met verscheidene onder
werpen - Ontvankelijkheid in geval van samenhang - Algemeen 

1. Een beroep kan niet de nietigverklaring van afzonderlijke handelingen vorderen 
tenzij er samenhang onder deze handelingen is. 

2. De omstandigheid dat alle bestreden besluiten voor de verzoeker golden volstaat niet 
om het bestaan van enige samenhang aan te tonen. 

3. De onderwerpen van een beroep vertonen geen samenhang wanneer, gesteld dat elk 
besluit zou bestreden zijn met afzonderlijke beroepen, hun samenvoeging niet verplicht zou 
zijn geweest. 

4. Het aanvoeren van een enig middel met het oog op de nietigverklaring van afzon
derlijke handelingen, volstaat niet om samenhang aan te tonen. 

". Des te minder wanneer de gegevens die door de verzoeker bij zijn kritiek op elke 
bestreden handeling worden verstrekt, bevestigen dat hij de onwettigheid van die handelingen 
wil aantonen om reden van de bijzondere kenmerken van elk ervan. 

5. De omstandigheid dat een besluit een definitie geeft die nuttig kan zijn voor de 
toepassing van een ander besluit, heeft geenszins tot gevolg een verband tussen deze besluiten 
te doen ontstaan. 

111. BEGRIP HANDELING (VATBAAR VOOR BEROEP) - Handelingen, beslissingen, maatregelen 
- Uitvoeringsmaatregel 

Een gemeenteraadsbeslissing die slechts een herhaling van de van kracht zijnde wet
geving is, heeft op zich geen eigen juridische draagwijdte. 

Gezien het op 21 december 1981 ingediende verzoekschrift waarbij Paul Bodden de nietigverklaring vordert 
van bepalingen die de gemeenteraad van de Stad Luik op 29 juni 1981 heeft vastgesteld in het kader van besluiten 
met als nummers 29 A, 29 B, 29 C en 29 E, betreffende het bezoldigen van het onderwijzend personeel van de 
stad en waarvan hij verklaart pas op 17 november 1981 kennis te hebben gekregen; 
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Overwegende dat verzoeker voltijds het hoofdambt van hoogleraar uitoefent aan het «Institut supérieur 
industrie[ liégeois», ontstaan uit de fusie van verschillende onderwijsinstellingen, waarvan er één behoorde tot de. 
stad Luik en twee tot de provincie Luik; dat verzoeker eveneens in vast verband aanvullende onderwijsopdrachten 
vervult aan het «lnstitut supérieur industrie[ du Hainaut» alsook in het onderwijs van de stad Luik, te weten een 
derde van een opdracht aan het <<lnstitut supérieur d'architecture» (onderwijs met volledig leerplan) en drie tiende 
van een opdracht aan de «Ecole des travaux publics» (onderwijs voor sociale promotie); 

Overwegende dat de gemeenteraad van Luik bij vier besluiten van 29 juni 1981, respectievelijk genummerd 
29 A, 29 B, 29 C en 29 E, verschillende bepalingen met betrekking tot het bezoldigen van het onderwijzend 
personeel van de stad vastgesteld heeft; 

Overwegende dat de gemeenteraad bij besluit 29 A van het begrip bijbetrekking in de scholen met volledig 
leerplan omschreven heeft en bepaald heeft hoe de aan die betrekking verbonden bezoldiging berekend wordt; dat 
dit besluit overgangsbepalingen bevat, waarvan er een, die onder het derde lid voorkomt, het eerste onderwerp 
van het beroep vormt en als volgt luidt: 

«Voor de personeelsleden die vallen onder de overgangsbepalingen, vindt de regeling vastgesteld in de wet 
van 10 (lees: 6) maart 1925 ". in voorkomend geval toepassing op de berekening van de bezoldigingen»; 

Overwegende dat de gemeenteraad bij besluit 29 B verbiedt prestaties te bezoldigen die gaan boven een 
derde van het minimum aantal uren vereist om een betrekking met volledige prestaties te vormen, wanneer het lid 
van het personeel een hoofdambt uitoefent buiten het onderwijs of een betrekking met volledige prestaties bekleedt 
in het onderwijs; dat dit besluit dezelfde overgangsbepaling bevat als het vorige; dat deze overgangsbepaling het 
tweede onderwerp van het beroep vormt; 

Overwegende dat besluit 29 C het begrip beroepsbetrekking definieerde «bij wijze van bewarende maatregel 
". in afwachting van de bekendmaking van het koninklijk besluit (dat dit begrip) definieert>>; dat di! besluit het 
derde onderwerp van het beroep vormt; dat het besluit echter bij arrest n' 24.702 van de Raad van State van 
3 oktober 1984 is vernietigd; 

Overwegende dat besluit 29 E de loonschalen van de personeelsleden verbonden aan het voornoemde 
<<lnstitut supérieur industrie[ liégeois» vaststelt; dat verzoeker de nietigverklaring vordert van een lid van de 
aanhef alsook van artikel 3 en gedeeltelijk van artikel 2 van dit besluit; 

Overwegende dat het beroep, inzoverre het strekt tot vernietiging van besluit 29 C, vernietigd bij voornoemd 
arrest n' 24.702 van 3 oktober 1984, geen onderwerp meer heeft; 

Overwegende overigens dat verzoeker bij één enkel verzoekschrift beroep tegen verschillende besluiten van 
de gemeenteraad ingesteld heeft; 

Overwegende dat met een beroep de nietigverklaring van afzonderlijke handelingen niet kan worden 
gevorderd tenzij er samenhang onder deze handelingen is; 

Overwegende dat in het onderhavige geval de omstandigheid dat alle bestreden besluiten voor verzoeker 
golden niet volstaat om het bestaan van enige samenhang aan te tonen; 

Overwegende dat het eerste bestreden besluit de bezoldiging van de bijbetrekkingen regelt, het tweede een 
bezoldigingslimiet voor de als cumulatie uitgeoefende functies bepaalt en het vierde de loonschalen vaststelt van 
de personeelsleden aangesteld in een instelling die gedeeltelijk ressorteerde onder de verwerende partij; dat de 
begrenzing van de bezoldigingen van de bijbetrekkingen niet het bepalen van limieten voor die bezoldigingen met 
zich brengt en dat de loonschalen van voornoemde functies gelijk kunnen zijn aan die van de hoofdambten, zelfs 
al zou bovendien een limiet vastgesteld worden; dat de onderwerpen van het beroep bijgevolg geen samenhang 
vertonen en dat, gesteld dat elk besluit bestreden is met afzonderlijke beroepen, hun samenvoeging niet verplicht 
zou zijn geweest; dat daaruit volgt dat het beroep, wat het tweede en het vierde onderwerp betreft, dit wil zeggen 
de betwiste bepalingen van de besluiten 29 B en 29 E, niet-ontvankelijk is; 

Overwegende dat verzoeker tevergeefs de samenhang van de onderwerpen van zijn beroep wil rechtvaardigen 
met de overweging dat het enige middel dat hij aanbrengt «geen wetsbepaling aanvoert waardoor twee afzonderlijke 
onderzoeken nodig worden»; dat immers het aanbrengen van een enig middel met het oog op de nietigverklaring 
van afzonderlijke handelingen niet volstaat om samenhang aan te tonen; dat overigens de gegevens die voor 
verzoeker bij zijn kritiek op elke bestreden handeling worden gegeven, bevestigen dat hij de onwettigheid van 
die handelingen wil aantonen om reden van de bijzondere kenmerken van elk ervan; dat dit in het bijzonder het 
geval is met besluit 29 E; 

Overwegende dat verzoeker even tevergeefs de samenhang wil rechtvaardigen die hij aanvoert door 
verwijzing naar de omstandigheid dat op het ogenblik van het instellen van zijn beroep en dus vóór de vernietiging, 
door de Raad van State, van besluit 29 C, dat de beroepsbetrekking definieerde, «het niet mogelijk was uitspraak 
te doen over één van de twee besluiten 29 A en 29 B zonder besluit 29 C in overweging te nemen» aangezien de 
overgangsbepalingen van de besluiten 29 A en 29 B volgens hem de toepassing van de wet van 6 maart 1925 op 
het oog hebben en aangezien deze wet betrekking heeft op de cumulatie, enerzijds van beroepsbetrekkingen en 
anderzijds van beroepsbetrekkingen en een nevenberoep; dat namelijk besluit 29 C, zelf al gaf het een definitie 
die nuttig kan zijn voor de toepassing van de andere besluiten van dezelfde datum, geenszins tot gevolg had een 
verband tussen deze besluiten te doen ontstaan; 
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Overwegende dat het om dezelfde reden eveneens tevergeefs is dat verzoeker aanvoert dat een samenhang 
zou bestaan tussen zijn vordering met betrekking tot besluit 29 E en de vorderingen betreffende de andere besluiten, 
om reden dat de verwerende partij met haar besluit 29 C voornemens zou zijn geweest de andere functies van 
verzoeker «in de werkingssfeer van de besluiten 29 A en 29 B te brengen», om aan «verzoeker die er aanspraak 
op maakt uit hoofde van zijn voltijds hoofdambt aan het «lnstitut supérieur industrie! liégeois» het voordeel van de 
weddeschaal te weigeren ... die door besluit 29 E aan het ambt van hoogleraar wordt verbonden»; 

Overwegende, wat de eerste betwiste handeling betreft, d.w.z. de voornoemde overgangsbepaling van 
besluit 29 A, tegen hetwelk het beroep regelmatig is ingesteld, dat die bepaling, zoals de verwerende partij 
uiteenzet, geen ander onderwerp heeft dan te herinneren aan de mogelijke toepasbaarheid van de bepaling van de 
wet van 6 maart 1925 die onder meer betrekking heeft op de cumulatie van organieke wedden ten laste van de 
gemeenten, van twee of verscheidene als beroepsbetrekkingen beschouwde functies (artikel 18, § 1, 2°); dat de 
bestreden overgangsbepaling, die slechts een herhaling van de van kracht zijnde wetgeving is, op zich geen eigen 
juridische draagwijdte heeft; dat de verwerende partij derhalve terecht de niet- ontvankelijkheid van het beroep 
opwerpt, doordat het dat onderwerp heeft; dat verzoeker tevergeefs betoogt dat de genoemde overgangsbepaling 
de mogelijke toepasbaarheid van de wet van 6 maart 1925 uitbreidt tot een domein dat niet tot de werkingssfeer 
behoort waarin die wet uitdrukkelijk heeft voorzien, aangezien de weddeverminderingen overgelegd door deze 
wet, zoals zij is gewijzigd bij artikel 3 van het koninklijk besluit van 31 mei 1933 (G) slechts van toepassing 
zouden zijn op de bezoldigingen gestort door de Staat en niet op die welke ten laste van de gemeenten zijn; dat 
namelijk geenszins uit de bestreden bepaling blijkt dat de gemeenteraad de voorschriften die in de wet van 6 maart 
1925 doelen op het door de Staat bezoldigde nevenberoep, zou hebben willen toepassen naar analogie van de 
bijbetrekking gedefinieerd in artikel 1 van zijn besluit. 

(Verwerping - kosten ten laste van verzoeker). 

N1" 26.873 
ARREST van 10 september 1986 (Vle Kamer) 

De HH. Tapie, kamervoorzitter, Closset, verslaggever, en Martens, staatsraden, en Leroy, auditeur. 

BODDEN (M1'8 Bourtembourg en Putzeys) t/ Stad Luik (Mr Derwael) 

1. WETTEN, DECRETEN EN BESLUITEN - Terugwerkende kracht - Ambtenarenzaken -
Beslissingen met geldelijke gevolgen - Wedde 

II. PERSONEEL VAN HET GEMEENTELIJK ONDERWIJS - Geldelijk statuut 
Het koninklijk besluit nr 63 van 20juli1982, dat alleen toepasselijk is op het rijksper

soneel, en het koninklijk besluit nr 110 van 13 december 1982, gewijzigd bij het koninklijk 
besluit n' 145 van 30 december 1982, waarvan artikel 2, 2°, op de gemeenten slechts toepas
sing vindt vanaf 1 oktober 1984, kunnen niet de terugwerking tot 1 september 1983 wettigen 
van de besparingsmaatregelen welke een gemeente neemt door de wijziging van het geldelijk 
statuut van haar onderwijzend personeel. 

De mededeling aan een leerkracht van de ter zake door het Rijk genomen maatregelen 
kan de terugwerkende kracht van het gemeentelijk reglement evenmin verantwoorden. 

Gezien het op 30 augustus 1984 ingediende verzoekschrift waarbij Paul Bodden de nietigverklaring vordert 
van het besluit van de gemeenteraad van de Stad Luik van 25 juni 1984 tot wijziging van de bezoldigingsregeling 
van het onderwijzend personeel van de gemeente, in zoverre dit besluit uitwerking heeft op 1 september 1983; 

Overwegende dat verzoeker in vast verband verscheidene onderwijsopdrachten vervult, inzonderheid inzake 
leergangen voor sociale promotie, in instellingen van de Stad Luik, waarbij hij bovendien voltijds het ambt van 
hoogleraar bekleedt aan het <<lnstitut supérieur industrie[ liégeois». 

Overwegende dat de Minister van Onderwijs bij rondschrijven van 22 augustus 1983 de verwerende partij 
waarschuwde dat verscheidene maatregelen over afzienbare tijd genomen zouden worden bij koninklijke besluiten 
gegrond op de wet van 6 juli 1983 tot toekenning van bijzondere machten aan de Koning en die in werking zouden 
treden op 1 september 1983 en onder meer gevolgen zouden hebben voor de weddetoelage van de gesubsidieerde 
leden van het onderwijzend personeel belast met bijbetrekkingen, onder meer in het onderwijs voor sociale 
promotie; dat de aangekondigde koninklijke besluiten op 31 december 1983 genomen zijn en bekendgemaakt 
in het Belgisch Staatsblad van 18 januari 1984; dat bij de koninklijke besluiten nrs 269 en 270 onder meer de 
aangekondigde maatregelen uitgevaardigd zijn; dat de gemeenteraad van Luik bij zijn besluit van 24 juni 1984 
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de bezoldigingsregelingen van zijn onderwijzend personeel, inzonderheid ÎI). zijn onderwijs voor sociale promotie, 
wijzigde om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe bepalingen vastgesteld door de Koning; dat dit 
besluit in artikel 7 stelt dat het «Uitwerking heeft met ingang van 1 september 1983, met uitzondering van artikel 
1 dat uitwerking heeft vanaf 1 januari 1983»; dat deze bepaling de bestreden beslissing vormt; dat het besluit in 
kwestie ter kennis van verzoeker is gebracht bij brief verzonden op 4 juli 1984; 

Overwegende dat verzoeker een enig middel ontleent «aan de schending van artikel 102 van de gemeen
tewet, aan de veronachtzaming van de rechtsregels en rechtsbeginselen en, inzonderheid, van het beginsel dat 
bestuurshandelingen niet terugwerken en aan machtsoverschrijding, 

»doordat de bestreden handeling, gesteld op 25juni1984 en niet bekendgemaakt, de bezoldigingsregeling van 
het personeel van het onderwijs voor sociale promotie van de Stad Luik wijzigt met ingang van 1 september 1983, 

»terwijl de reglementen en verordeningen van de gemeenteraad bekendgemaakt moeten worden door afkon
diging en aanplakking en eerst verplicht worden na hun bekendmaking en terwijl het aan de gemeenteraad niet kan 
toekomen de door verzoeker onherroepelijk verkregen geldelijke toestand met terugwerkende kracht te wijzigen»; 

Overwegende dat de verwerende partij antwoordt dat zij krachtens artikel 2, 2°, van het koninklijk besluit 
n' 110 van 13 december 1982, genomen ter uitvoering van de wet van 2 februari 1982, «vanaf 1 oktober 1984, 
aan de leden van haar onderwijzend personeel slechts de wedde (mocht) toekennen waarop de betrokkenen rekening 
houdend met hun bekwaamheidsgetuigschriften, recht zouden hebben indien zij lid waren van het personeel van het 
Rijksonderwijs», zodat zij gehouden was de door de centrale overheid genomen maatregelen toe te passen; dat 
zij voorts betoogt dat krachtens artikel 3, § 4, van de wet van 6 juli 1983 tot toekenning van bepaalde bijzondere 
machten aan de Koning de door de Koning ter uitvoering van deze wet genomen besluiten terugwerkende kracht 
mochten hebben, dat zij ten slotte opmerkt dat de terugwerkende kracht van administratieve handelingen geoorloofd 
is wanneer ze zorgt voor een volkomen gelijkwaardigheid met vroegere omstandigheden die het stellen van die 
handelingen noodzakelijk maakten, wat in casu het geval was aangezien, aldus de verwerende partij, het ministerieel 
rondschrijven van 22 augustus 1983 de koninklijke besluiten van 31 december 1983 aangekondigde en maatregelen 
met terugwerkende kracht nam die de gemeenteraad zonder meer in zijn reglement heeft opgenomen; dat zij in 
dit opzicht verduidelijkt dat verzoeker overigens op de hoogte was van het ophanden zijn van deze maatregelen 
en de toepassing ervan op 1 september 1983, aangezien het voornoemde rondschrijven hem op 31 augustus 1983 
ter kennis was gebracht; 

Overwegende dat het koninklijk besluit n' 63 van 20 juli 1982 houdende wijziging van de bezoldigingsregels 
van toepassing op het onderwijzend en daarmee gelijkgesteld personeel van het onderwijs met volledig leerplan 
en van het onderwijs voor sociale promotie of met beperkt leerplan, inzonderheid gewijzigd bij de voornoemde 
koninklijke besluiten n' 269 en 270 van 31 december 1983, op zich slechts toepasselijk is op het Rijkspersoneel; 

Overwegende weliswaar dat koninklijk besluit n' 110, waarbij het begrotingsevenwicht wordt opgelegd aan 
de provincies, aan de gemeenten en aan de agglomeraties en federaties van gemeenten in artikel 2, gewijzigd bij 
koninklijk besluit n' 145 van 30 december 1982 aldus luidt: 

«De in artikel 1 bedoelde publiekrechtelijke rechtspersonen die, te rekenen vanaf het dienstjaar 1984, in 
gebreke blijven om een sluitende begroting in de zin van artikel 1 in te dienen: 

>> ••• 

»2° mogen, vanaf 1 oktober 1984, aan de leden van hun onderwijzend personeel slechts de wedde toekennen 
waarop de betrokkenen rekening houdend met hun bekwaamheidsgetuigschriften, recht zouden hebben indien zij lid 
waren van het personeel van het Rijksonderwijs, 

»alleen vermeerderd met de vergoedingen en toelagen die in het Rijksonderwijs worden toegekend»; 

dat de gemeenten die nalaten een evenwichtige begroting over te leggen, wat het geval is met de verwerende 
partij, echter krachtens deze bepaling de verplichting om de bezoldiging van hun onderwijzend personeel in 
overeenstemming te brengen met die van het personeel van het Rijksonderwijs pas hebben vanaf 1 oktober 1984; 

Overwegende, bijgevolg, dat de verwijzing naar de genoemde bepalingen de terugwerkende kracht tot 
1 september 1983 van de door verwerende partij genomen besparingsmaatregelen niet kan wettigen; dat de aan 
verzoeker gedane kennisgeving van door de Staat geplande maatregelen evenmin de terugwerkende kracht van 
het bestreden reglement toestond; 

Overwegende dat het middel gegrond is. 

(Vernietiging van artikel 7 van het besluit van 25 juni 1984 van de gemeenteraad van de Stad Luik, houdende 
wijziging van de besluiten 83 G en 83 E van 18 oktober 1982, respectievelijk betreffende de wijze van bezoldiging 
van de bijbetrekkingen en betreffende de bezoldigingsregeling van het personeel van het onderwijs voor sociale 
promotie of met beperkt leerplan - bekendmaking van het arrest bij uittreksel op dezelfde wijze als het vernietigde 
besluit - kosten ten laste van de verwerende partij). 
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Nr 26.874 

Nrs 26.874 en 26.875 

ARRESTEN van 10 september 1986 (Vle Kamer) 

Arresten 
Nrs 26.862 tot 26.875 

Blz.16 

De HH. Tapie, kamervoorzitter, Closset, verslaggever, en Martens, staatsraden, en Leroy, auditeur. 

BODDEN (M' Ranscelot) t/ Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van 
Onderwijs (F) - Tussenkomende partij in het n' 26.874: «lnstitut supérieur 
industrie! liégeois» 

I. RECHTSPLEGING - 1° Afstand van het geding; - Z° Kosten 

1. De kosten worden ten laste gelaten van de verzoeker die afstand doet van het geding, 
wanneer het gaat om een niet-ontvankelijk beroep (n' 26.874). 

2. ". Of om een beroep dat niet tot de bevoegdheid van de Raad van State behoort 
(n' 26.875). 

II. BELANG (VEREIST OM VOOR DE RAAD VAN STATE EEN GEDING TE VOEREN) -
Algemene beginselen - 1° Persoonlijk belang - Beslissing betreffende een derde; - zo Rechtstreeks belang 

Een leraar die les geeft in een gesubsidieerde onderwijsinstelling, heeft geen enkel per
soonlijk en dadelijk belang bij de nietigverklaring van beslissingen omtrent de rijkssubsidies 
aan die instelling (n' 26.874). 

III. BEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN STATE - Geschillen nietigverklaring - Subjectief recht 
- Wedden en lonen 

De Raad van State is niet bevoegd om kennis te nemen van een annulatieberoep waarvan 
het werkelijk voorwerp de erkenning is van een subjectief recht op de uitbetaling van een 
hogere wedde (n' 26.875). 

~ 26.874 
Gezien het op 27 mei 1983 ingediende verzoekschrift waarbij Paul Bodden de «nietigverklaring «vordert» 

van alle beslissingen tot het toekennen van een toelage van welke aard ook, die de Minister van Onderwijs ten 
voordele van het Institut supérieur industrie! Liégeois ". sinds 1 juli 1978 tot op heden genomen heeft» 

Gelet op de beschikking van 5 december 1984 die de partijen ontslaat van de voorafgaande onderzoeksver
richtingen en de neerlegging ter griffie van het dossier en het verslag gelast; 

Gezien het op 1 maart 1985 ingediende verzoekschrift waarbij het <<lnstitut supérieur industrie! liégeois» 
vraagt als tussenkomende partij te mogen optreden. 

Gelet op de beschikking van 6 maart 1985 welke die tussenkomst toestaat. 

Overwegende dat verzoekers raadsman, die het verzoekschrift heeft ondertekend, op de terechtzitting in 
naam van zijn cliënt verklaard heeft dat deze afstand doet van zijn beroep; dat niets het toewijzen van de afstand 
in de weg staat; 

Overwegende dat verzoeker geen enkel persoonlijk en dadelijk belang had bij de vernietiging van de 
beslissingen omtrent de toelagen van de Staat aan het <<lnstitut supérieur industrie[ liégeois»; dat zijn verzoekschrift 
bijgevolg niet-ontvankelijk was; dat de kosten bijgevolg te zijnen laste dienen te worden gelaten, uitgezonderd 
die met betrekking tot de tussenkomst. 

(Afstand van het geding - kosten ten laste van verzoeker en van de tussenkomende partij). 

* * * 
Nr 26.875 

Gezien het op 24 juni 1985 ingediende verzoekschrift, waarbij Paul Bodden de nietigverklaring vordert 
van «twee beslissingen van de Minister van Onderwijs (F) van 21februari1985 ". die hem per brief, verzonden 
op 7 mei 1985, zijn ter kennis gebracht". alsook". van alle andere beslissingen betreffende de toekenning van 
een toelage van welke aard ook, ten voordele van het Institut supérieur industrie! liégeois sinds 4 oktober 1982 en 
waarvan hij geen kennis heeft gekregen»; 
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Arresten 
Nrs 26.862 tot 26.875 
Blz. 17 Nr 26.875 

Gelet op de beschikking van 19 juli 1985 die de partijen ontslaat van de voorafgaande onderzoeksverrich
tingen en de neerlegging ter griffie gelast van het dossier en het verslag; 

Gezien de brief die verzoekers advocaat op 16 juni 1986 aan de Raad van State heeft gericht; 

Overwegende dat verzoekers raadsman, die het verzoekschrift heeft ondertekend, met voornoemde brief 
van 16 juni 1986 heeft laten weten dat zijn cliënt afstand doet van zijn beroep; dat niets het toewijzen van de 
afstand in de weg staat; 

Overwegende dat het werkelijke onderwerp van het beroep de erkenning van een subjectief recht op betaling 
van een hogere wedde dan die van docent was; dat dit geschil, krachtens de Grondwet, tot de uitsluitende 
bevoegdheid van de rechtbanken van de rechterlijke orde behoorde; dat de kosten bijgevolg ten laste van verzoeker 
dienen te worden gebracht. 

(Afstand van het geding - kosten ten laste van verzoeker). 
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Arresten 
Nrs 26.876 tot 26.888 
Blz. 1 

Nrs 26.876 tot 26.879 

ARRESTEN van 10 september 1986 (VIe Kamer) 

26.876 tot 26.878 - SERET, PITON en RICHARD = nr 26.805 

26.879 - GODART: heropening van de debatten. 

Nr 26.880 

ARREST van 10 september 1986 (VIe Kamer) 

Nr 26.876 

De HH. Tapie, kamervoorzitter, Closset, verslaggever, en Martens, staatsraden, en Debra, eerste auditeur. 

DESMET (Mr Bouvier) t/ Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van 
Onderwijs (F) 

1. PERSONEEL VAN HET RIJKSONDERWIJS - Personeel onderworpen aan het statuut van 
22 maart 1969 - Aanwerving - Personeel van de door het Rijk overgenomen instellingen 

Uit artikel 51, § 2, van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 volgt dat een per
soneelslid tot de stage .moet worden toegelaten indien hij ten minste één jaar dienst in het 
onderwijs telt. 

II. RECHTSPLEGING - Verstek 

Gezien het op 15 juli 1981 ingediende verzoekschrift, waarbij Jacques Desmet de nietigverklaring vordert 
van «de door "de minister van Onderwijs op 18 mei 1981 genomen beslissing om hem niet toe te laten als stagiair 
in het ambt waarin hij bij ministerieel besluit van 18 januari 1974 was benoemd»; 

Overwegende dat de volgende feiten aan het geding ten grondslag liggen: 

1. Bij ministerieel besluit van 18 januari 1974 werd met ingang van 1 oktober 1973 verzoekers benoeming in 
vast verband erkend aan de «Ecole des carrières électroniques» van Sint-Gillis, in het ambt van «leraar technische 
vakken (electronica) in het lager en hoger secundair onderwijs»; verzoeker kreeg daardoor weddetoelagen van 
de Staat. 

2. Luidens het koninklijk besluit van 7 maart 1979, werd de genoemde school, «die in de lagere secundaire 
cyclus van het technisch onderwijs een afdeling radio-elektriciteit en in de hogere secundaire cyclus van het 
technisch onderwijs een afdeling electronica organiseert», met ingang van l september 1978 overgenomen door 
de Staat (artikel l); alle leerjaren in die school werden met ingang van de genoemde datum volledig opgenomen 
in de overeenstemmende leerjaren van het Koninklijk Lyceum, Rhetoriekstraat 16 te Sint-Gillis (Brussel), en «die 
opneming ging gepaard met een geleidelijke overgang naar het vernieuwde onderwijs» (artikel 2); de toestand van 
de personeelsleden van de school, van zijn kant, moest later worden vastgesteld volgens de ter zake geldende 
verordeningsbepalingen. 

3. Met ingang van 1 september 1978 werd verzoeker opnieuw in dienst genomen als rijkspersoneelslid, 
evenwel slechts als tijdelijke, en werd niet in het Koninklijk Lyceum aangesteld, maar in het Koninklijk Atheneum 
van Sint-Gillis. 

4. Als gevolg van verscheidene gedane stappen, werd verzoekers raadsman bij brief van de minister van 
18 mei 1981 in kennis gesteld van de weigering om verzoeker toe te laten tot de proeftijd toen de school waar hij 
les gaf werd overgenomen door de Staat, omdat hij er op het tijdstip van de overname een ambt uitoefende - dat 
van leraar technische vakken - dat niet bestaat in een koninklijk atheneum en omdat hij bovendien niet voldeed 
aan de voorwaarde inzake nuttige ervaring vereist in de artikelen 8.17, 9.17 en 12 van het koninklijk besluit van 
22 maart 1969 (lees 22 april 1969) dat betrekking heeft op de vereiste bekwaamheidsbewijzen, onder meer van 
het bestuurs- en onderwijzend personeel van de Staat. Die weigering vormt de bestreden handeling. 

5. Verzoeker werd evenwel, bij beslissing van 23 april 1982, toegelaten tot de proeftijd, maar eerst met 
ingang van l april 1981, als leraar technische vakken. Uit het dossier blijkt niet dat hij sedert het einde van zijn 
proeftijd vast zou zijn benoemd; 

Overwegende dat verzoeker een enig middel ontleent aan de schending van artikel 51 van het koninklijk 
besluit van 22 maart 1969 betreffende het statuut van het personeel van de rijksonderwijsinstellingen, doordat de 
minister, toen de gesubsidieerde instelling waar hij les gaf door de Staat werd overgenomen, geweigerd heeft 
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N• 26.880 

Arresten 
Nrs 26.876 tot 26.888 

Blz. 2 

hem als stagia1r toe te laten in het rijksonderwijs; dat verzoeker, die zich beroept op zijn vaste benoeming in 
het gesubsidieerde onderwijs en op het feit dat hij door de minister op 18 januari 1974 in die hoedanigheid is 
erkend, betoogt dat hij het voordeel van die vaste benoeming niet kon verliezen onder het voorwendsel dat hij 
niet zou hebben voldaan aan de voorwaarden inzake nuttige ervaring bepaald in de artikelen 8.17, 9.17 en 12 van 
het voorrnelde koninklijk besluit van 22 april 1969; dat hij, naar hij zegt, krachtens de in het middel bedoelde 
bepaling met ingang van 1 september 1978 als stagiair moest worden aangesteld in een rijksinstelling waar zijn 
ambt bestond, aangezien een rijksambtenaar wordt benoemd in een ambt en niet in een instelling; dat verzoeker in 
zijn laatste memorie uitlegt dat de verwerende partij hem bijgevolg ten onrechte heeft aangesteld in een instelling 
waar zijn ambt niet bestond en om zijn toestand in 1981 te regulariseren heeft gewacht tot de vaststelling van 
het ministerieel besluit van 31 maart 1981 tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 1969 waarbij de 
bekwaamheidsbewijzen gespecificeerd worden die vereist zijn om het ambt uit te oefenen van leraar algemene 
vakken in de hogere graad van de koninklijke lycea en athenea waar het Frans de onderwijstaal is; 

Overwegende dat de verwerende partij noch een memorie van antwoord, noch een laatste memorie, noch 
een administratief dossier heeft ingediend; 

Overwegende dat de paragrafen 1, 2 en 5 van artikel 51 van het voorrnelde koninklijk besluit van 22 maart 
1969 bepalen: 

«Artikel 51. 

»§ 1. De personeelsleden van de door de Staat overgenomen onderwijsinrichtingen die in dienst zijn op het 
ogenblik van de overneming, verkrijgen van ambtswege de hoedanigheid van personeelslid van het rijksonderwijs. 

»§ 2. Personeelsleden die bij de overneming een wervingsambt uitoefenen waarvoor zij een weddetoelage 
genieten toegekend door de Staat, worden in dit wervingsambt aangesteld of tot de stage toegelaten, indien zij het 
bekwaamheidsbewijs bezitten dat voor dit ambt is vastgesteld. Zij worden: 

»a) aangesteld als tijdelijk personeelslid, indien zij minder dan één jaar dienst in het onderwijs tellen; 

»b) tot de stage toegelaten, indien zij ten minste één jaar dienst in het onderwijs tellen. 

>>". 

»§ 5. De diensten vóór de overneming gepresteerd in de categorie van het ambt dat werd uitgeoefend op 
het ogenblik van de onderneming en in het onderwijs dat werd georganiseerd door de inrichtende overheid die het 
bestuur waarnam over de door de Staat overgenomen inrichting, worden gelijkgesteld met de diensten die in de 
overeenstemmende categorie als personeelslid van het rijksonderwijs gepresteerd werden»; 

Overwegende dat verzoeker met toepassing van artikel 51, § 1, toen de «Ecole des carrières électroniques» 
van Sint-Gillis overgenomen werd door de Staat, van rechtswege de hoedanigheid van personeelslid van het 
rijksonderwijs heeft gekregen; dat hij voldeed aan de voorwaarden bepaald in paragraaf 2 van hetzelfde artikel, 
aangezien hij een weddetoelage van de Staat kreeg voor een ambt waarin hij vast was benoemd en dat sedert meer 
dan een jaar erkend was door de minister; dat hij dus met ingang van 1 september 1978 opnieuw in dienst moest 
worden genomen als stagiair overeenkomstig paragraaf 2, b, van het genoemde artikel 51 en niet als tijdelijke, 
indien niet het koninklijk lyceum of in het koninklijk atheneum van Sint-Gillis, dan in elk geval in een andere 
rijksinstelling waar hij les zou hebben kunnen geven in het ambt dat het zijne was, althans tot dat ambt werd 
ingesteld in de koninklijke athenea en lycea, 

Uitspraak doende bij verstek, 

(Vernietiging van de beslissing van de Minister van Onderwijs (F), ter kennis gebracht bij brief van 18 mei 
1981, houdende weigering van de toelating tot de proeftijd, met ingang van 1 september 1978, van Jacques Desmet, 
leraar technische vakken in het rijksonderwijs, ten gevolge van het door de Staat overnemen van de «Ecole des 
carrières électroniques» van Sint-Gillis - kosten ten laste van de verwerende partij). 

N• 26.881 
ARREST van 11 september 1986 (Vlle Kamer) 

De HH. Tacq, kamervoorzitter, verslaggever, Verschooten en De Brabandere, staatsraden, en De Coene, 
eerste auditeur. 

GEMEENTE LINKEBEEK (Mrs Putteman en Helpens) t/ Belgische Staat, vertegen
woordigd door de Minister van Openbare Werken, en Vlaams Gewest (Mr Triau) 
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Arresten 
Nrs 26.876 tol 26.888 
Blz. 3 Nr 26.881 

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE - Beroep bij de Raad van State - Bevoegdheid van 
de Raad van State - Beroep ingesteld door de eigenaar 

Een vordering tot onteigening die door het bestuur, op grond zowel van de wet van 
17 april 1835 als van de wet van 26 juli 1962, tegen een eigenaar hij de burgerlijke rechter 
wordt ingesteld, verplicht het bestuur in de huidige stand van de gerechtelijke rechtspraak 
te doen blijken van de interne en de externe wettigheid van het onteigeningsbesluit en 
leidt een procedure in die, als het besluit wettig bevonden wordt, leidt tot resultaten die 
door het toekennen van een billijke schadeloosstelling voorgoed een einde maken aan elk 
geschil tussen de onteigenaar en de onteigende. Op grond daarvan en ondanks de algemene 
bewoordingen van artikel 14 van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973, dient te 
worden aangenomen dat de Raad van State niet bevoegd is om kennis te nemen van een beroep 
tot nietigverklaring van een onteigeningsbesluit dat door de onteigende wordt ingesteld. 

De aard van de ter ondersteuning van het annulatieberoep ingeroepen middelen is 
zonder invloed ten aanzien van die stelling. 

Gezien het verzoekschrift dat de gemeente Linkebeek waarvoor optreedt haar college van burgemeester 
en schepenen, daartoe gemachtigd bij gemeenteraadsbesluit van 25 februari 1982 en vertegenwoordigd door zijn 
raadsman, advocaat Mark Helpens, op 29 maart 1982 heeft ingediend om de vernietiging te vorderen van het 
haar op 2 februari 1982 betekend besluit van 14 december 1981 waarbij de Koning beslist dat het openbaar 
nut de onmiddellijke inbezitname vordert van de goederen gelegen te Beersel en Linkebeek, ter plaatse gekend 
onder de benaming Schaveyhoeve, afgebeeld in gele kleur op de onteigeningsplannen en aangeduid op de 
onteigeningstabellen PV nrs. 480 A en 480 B, met het oog op de aanleg en het beheer ervan door de Dienst 
van het Groenplan als een openbare groene ruimte, en dat de wet van 26 juli 1962 houdende rechtspleging bij 
dringende omstandigheden voor onteigening ten algemene nutte, op die onteigening van toepassing is; 

Overwegende dat verzoekende partij betoogt dat de Raad van State bevoegd is om uitspraak te doen over 
het beroep, omdat «het verzoekschrift degelijk als vooiwerp heeft de schending van de gemeentelijke autonomie 
door een regionale Executieve»; 

Overwegende dat de vordering tot onteigening die door de administratie op grond zowel van de wet van 
17 april 1835 als van de wet van 26 juli 1962, tegen een eigenaar bij de burgerlijke rechter wordt ingesteld, in 
de huidige stand van de gerechtelijke rechtspraak, de administratie verplicht te doen blijken van de interne en de 
externe wettigheid van het onteigeningsbesluit en een rechtspleging inleidt die, als het besluit wettig bevonden 
wordt, leidt tot resultaten die door het toekennen van een billijke schadeloosstelling voorgoed een einde maken aan 
elk geschil tussen de onteigenaar en de onteigende; dat, op grond daarvan en ondanks de algemene bewoordingen 
van artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, aangenomen dient te worden dat de Raad van 
State niet bevoegd is om kennis te nemen van een beroep tot nietigverklaring van een onteigeningsbesluit, dat door 
de onteigende wordt ingesteld; dat de aard van de ter ondersteuning van het annulatieberoep ingeroepen middelen 
zonder invloed is ten aanzien van die stelling; dat het beroep niet ontvankelijk is, 

(Verwerping - kosten ten laste van verzoekende partij). 

Nrs 26.882 tot 26.884 

ARRESTEN van 11 september 1986 (VIIe Kamer) 

26.882 - HOLVOET: afstand van het geding 

26.883 - TOP en CORNEILLE: gebrek aan belangstelling van de verzoekers. 

26.884 - VANDEBORNE: geen grond tot uitspraak ten gevolge van de intrekking 
van de bestreden handeling. 
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Nr 26.885 

Nr 26.885 

ARREST van 11 september 1986 (Vlle Kamer) 

Arresten 
Nrs 26.876 tot 26.888 

Blz. 4 

De HH. Tacq, kamervoorzitter, verslaggever, Verschooten en De Brabandere, staatsraden, en De Coene, 
eerste auditeur. 

N.V. DISCO PROFI t/ Gemeente Galmaarden, Burgemeester van Galmaarden 
(Mrs Lindemans en Van Orshoven) en Vlaams Gewest (Mrs Maertens en De 
Preester) 

1. BOUWEN EN VERKAVELEN - Beroep bij de Raad van State - Bevoegdheid van de Raad van 
State - Algemeen 

II. BEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN STATE - Geschillen nietigverklaring - Uitsluiting 
krachtens een tekst - Ruimtelijke ordening 

De Raad van State is niet bevoegd om kennis te nemen van het beroep tot nietigver
klaring van een bevel om een einde te maken aan een onregelmatig gebruik van een gebouw 
als handelszaak, aangezien de verzoekende partij, krachtens het voor het Vlaamse Gewest 
geldende artikel 68, vierde lid, van de stedebouwwet, in kort geding de opheffing kan vor
deren van dat bevel en aangezien de aldus aan de voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanleg opgedragen bevoegdheid tot gevolg heeft dat dit bevel onttrokken is aan de door ar
tikel 14 van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 aan de Raad van State verleende 
algemene bevoegdheid. 

Gezien het verzoekschrift dat de n.v. Disco Profi, vertegenwoordig door haar raadsman, advocaat Dirk Van 
De Gehuchte op 7 februari 1985 heeft ingediend om de vernietiging te vorderen van: 

1° het mondeling, door een lid van de landelijke politie van Galmaarden op 2 november 1984 gegeven en 
door de burgemeester van de gemeente Galmaarden op 5 november 1984, bekrachtigd bevel tot staking van het 
gebruik als voedingszaak van het gebouw gelegen te Galmaarden aan de Nieuwstraat 18; 

2° het gelijkaardig bevel van 30 januari 1985 uitgaande van twee bevoegde ambtenaren van de Administratie 
voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu van Vlaams-Brabant; 

Overwegende dat overeenkomstig de bestemmingsplannen van het bij koninklijk besluit van 7 maart 1977 
vastgesteld gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse het betrokken gebouw gelegen is in een gebied voor ambachtelijke 
bedrijven of kleine en middelgrote ondernemingen; dat het gebruik van dat gebouw voor de verkoop van 
voedingswaren en huishoudartikelen in de plaats van als schrijnwerkerij een gebruikswijziging vormt, die luidens 
artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Executieve van 17 juli 1984 houdende het vergunningplichtig maken 
van sommige gebruikswijzigingen, onderworpen is aan de vergunning bedoeld in het voor het Vlaamse Gewest 
bij decreet van 28 juni 1984 vastgesteld artikel 44, § 1, 7, van de stedebouwwet; dat verzoekende partij tot het 
in gebruik nemen van het betrokken gebouw voor de exploitatie van hiervoren bedoelde handelsonderneming is 
overgegaan zonder voormelde vereiste vergunning; dat het in de twee bestreden beslissingen vervatte bevel tot 
staking van handelingen werd gegeven om een einde te maken aan dat onregelmatig gebruik van het betrokken 
gebouw; 

Overwegende dat de eerste twee verwerende partijen aanvoeren dat de Raad van State niet bevoegd is om 
uitspraak te doen over het ingestelde annulatieberoep; 

Overwegende dat krachtens het voor het Vlaamse Gewest geldende artikel 68, vierde lid, van de stede
bouwwet, verzoekende partij in kort geding de opheffing kan vorderen van het bij de twee bestreden beslissingen 
gegeven bevel tot staking van het gebruik dat zij van het betrokken gebouw maakt; dat de aldus door genoemd 
wetsartikel aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg opgedragen bevoegdheid tot gevolg heeft dat dit 
bevel onttrokken is aan de door artikel 14 van de gecoördineerde wetten aan de Raad van State verleende algemene 
bevoegdheid tot het vernietigen van handelingen van administratieve overheden; dat de voorzitter van de rechtbank 
van eerste aanleg te Brussel, zetelend in kort geding, overigens, bij beschikking van 31 december 1984 een bij 
hem door verzoekende partij ingediend verzoek tot opheffing van de bestreden beslissingen heeft afgewezen en 
het Hof van beroep te Brussel, bij arrest van 21 juni 1985 die rechterlijke b7slissing heeft bevestigd; 

Overwegende dat de opgeworpen exceptie van niet-ontvankelijkheid gegrond is, 

(Verwerping - kosten ten laste van verzoekende partij). 
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Nr 26.886 

ARREST van 11 september 1986 (Vlle Kamer) 

Nr 26.886 

De HH. Tacq, kamervoorzitter, verslaggever, Yerschooten en De Brabandere, staatsraden, en De Coene, 
eerste auditeur. 

DECONINCK t/ Vlaams Gewest (M' Bossuyt) 

1. BOUWEN EN VERKAVELEN - Beroep bij de Raad van State - 1° Afstand van het geding; 
- 2° Kosten 

II. RECHTSPLEGING - 1° Afstand van het geding; - 2° Kosten 

In geval van afstand van het beroep tot nietigverklaring van het ministerieel besluit dat 
de beslissing vernietigt waarbij de bestendige deputatie een bouwvergunning heeft afgegeven, 
worden de kosten ten laste van de verwerende partij gelegd wanneer de bestendige deputatie 
in de loop van het geding, op grond van een nieuwe aanvraag, de bedoelde vergunning 
heeft toegekend, wanneer de gemachtigde ambtenaar geen beroep heeft ingesteld tegen de 
toekenning van de nieuwe vergunning en de verwerende partij toegeeft dat de beslissing 
tot toekenning van de vergunning verantwoord was op grond van de in de eerste beslissing 
uiteengezette motieven. 

Gezien het verzoekschrift dat Luc Deconinck op 5 januari 1983 heeft ingediend om de vernietiging te 
vorderen van het besluit van de Gemeenschapsminister van Ruimtelijke Ordening, Landinrichting en Natuurbehoud, 
van 16 november 1982, houdende vernietiging van het besluit van 13 mei 1982 waarbij de bestendige deputatie 
van de provincieraad van West-Vlaanderen hem, op zijn beroep, tegen het weigeringsbesluit van het college van 
burgemeester en schepenen van de stad Ieper van 11 februari 1982, vergunning had verleend tot het bouwen van 
een woning op een grond gelegen in de deelgemeente Vlamertinge, aan de Omloopstraat, en ten kadaster bekend 
sectie C, nr. deel 158/t-2; 

1. Overwegende dat verzoeker bij brief van 13 augustus 1986 aan de Raad van State heeft medegedeeld 
dat hij «afstand (doet) van zijn vordering»; dat er geen redenen voorhanden blijken te zijn die zich tegen de 
bewilliging in die afstand verzetten; 

2.1. Overwegende dat verzoeker op grond van een nieuwe bouwaanvraag de gevraagde bouwvergunning 
heeft bekomen; dat deze hem werd verleend door de bestendige deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen 
op 20 december 1984; 

2.2. Overwegende dat de verwerende partij in haar laatste memorie heeft verklaard dat «door de gemachtigde 
ambtenaar geen beroep werd ingesteld (tegen de toekenning), omdat de door de bestendige deputatie gemaakte 
toepassing van artikel 23, § 1, van het koninklijk besluit van 28 december 197(2) gerechtvaardigd werd geacht»; 

2.3. Overwegende dat de verwerende partij aldus aanneemt dat de toekenning aan verzoeker van de 
gevraagde vergunning waartoe de bestendige deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen reeds in haar 
beslissing van 13 mei 1982 besloten had, verantwoord was, en bovendien op grond van de daarin uiteengezette 
motieven; dat het in die omstandigheden past de kosten van het beroep ten laste van de verwerende partij te leggen, 

(Afstand van het geding - kosten ten laste van het Vlaamse Gewest). 

Nr 26.887 

ARREST van 11 september 1986 (Vlle Kamer) 

CLAES: gebrek aan belangstelling van de verzoeker. 
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ARREST van 11 september 1986 (Vlle Kamer) 

Arresten 
Nrs 26.876 tot 26.888 

Blz. 6 

De HH. Tacq, kamervoorzitter, verslaggever, Verschooten en De Brabandere, staatsraden, en Hubregtsen, 
auditeur. 

DECLERCQ en consorten (Mrs Demeester en Vermaere) t/ Vlaams Gewest 

1 en ll. (zie n' 26.042, II en III) 

111. (zie n' 26.152, VI) 

Gezien het verzoekschrift dat Germaine Declercq, Paul Matthys, Paulette Matthys, Yves Matthys, Albert 
Matthys, Jacques Reyntjens, Renea Declercq, Joseph Verschraeghen, Marie-José Declercq, Denise Nachtergaele 
en Raphaël Nachtergaele, vertegenwoordigd door hun raadsman, advocaat Maria Vermaere, op 6 december 1977 
hebben ingediend, om de vernietiging te vorderen, in hoofdorde, van het koninklijk besluit van 14 september 
1977 houdende vaststelling van het gewestplan «Het Gentse en Kanaalzone», subsidiair, minstens van het grafisch 
voorschrift van het zoëven vermeld besluit, krachtens hetwelk de hierna omschreven gronden tot natuurgebied 
werden bestemd; 

Overwegende dat de feiten die belang hebben voor de zaak, als volgt kunnen worden samengevat: 

1.1. Blijkens het verzoekschrift en de daarin uiteengezette middelen, en de later door verzoekers neergelegde 
stukken of gedane verklaringen heeft het beroep betrekking op de volgende tussen de Oude Pontweg en de Leie, te 
Deurle (thans fusiegemeente Sint-Martens-Latem) en te Sint-Martens-Leerne (thans fusiegemeente Deinze) gelegen 
gronden: 

- in onverdeeldheid aan de eerste negen verzoekers toebehorende, de gronden thans ten kadaster bekend 
Sint-Martens-Latem, 2de afdeling (Deurle), sectie A, nr. 50/a, en Deinze, l lde afdeling (Sint-Martens-Leerne), 
enige sectie, nrs. 599/a (deel), 609, 610, 611/a, 612, 613, 616/a, 617/a (deel), 617/b, 618 (deel), 619/a, 621/a, 
621/c, 621/f en 622/a (deel). 

- in medeëigendom aan de twee laatste verzoekers toebehorende, de gronden thans ten kadaster bekend 
Sint-Martens-Latem, 2de afdeling (Deurle), sectie A, nr. 50 (deel), 51/a, 54/a (deel) en 55/b (deel), en Deinze, 
l lde afdeling (Sint-Martens-Leerne), enige sectie, nrs. 621/g en 623/a (deel). 

Bedoelde gronden vormen bijna een aaneengesloten blok. 

1.2. Bij ministerieel besluit van 17 september 1974 wordt het ontwerp-gewestplan «Het Gentse en Kanaal
zone» voorlopig vastgesteld. Blijkens het kaartblad Nevele 21/4, van de bestemmingsplannen, worden de betrokken 
gronden van verzoekers samen met nog enkele andere gronden tot woonuitbreidingsgebied bestemd. 

Verzoekers formuleren daartegen geen bezwaar. 

1.3. Op een niet nader bekende datum dient het Beschermcomité «Groene Leievallei» een algemeen 
bezwaarschrift in dat, onder de benaming «Dossier Leieva/lei», een «kritische analyse» tracht te maken van 
het gebied van de Leie en de Leiemeersen vanaf Bachte-Maria-Leerne tot Afsnee. Bedoeld dossier bevat o.m. een 
aantal opmerkingen van algemene en van specifieke aard m.b.t. de bestemming van de gronden in bedoeld gebied. 

Voor het grondgebied Deurle (en Sint-Martens-Leerne) bevat bedoeld dossier o.m. volgende concrete 
voorstellen, met betrekking tot de betrokken gronden van verzoekers: 

«2. Specifieke opmerkingen 
>> ••• 

»bi Deurle 

»De woonuitbreidingszone gedeeltelijk gelegen op het grondgebied Deurle en het grondgebied St. Martens
Leerne, aan de Oude Pontweg, dient terug opgenomen te worden in het natuurgebied van de Leiemeersen, zoals 
voorzien was op het voorontwerp-gewestplan. Wel kan, zoals gevraagd werd door de gemeente Deurle, de reeds 
toegestane en bebouwde verkaveling dienst doen als begrenzing van de woonzone. Een verdere aftakeling van de 
Leiemeersen kan hier niet toegestaan worden. 

»Indien de gemeente een verdere uitbreiding van haar woonpark wenst, is dit nog mogelijk in de woonuit
breidingszone gelegen tussen de RW 14 naar het dorp. Er wordt echter gesteld dat hier voorafgaandelijk een BPA 
dient opgemaakt te worden». 

1.4. Op 12 juli 1975 verstrekt de gemeenteraad van Sint-Martens-Leerne advies over het ontwerp
gewestplan. 

De betrokken gronden van verzoekers komen er niet ter sprake. 

Wel stelde de gemeenteraad van Sint-Martens-Leerne, in acht genomen het feit dat de woonuitbreidingsge
bieden, zoals voorzien op het ontwerp-gewestplan, bijna volledig ingenomen waren door ondertussen goedgekeurde 
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verkavelingen, en gelet op de zeer grote vraag naar bouwgrond, voor: «De bouwuitbreidingszone zou dienen ver
groot zoals aangeduid op het voorontwerp (lees ontwerp) in bijlage ".». 

1.5. Op 28 augustus 1975 brengt de gemeenteraad van Deurle op zijn beurt advies uit over het ontwerp
gewestplan. 

De betrokken gronden van verzoekers komen er niet ter sprake. 

Ook de gemeente Deurle stelt evenwel voor dat op haar grondgebied in bijkomende uitbreidingsgebieden 
zou worden voorzien. 

1.6. Op 29 augustus 1975 brengt de bestendige deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen advies 
uit over het ontwerp-gewestplan. Bewust advies houdt geen specifieke voorstellen in m.b.t. het gebied waarin 
verzoekers betrokken gronden gelegen zijn. 

1.7. Op 8 november 1976 verstrekt de commissie van advies voor de streek Oost-Vlaanderen advies over 
het ontwerp-gewestplan, over de adviezen van de gemeenteraden en van de bestendige deputatie, en over de 
particuliere bezwaren en opmerkingen. 

Met betrekking tot de gemeenten Deurle en Sint-Martens-Leerne brengt de commissie volgende adviezen uit: 

«V. Advies over de adviezen van de gemeenteraden. 

»Deurle 647144.015. 
»l. Uitbreiding van het woonuitbreidingsgebied ten zuiden van de rijksweg 14. 
»Advies Commissie: ongunstig. Vrij grote ruimten zijn reeds voorbehouden voor woonuitbreiding. Zie 

tevens advies Ministerie van Landbouw. 

» ... 

»Sint-Martens-Leerne 237144.065. 
1. Uitbreiding van de woonuitbreidingsgebieden links en rechts van de weg naar Vosselare. 
»Advies Commissie: Uitbreidingsmogelijkheden zijn er nog ruim voldoende. Niet akkoord. 

» ... 

»Vl. Advies over de private bezwaren en opmerkingen. 

»l. Algemeen bezwaarschrift en opmerkingen: 
»". 

»341575 Beschermcomité Groene Leievallei. 
»Advies Commissie: er werd in de mate van het mogelijke rekening gehouden met hun opmerkingen». 

De regionale commissie heeft geen formeel standpunt ingenomen en bijgevolg geen voorstel of advies 
geformuleerd t.a.v. de boven onder 1.3. aangehaalde specifieke opmerking betreffende de betrokken gronden 
van verzoekers. 

1.8. Bij koninklijk besluit van 14 september 1977 wordt het gewestplan «Het Gentse en Kanaalzone» 
definitief vastgesteld. Blijkens het kaartblad Nevele 21/4 van de bestemmingsplannen worden de betrokken gronden 
van verzoekers, die door het ontwerp-gewestplan tot woonuitbreidingsgebied waren bestemd, alle tot natuurgebied 
(effen lichtgroen met hoofdletter N in overdruk) bestemd. 

1.9. Het koninklijk besluit van 14 september 1977 wordt bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad van 8 oktober 1977. Het advies van de regionale commissie wordt in zijn geheel in het Belgisch 
Staatsblad van dezelfde dag overgenomen. 

1.10. Op 6 december 1977, d.i. minder dan zestig dagen na die bekendmaking, stellen verzoekers 
annulatieberoep in tegen het gewestplan «Het Gentse en Kanaalzone». 

Wat de ontvankelijkheid van het beroep betreft. 

2. Overwegende dat verzoekers enkel annulatieberoep kunnen instellen in de mate van hun belang, d.i. 
terzake in zover het bestreden gewestplan hun betrokken gronden tot natuurgebied bestemt; dat een gewestplan 
weliswaar een geheel vormt, maar dat de gedeeltelijke vernietiging ervan - zoals de latere gedeeltelijke wijziging 
ervan door de overheid - denkbaar en alzo toelaatbaar is, voor zover althans de vernietiging betrekking of 
uitwerking heeft op een vanuit planologisch standpunt isoleerbaar gebied binnen het gewest, zodat een gedeeltelijke 
vernietiging niet tot gevolg heeft de algemene economie van het plan aan te tasten; dat in het huidige geval, o.m. 
gelet op de ligging en de uitgestrektheid van de betrokken gronden, in redelijkheid kan worden aangenomen dat de 
bestemming welke het bestreden gewestplan aan die gronden heeft gegeven, kan worden vervangen, zonder aan de 
algemene economie van dat plan afbreuk te doen; dat verzoekers derhalve ontvankelijk met een annulatieberoep 
kunnen opkomen tegen het gedeelte van het bestreden gewestplan dat de bestemming van hun betrokken gronden 
bepaalt; 
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3.1. Overwegende dat verzoekers o.m. doen gelden dat de Koning bij de definitieve vaststelling van de 
bestemming van hun betrokken gronden, in het bestreden gewestplan, is afgeweken van het advies van de regionale 
commissie van advies voor de streek Oost-Vlaanderen en dat Hij, hoewel Hij daartoe door artikel 9, laatste lid, 
van de stedebouwwet verplicht was, verzuimd heeft die afwijking met redenen te omkleden; 

3.2. Overwegende dat artikel 9, laatste lid, van de stedebouwwet bepaalt dat, wanneer de Koning afwijkt van 
het advies van de regionale commissie van advies, Zijn beslissing met redenen dient omkleed te zijn; dat die regel 
inhoudt, vooreerst, dat de overheid die het gewestplan definitief vaststelt, ertoe gehouden is zich te richten naar 
het advies van de regionale commissie van advies tenzij er gegronde, met de stedebouw en de ruimtelijke ordening 
verband houdende redenen voorhanden zijn om ervan af te wijken, vervolgens, dat in geval van afwijking in het 
besluit houdende definitieve vaststelling van het gewestplan, de motieven van die afwijking worden aangegeven; 

3.3. Overwegende dat, zoals uit de uiteenzetting van de feiten blijkt, de regionale commissie van advies voor 
de streek Oost-Vlaanderen ten aanzien van de voorstellen gedaan door het Beschermcomité «Groene Leievallei», 
met name ten aanzien van het voorstel om het gebied waarvan de betrokken gronden van verzoekers deel 
uitmaken en dat in het voorlopig vastgesteld ontwerp-gewestplan in de woonuitbreidingszone was opgenomen, 
tot natuurgebied te bestemmen, zich ertoe beperkt heeft te stellen: «Er werd in de mate van het mogelijke 
rekening gehouden met hun opmerkingen»; dat de regionale commissie hiermede te kennen heeft gegeven dat 
zij die voorstellen op hun gegrondheid heeft getoetst en dat zij, in de mate dat zij ze als stedebouwkundig of 
planologisch verantwoord kon beschouwen, haar gunstige beoordeling ervan concreet heeft geformuleerd in de 
adviezen die ze heeft uitgebracht over de voorstellen en adviezen van particulieren en overheden die op dezelfde 
gebieden betrekking hadden; dat het aangehaalde advies zeker niet gelezen kan worden als de vertolking van een 
algemeen gunstige beoordeling van alle in het voorstel van genoemd Beschermcomité vervatte opmerkingen en 
voorstellen; dat bovendien rekening ermee gehouden dient te worden dat op andere plaatsen in haar advies, de 
regionale commissie van advies voorstellen van de gemeenten Deurle en Sint-Martens-Leerne tot verruiming van 
de in het ontwerp-gewestplan vastgestelde woonuitbreidingsgebieden formeel heeft afgewezen omdat het ontwerp
gewestplan wat die gemeenten betreft in voldoende woonuitbreidingsgebieden voorzag; dat op grond daarvan in 
redelijkheid aangenomen dient te worden dat de regionale commissie van oordeel was dat de door het ontwerp
gewestplan in de gemeenten Deurle en Sint-Martens-Leerne bepaalde woonuitbreidingsgebieden precies aan de 
behoeften van de bevolking beantwoordden en er derhalve geen redenen waren om die voorzieningen van het 
ontwerp-gewestplan te wijzigen en dat de commissie dan ook niet geacht kan worden het door het Beschermcomité 
«Groene Leievallei» gedane voorstel om o.m. de betrokken gronden van verzoekers in de natuurzone op te 
nemen, gunstig te hebben geadviseerd; dat de door verzoekers aangevochten bestemming «natuurgebied», door 
het gewestplan aan hun betrokken gronden gegeven, niet in overeenstemming is met het advies van de regionale 
commissie; dat in de aanhef van het koninklijk besluit van 14 september 1977 voor die afwijking geen motief is 
aangegeven; dat het middel gegrond is; 

4. Overwegende dat de andere door de verzoekers ingeroepen middelen, mochten zij eveneens ontvankelijk 
en gegrond zijn, tot geen ruimere vernietiging van de bestreden handeling kunnen leiden; dat er dan ook geen 
grond bestaat om die middelen te onderzoeken, 

BESLUIT: 

Artikel 1. - Vernietigd wordt het bij koninklijk besluit van 14 september 1977 vastgesteld gewestplan «Het 
Gentse en Kanaalzone», in zover het de gronden gelegen te Sint-Martens-Leerne, en ten kadaster bekend Deinze, 
l lde afdeling (Sint-Martens-Leerne), enige sectie, nrs. 599/a (deel), 609, 610, 611/a, 612, 613, 616/a, 617/a, (deel), 
617/b, 618 (deel), 619/a, 621/a, 621/c, 621/f, 621/g, 622/a (deel) en 623/a (deel), en de gronden gelegen te Deurle 
en ten kadaster bekend Sint-Martens-Latem, 2de afdeling (Deurle), sectie A, nrs. 50 (deel), 50/a, 51/a, 54/a (deel) 
en 55/b (deel), tot natuurgebied bestemt. 

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

Artikel 3. - De kosten, bepaald op achtduizend tweehonderd vijftig frank, komen ten laste van het Vlaamse 
Gewest. 
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Nr 26.889 

ARREST van 12 september 1986 (IUC Kamer) 

N1" 26.889 

De HH. Tapie, kamervoorzitter, Van Aelst, verslaggever, en François, staatsraden, en Salmon, auditeur. 

MESTER (Mr Wynants) t/ Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van 
Middenstand 

SOCIALE ZEKERHEID DER ZELFSTANDIGEN - Vrijstelling van bijdragen - Indienen van de 
aanvraag 

Uit artikel 88, § 2, van het koninklijk besluit van 19 december 1967 volgt dat de 
aanvraag tot vrijstelling betreffende de voorlopige bijdragen, om ontvankelijk te zijn, moet 
zijn ingediend binnen twee jaar volgend op het kwartaal waarop de in de aanvraag bedoelde 
bijdragen betrekking hadden. 

Evenzo moet de aanvraag tot vrijstelling betreffende de regularisatiebijdragen, om ont
vankelijk te zijn, ingediend zijn binnen twee jaar vanaf de eerste dag van het kalenderkwar
taal dat volgt op datgene in de loop waarvan de afrekening is verstuurd, op voorwaarde 
dat de aansluiting bij een sociale verzekeringskas uiterlijk drie jaar na het begin van de 
beroepsbezigheid geschiedde. 

Gezien het op 9 januari 1979 ingediende verzoekschrift, waarbij Bela André Mester de nietigverklaring 
vordert van «de beslissing van de Commissie voor vrijstelling van bijdragen, 2e kamer, van het Ministerie van 
Middenstand, gedateerd 17 november 1978.»; 

Overwegende dat verzoeker, die sinds 1 januari 1972 de hoedanigheid van zelfstandige had, geen sociale 
verzekeringskas voor zelfstandigen heeft gekozen binnen negentig dagen na het begin van zijn beroepsbezigheid; 
dat hij op 23 mei 1977 tevergeefs werd aangemaand om zich aan te sluiten en dan van ambtswege bij de Nationale 
Hulpkas voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen werd aangesloten met ingang van 1 januari 1972; dat 
hij daarvan op 22 februari 1978 op de hoogte werd gebracht door de genoemde hulpkas, die de achterstallige 
bijdragen van hem vorderde; dat hij op 14 juni 1978 een aanvraag indiende tot vrijstelling van betaling van de 
bijdragen voor de periode van het eerste kwartaal van 1972 tot het eerste kwartaal van 1975; dat de Commissie 
voor vrijstelling van bijdragen de aanvraag bij de bestreden beslissing van 17 november 1978 niet-ontvankelijk 
heeft verklaard om de volgende redenen: 

«Overwegende dat de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 88, § 2, 2°, eerste volzin, 
voor de volgende driemaandelijkse voorlopige bijdragen: 1972 (1) tot 1975 (1); 

»Overwegende dat de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarde gesteld in artikel 88, § 2, 2°, tweede volzin, 
voor de volgende driemaandelijkse regularisatiebijdragen: 1972 (1) tot 1975 (1);»; 

Overwegende dat verzoeker betoogt dat de in die bepaling voorgeschreven termijn van twee jaar pas kon 
ingaan vanaf het bericht dat hem op 22 februari 1978 is bezorgd en waarbij hij wordt verzocht de bovenvermelde 
bijdragen te betalen; 

Overwegende dat artikel 88, § 2, van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen 
reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut 
der zelfstandigen, vóór de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 16 juni 1979, inzonderheid bepaalde: 

« ... 

»§ 2. Opdat de in § 1 bedoelde aanvraag ontvankelijk zou zijn, dient er voldaan aan de twee volgende 
voorwaarden: 

»1° de aanvraag moet bij de griffie van de Commissie worden ingediend, hetzij bij een ter post aangetekend 
schrijven, hetzij door het neerleggen van een verzoekschrift; 

»2° de aanvraag dient gedaan te zijn binnen de twee jaar die volgen op het kwartaal waarop de door de 
aanvraag beoogde bijdrage betrekking heeft. 

»Wat het bijdragesupplement betreft dat ingevolge een regularisatie verschuldigd is, begint de termijn van 
twee jaar evenwel te lopen; 

»1° vanaf de eerste dag van het kalenderkwartaal dat volgt op datgene in de loop waarvan de afrekening van 
een bijdragenregularisatie, die niet voortkomt van een begin of hervatting van een beroepsbezigheid, werd verstuurd; 

»2° vanaf de eerste dag van het kalenderkwartaal dat volgt op datgene in de loop waarvan een afrekening, 
met een regularisatie ingevolge een begin of hervatting van een beroepsbezigheid, werd verstuurd, op voorwaarde 
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dat de aansluiting van de onderworpene bij een sociale verzekeringskas geschiedde ten laatste op 31 december van 
het derde kalenderjaar volgend op datgene in de loop waarvan de bezigheid een aanvang nam of hervat werd. 

» ... »; 

Overwegende dat uit die tekst volgt dat de aanvraag tot vrijstelling betreffende de voorlopige bijdragen, 
om ontvankelijk te zijn, had moeten zijn ingediend binnen twee jaar volgend op het kwartaal waarop de in de 
aanvraag bedoelde bijdragen betrekking hadden; dat de op 14 juni 1978 ingediende aanvraag tot vrijstelling van 
de bijdragen die betrekking hadden op de periode van het eerste kwartaal van 1972 tot het eerste kwartaal van 
1975 dus te laat werd gedaan; dat evenzo de aanvraag tot vrijstelling betreffende de regularisatiebijdragen, om 
ontvankelijk te zijn, had moeten zijn ingediend binnen twee jaar vanaf de eerste dag van het kalenderkwartaal 
dat volgt op datgene in de loop waarvan de afrekening is verstuurd, op voorwaarde dat de aansluiting bij een 
sociale verzekeringskas uiterlijk drie jaar na het begin van de beroepsbezigheid geschiedde; dat laatstgenoemde 
voorwaarde in het onderhavige geval niet vervuld was; 

Overwegende dat de Commissie voor vrijstelling van bijdragen, door vast te stellen dat de termijn van twee 
jaar, vastgesteld in artikel 88, § 2, van het koninklijk besluit van 19 december 1967, zowel voor de voorlopige 
bijdragen als voor de regularisatiebijdragen verstreken was en door de aanvraag tot vrijstelling van die bijdragen 
niet-ontvankelijk te verklaren, dus een juiste toepassing heeft gegeven aan het genoemde artikel; dat het middel 
niet gegrond is. 

(Verwerping - kosten ten laste van verzoeker). 

N1" 26.890 
ARREST van 12 september 1986 (IIIe Kamer) 

De HH. Tapie, kamervoorzitter, Van Aelst, verslaggever, en François, staatsraden, en Salmon, auditeur. 

VAN WAYENBERGH (M1' Brian) t/ Belgische Staat, vertegenwoordigd door de 
Minister van Landsverdediging en van het Brusselse Gewest (luitenant-kolonel 
Jennes) 

1. BEGRIP HANDELING (VATBAAR VOOR BEROEP) - Handelingen, beslissingen, maatregelen 
- Maatregel van inwendige orde - Dienstaanwijzing, mutatie en overplaatsing 

II. PERSONEEL VAN DE KRIJGSMACHT - Algemeen 

De militairen van elke graad lopen normaal het risico min of meer frekwent overge
plaatst te worden naar gelang van de behoeften van de dienst*. Dergelijke overplaatsingen 
zijn, als zodanig, loutere maatregelen van inwendige orde en geen voor vernietiging vatbare 
rechtshandelingen. 

111. PERSONEEL VAN DE KRIJGSMACHT - Personeel van het actief kader van het operationeel 
korps van de rijkswacht - Dienstaanwijzingen en mutaties 

1. Aangezien de onderrichting n' 1 van 2 februari 1972 betreffende de overplaatsing 
van de officieren bepaalt dat de overplaatsing van ambtswege kan plaats hebben, is niet 
vereist dat voorafgaandelijk de vacature zou worden bekendgemaakt, noch dat er aanvragen 
om overplaatsing zouden worden ingediend en evenmin dat de aanstelling, waartoe in het 
belang van de dienst wordt beslist, zou worden gemotiveerd. 

2. Door de betrekking van districtcommandant voor te behouden aan officieren die 
deelnemen aan de verhoging in graad, neemt de commandant van de rijkswacht een beslissing 
die op wettig toelaatbare motieven berust. 

Gezien het op 5 juli 1985 door Henri Van Wayenbergh, kapitein-commandant bij de rijkswacht, ingediende 
verzoekschrift; 

Overwegende dat de volgende feiten aan het geding ten grondslag liggen: 

- Verzoeker, kapitein-commandant bij de rijkswacht, had ervan afgezien deel te nemen aan de verhoging tot 
de graad van majoor en oefende derhalve het ambt van tweede eenheidscommandant van het district La Louvière uit. 

• Vergelijk: arrest Rahier, n' 16.430, van 21 mei 1974. 
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- Op 14 maart 1984 en 24 april 1984 heeft verzoeker de toestemming gevraagd om de betrekking van 
districtcommandant te La Louvière, die op 9 maart 1984 vacant was verklaard, te vervullen. 

- Op 2 mei 1984 heeft de commandant van de territoriale groep van Henegouwen een ongunstig advies 
uitgebracht. Aan verzoeker, die de redenen vroeg waarom die betrekking hem niet werd verleend, heeft de 
commandant van de rijkswacht medegedeeld dat «het nieuwe beleid inzake aanstelling van de lagere officieren erin 
bestaat officieren die deelnemen aan de verhoging in graad, in betrekkingen van commandant te plaatsen». 

- Met het Bulletin van het Personeel n' 20 van 30 mei 1984 heeft de commandant van de rijkswacht 
er aan verzoeker kennis van gegeven dat hij naar het district Bergen werd overgeplaatst in de betrekking van 
adjunct-officier. 

- Op 5 juni 1984 heeft verzoeker gevraagd om de «wets- en/of verordeningsbepalingen te kennen die ten 
grondslag liggen aan de beslissing» van de commandant van de rijkswacht waarbij deze «de betrekking niet heeft 
verleend». De commandant heeft de redenen die hij voordien voor zijn beslissing had gegeven, bevestigd. 

Overwegende dat verzoeker het onderwerp van zijn beroep voorstelt als volgt: 

«Op 30 mei 1984, de aanstelling van verzoeker in het district Bergen als adjunct-officier, komende van het 
district La Louvière als tweede eenheidscommandant, terwijl verzoeker had gesolliciteerd naar de betrekking van 
districtcommandant die te La Louvière vacant was en die hem zonder motivering werd geweigerd;»; 

Overwegende. dat het beroep, zoals verzoeker in zijn memorie van wederantwoord preciseert, moet worden 
geacht te strekken tot nietigverklaring van de beslissing waarbij hij naar Bergen wordt overgeplaatst en van die 
waarbij hem de betrekking wordt geweigerd waarnaar hij te La Louvière solliciteerde; 

Overwegende dat verzoeker zijn grieven uiteenzet als volgt: 

«-Verzoeker vordert de nietigverklaring van de bestreden beslissing op basis van middelen ontleend aan 
de schending van de reglementen, het respect en de gelijkheid van iedereen ten aanzien van de administratieve 
beslissing; 

»-De interne reglementen schrijven voor dat vacante betrekkingen worden bekendgemaakt. Verzoeker werd 
te Bergen benoemd zonder dat de betrekking zelf vacant was verklaard terwijl dezelfde dag, op 30 mei 1984, de 
datum van de bestreden beslissing, zijn eigen betrekking, die niet vacant was verklaard en terecht, aan kapitein 
Schot (adjunct-officier) in het district La Louvière) werd verleend; 

»-De betrekking van districtcommandant te La Louvière, waarnaar verzoeker had gesolliciteerd en waar
voor hij niet werd aangenomen, blijft vacant en wordt zelfs niet meer aangeboden, terwijl men probeert de formatie 
vol te maken met nieuwe betrekkingen in dat district; 

»-Verzoeker voldeed aan de voorwaarden om de betrekking van districtcommandant van La Louvière te 
krijgen omdat hij commandant was, de betrekking openstond voor zo'n gegradueerde en de beoordelingen allemaal 
gunstig waren; 

»-De reglementen schrijven voor dat de betrekkingen voor zover mogelijk worden verleend daar de 
gegadigden ter plaatse te kiezen, wat het geval was met verzoeker aangezien hij tweede eenheidscommandant 
was te La Louvière; 

»-Verzoeker heeft pas na de tweede vacature te La Louvière kennis gekregen van de weigering van de 
betrekking, wat gelijkstaat met het ontbreken van motivering, en nooit heeft hij een antwoord gekregen op zijn 
memorie en op zijn beroepen naar aanleiding van de weigering om hem te benoemen; 

»-De enige beslissing tot weigering om verzoeker te benoemen in de nog steeds vacante betrekking van La 
Louvière, is het gevolg van discriminatie die erin bestaat geen uitgesloten commandant meer aan te stellen voor 
het commando en het tweede commando over een territoriale eenheid; 

>>-Dat initiatief steunde op geen enkele wets- of verordeningsbepaling en stelt de grondslag van instructie 
n' 1 betreffende de overplaatsing van de officieren, opnieuw ter discussie;»; 

Overwegende dat luidens artikel 3 van het koninklijk besluit van 27 september 1963 tot vaststelling 
van de bevoegdheden van de commandant van de rijkswacht, deze aan de minister van Landsverdediging 
verantwoordelijk is voor de administratieve maatregelen in verband met het personeel en inzonderheid betreffende 
de dienstaanwijzingen en de overplaatsingen van het lagere personeel; dat volgens artikel 1 van het koninklijk 
besluit van 25 april 1979 betreffende het ambt en de ambtsontheffing van het personeel van het operationeel korps 
van de rijkswacht «het ambt van ... lager officier wordt uitgeoefend krachtens dienstorders van de commandant 
van de rijkswacht>>; dat instructie n' 1 betreffende de overplaatsingen van officieren van 2 februari 1972 bepaalt: 

«Er komt een aanstelling van ambtswege als geen enkele gegadigde heeft gesolliciteerd naar een vacant 
verklaarde betrekking of als de sollicitatie van de gegadigden niet in aanmerking kan worden genomen. In dat geval 
maakt de commandant van de rijkswacht gebruik van zijn discretionaire bevoegdheid want hij is aan de Regering 
verantwoordelijk voor de goede werking van de rijkswacht en moet er derhalve voor zorgen dat de bekleders van 
de ambten zodanig worden aangesteld dat van hen een maximaal rendement kan worden verkregen»; 

VERZAMELING VAN ARRESTEN VAN DE RAAD VAN STKI"E - 1986 



N1" 26.890 

Arresten 
Nrs 26.889 tot 26.893 

Blz. 4 

Ten aanzien van de beslissing waarbij verzoeker in de betrekking van adjunct-officier in het district Bergen wordt 
aangesteld: 

Overwegende dat militairen van elke graad normaal gezien het gevaar lopen min of meer frequent te worden 
overgeplaatst volgens de eisen van de dienst; dat die overplaatsingen als zodanig slechts maatregelen van inwendige 
orde zijn die geen handelingen vormen die vatbaar zijn voor vernietiging; dat het beroep wat dat onderwerp betreft 
niet ontvankelijk is; dat bovendien het reglement waarvan verzoeker de schending aanvoert, de vorengenoemde 
instructie n' 1, bepaalt dat een aanstelling van ambtswege kan geschieden; dat dus noch de bekendmaking van 
de vacature, noch de sollicitatie naar de aanstelling vereist zijn en evenmin de motivering van de aanstelling die 
in het belang van de dienst geschiedt; 

Ten aanzien van de beslissing om verzoeker niet te benoemen in de betrekking van commandant van het district 
La Louvière: 

Overwegende dat de verwerende partij zonder te worden tegengesproken betoogt dat de betrekking waarnaar 
verzoeker heeft gesolliciteerd, een ambt is dat volgens het organisatieschema van de rijkswacht door een majoor 
moet worden bekleed en dat wegens het tekort aan majoors is besloten die betrekking open te stellen voor de 
kapiteins-commandanten; 

Overwegende dat de co=andant van de rijkswacht, door de betrekking van districtco=andant te 
beste=en voor officieren die deelnemen aan de verhoging in graad en die dus geschikt zijn om majoor te worden, 
aan zijn beslissing een wettelijk aanvaardbare motivering heeft gegeven; dat het beroep wat dat onderwerp betreft 
niet gegrond is. 

(Verwerping - kosten ten laste van verzoeker). 

N" 26.891 tot 26.893 
ARRESTEN van 12 september 1986 (Ine Kamer) 

26.891 - CIESIELSKI = n' 26.135. 
26.892 - EL BACORI EL MAGARI: afwijzing van de vordering tot opschorting van 

de tenuitvoerlegging van de weigering om de vreemdeling terug een verblijfsvergunning te 
geven. 

26.893 - DRISS = n' 26.865. 
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ARREST van 17 september 1986 (Hr Kamer) 

De HH. Tapie, kamervoorzitter, Van Aelst, verslaggever, en François, staatsraden, en Falmagne, eerste 
auditeur (andersluidend advies)1

• 

CHERKAOUI (Mr Bertrand) t/ Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Vice-Eerste 
Minister en Minister van Justitie en Institutionele Hervormingen (de Hr Deknop) 

VREEMDELINGEN - Vreemdelingenpolitie - Beroep tot nietigverklaring - Schorsing van de 
tenuitvoerlegging- Voorwaarden tot toekenning van de schorsing-1° Ernstig middel (1); -2° Moeilijk te 
herstellen ernstig nadeel (2) 

1. In casu lijkt het middel dat verzoeker niet staatloos is, maar de Belgische nationa
liteit bezit, ernstig en de vernietiging van het uitzettingsbesluit te rechtvaardigen. 

2 . ... en omdat verzoeker steeds in België gewoond heeft, nergens elders familie heeft en 
alleen Frans kent, zou de onmiddellijke uitzetting hem een moeilijk te herstellen ernstig 
nadeel berokkenen. 

Gezien de door Dominique Cherkaoui ingestelde vordering tot opschorting van tenuitvoerlegging; 

Overwegende dat Dominique Cherkaoui bij een op 2 mei 1986 ingediend verzoekschrift de nietigverklaring 
vordert van het koninklijk besluit tot uitzetting van 5 februari 1986, dat hem op 7 maart 1986 ter kennis is gebracht; 
dat hij in dezelfde handeling de opschorting van de tenuitvoerlegging van de beslissing vordert; 

Overwegende dat de vordering tot opschorting van tenuitvoerlegging onverwijld dient te worden onderzocht; 

Overwegende dat de volgende feiten aan het geding ten grondslag liggen: 

- Verzoeker is op 7 september 1964 te Luik geboren uit een ongehuwde Marokkaanse vader, Mohammed 
Cherkaoui, en een ongehuwde Belgische moeder, Micheline Wamotte. 

- Zijn ouders hebben hem, bij een verklaring afgelegd voor de burgerlijke stand van Luik, erkend, zijn vader 
op 7 september 1964 en zijn moeder op 16 september 1964. Verzoeker werd geacht de Marokkaanse nationaliteit te 
hebben. 

- Naar aanleiding van zijn verschijning voor de Commisie van advies voor vreemdelingen in november 
1985 is aan het licht gekomen dat deze nationaliteit hem niet toegekend kon worden met toepassing van het 
Marokkaanse personeel statuut dat de natuurlijke afstamming niet erkent. De dienst inboorlingschap van het 
Ministerie van Justitie heeft toen geoordeeld dat verzoeker staatloos is. 

- Aangezien verschillende strafbare feiten door Cherkaoui zijn gepleegd heeft de Commissie van advies 
voor vreemdelingen op 14 november 1985 het advies uitgebracht dat «indien vaststaat dat de belanghebbende een 
vreemdeling is «zijn uitzetting gerechtvaardigd is»». 

- Op 5 februari 1986 is een uitzettingsbesluit, het bestreden besluit, genomen, dat met de volgende redenen 
is omkleed: 

«Overwegende dat de hierna nader bepaalde vreemdeling staatloos is; 

»Overwegende dat hij gemachtigd werd zich in het Rijk te vestigen; 

»Overwegende dat hij zich schuldig gemaakt heeft aan diefstallen met geweld bij nacht door twee of meer 
personen met gestolen voertuig om de vlucht te verzekeren of om de diefstal te vergemakkelijken, verzwaarde 
diefstallen, diefstallen, poging tot verzwaarde diefstallen, poging tot verzwaarde diefstal met geweld, vernieling, 
afsluiting, weerspannigheden, slagen aan agent, opzettelijke slagen, afzetterij van benzine, bewezen feiten voor 
dewelke hij ten andere op 28 juli 1983 veroordeeld werd tot een definitief geworden straf van 3 jaar gevangenis met 
uitstel 5 jaar voor de helft; 

»Overwegende dat buiten de genoemde feiten, hij zich nog schuldig gemaakt heeft aan een dertigtal feiten van 
verzwaarde diefstallen, verzwaarde diefstal met geweld of bedreigingen met vertoon van wapens, bij nacht om het 
goed of de vlucht te verzekeren, diefstallen, poging tot verzwaarde diefstallen en smaad aan agent, bewezen feiten 
voor dewelke hij ten andere op 24 januari 1985 veroordeeld werd tot definitief geworden straffen van 3 jaar + 
6 maanden + 15 dagen gevangenis; 

»Overwegende dat hij zich nog schuldig gemaakt heeft aan vernieling, smaad aan politie, weerspannigheid 
en bedreigingen, bewezen feiten voor dewelke hij ten andere op 28 juni 1985 veroordeeld werd tot definitief 
geworden straffen van 6 maanden en 2 maanden gevangenis; 

1 Het Auditoraat oordeelde dat het middel niet voldoende ernstig was in de zin van artikel 70 van de wet van 15 december 1980. 
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»Overwegende dat uit voorgaande feiten blijkt dat, door zijn persoonlijk gedrag, hij een ernstige aanslag 
heeft gepleegd op de openbare orde»; 

Dit besluit is ter kennis gebracht op 7 maart 1986. 

- Intussen had verzoeker op 5 maart 1986 de Belgische Staat gedagvaard voor de rechtbank van eerste 
aanleg van Luik, om zich de Belgische nationaliteit te laten toekennen. Deze vordering is nog steeds hangende. 

Overwegende dat de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in artikel 70 bepaalt: 

«Wanneer bij de Raad van State een beroep tot vernietiging van een terugwijzends- of uitzettingsbesluit is 
ingesteld, kan hij, op vordering van de verzoeker, bevelen dat de tenuitvoerlegging van het besluit wordt opgeschort 
indien de verzoeker, tot staving van zijn beroep, middelen aanvoert die volgens de omstandigheden van de zaak 
ernstig lijken en de vernietiging van de bestreden beslissing lijken te wettigen, en indien de dadelijke tenuitvoer
legging van die beslissing aan de vreemdeling een moeilijk te herstellen ernstig nadeel mocht berokkenen. 

» ... » 

Overwegende dat verzoeker, tot staving van zijn beroep tot nietigverklaring inzonderheid aanvoert dat hij niet 
staatloos is maar de Belgische nationaliteit bezit; dat hij een advies van professor Rigaux overlegt, die besluit: 
<<Artikel 2, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de nationaliteit heeft alleen tot doel een positief natio
naliteitencoriflict uit te schakelen; bijgevolg zou het niet tot gevolg kunnen hebben een kind erkend door een 
Belgische de nationaliteit van zijn moeder te ontnemen, terwijl de erkenning door de vader, gesteld dat ze geldig was, 
het ldnd geen andere nationaliteit heeft kunnen verschaffen»; 

Overwegende dat het middel ernstig lijkt en de vernietiging van het bestreden besluit lijkt te wettigen; 

Overwegende dat verzoeker, zonder tegengesproken te worden, onder meer aanvoert dat hij steeds in België 
gewoond heeft, nergens elders familie heeft en alleen Frans kent; dat de onmiddelijke uitzetting hem dus een moeilijk 
te herstellen ernstig nadeel zou berokkenen; 

Overwegende dat aan verzoeker opschorting van de tenuitvoerlegging van het tegen hem vastgestelde 
koninklijke besluit tot uitzetting dient te worden toegestaan, 

BESLUIT: 

Enig artikel. - De tenuitvoerlegging van het koninklijk besluit tot uitzetting dat op 5 februari 1986 tegen 
Dominique Cherkaoui is uitgevaardigd, wordt opgeschort. 
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Nrs 26.895 tot 26.897 

ARRESTEN van 17 september 1986 (Ille Kamer) 

26.895 - HAUBERT: afstand van het geding. 

Nr 26.895 

26.896 - POTIAUX: afstand van het geding; kosten ten laste van de verwerende 
partij die de verzoeker genoegdoening heeft gegeven. 

26.897 - VANDENBOSSCHE: afstand van het geding. 

~ 26.898 

ARREST van 17 september 1986 (me Kamer) 
De HH. Tapie, kamervoorzitter, Van Aelst en François, verslaggever, staatsraden, en Hoe:ffier, eerste 
auditeur. 

LERMUSIAUX (Mr Daoût) t/ Waals Gewest (Mr Lambert) 

I. RUIMTELIJKE ORDENING - Gewestplannen - Ontwerpgewestplan - Onderzo~k 

II. PROCEDURE IN NIET-BETWISTE ZAKEN - Onderzoek 

Geen enkele wetsbepaling schrijft voor dat het openbaar onderzoek wordt overgedaan 
telkens als een verandering van de plaats is uitgevoerd na het vaststellen van het ontwerp
gewestplan. 

111. RUIMTELIJKE ORDENING - Gewestplannen - Plan - Inhoud - Aanduiding van de 
bestaande toestand 

Zelfs gesteld dat in casu, door de verkeerde vermelding van een leiding door verzoekers 
eigendom, een deel van dat eigendom in het ontwerp-gewestplan de bestemming heeft 
gekregen waarover hij klaagt, sluit het schrappen van die vermelding in het gewestplan 
de mogelijkheid uit dat de in dat plan vastgestelde bestemming van de plaats afhankelijk zou 
zijn geweest van de leiding. 

IV. RUIMTELIJKE ORDENING - Gewestplannen - Plan - Besluit - Motivering (1 en 2) 
V. PROCEDURE IN NIET-BETWISTE ZAKEN - 1° Formele motivering van de handelingen -

Voldoende motivering - Met betrekking tot adviezen of voorstellen (l); - 2° Adviezen en voorstellen -
Facultatief advies (1) 

1. Aangezien het advies van de «Commission d' avis sur les plans de secteur du 
Hainaut» geen wettelijk vormvereiste is, kan de steller van het gewestplan het in overweging 
nemen zonder verplicht te zijn erop te antwoorden. 

2. Het gewestplan moet worden vernietigd wanneer geen enkele uitleg wordt gegeven 
over de redenen die de steller ervan ertoe hebben gebracht het verzoek af te wijzen om een 
perceel dat in een natuurgebied was opgenomen onder te brengen in een woongebied. 

Gezien het op 11 januari 1985 ingediende verzoekschrift, waarbij Edgard Lermusiaux de nietigverklaring 
vordert van <<het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 9 november 1983, bij uittreksel bekendgemaakt in het 
Belgisch Staatsblad van 15 november 1984 ... en van de grafische bepalingen van het bij dat besluit gevoegde plan 
betreffende verzoekers goederen gelegen op het grondgebied van de gemeente Bergen (vroeger Spiennes), aan de 
«rue du Moulin» n' 16, kadastraal bekend 212 f, thans 212 gen k, 214 c, en aan de «route de Nouvelle», thans 
«rue des Prisonniers» en kadastraal bekend 212 b 2.»; 

Overwegende dat het ontwerp-gewestplan van Bergen-Borinage, op 15 oktober 1976 voorlopig vastgesteld 
door de minister, verzoekers eigendom voor een deel in een woongebied met landelijk karakter en voor een ander 
deel in een landschappelijk waardevol natuurgebied onderbengt; dat verzoeker tijdens het openbaar onderzoek op 
25 mei 1977 aan de gouverneur een brief schreef waarin hij wees op een vergissing en verscheidene veranderingen; 
dat de gewraakte vergissing erin bestond dat op verzoekers eigendom een leiding was aangegeven die in feite ergens 
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anders liep; dat de veranderingen het gevolg waren van werkzaamheden die werden uitgevoerd nadat het ontwerp
gewestplan was vastgesteld en waardoor in de omgeving van het genoemde eigendom de loop van de Trouille 
was rechtgetrokken door een meander ervan weg te werken, het tracé van een weg die om die meander liep was 
gewijzigd, een brug waarlangs die weg over de rivier ging was afgebroken en op enkele meters daarvandaan een 
nieuwe brug was gebouwd op de kruising van de nieuwe loop van de rivier en het nieuwe tracé van de weg; dat 
verzoeker in diezelfde brief niet alleen vroeg dat het ontwerp-gewestplan in overeenstemming zou worden gebracht 
met de werkelijkheid, maar ook dat het woongebied met een landelijk karakter, waarin een deel van zijn eigendom 
lag, zou worden uitgebreid tot heel zijn eigendom, enerzijds omdat een van de op dat eigendom opgetrokken 
gebouwen, op het ontwerp-plan gelegen tussen het vroeger tracé van de weg en de weggewerkte meander, in het 
natuurgebied lag terwijl het uitzonderlijk was dat in dat gebied ook gebouwen zouden staan, anderzijds omdat het 
kunstmatig rechttrekken van de loop van de rivier elke grond had ontnomen aan de plaatsing van de omgeving 
ervan in een natuurgebied; dat het op 9 november 1983 door de Executieve vastgestelde gewestplan niet langer 
de leiding aangeeft die per vergissing door verzoekers eigendom was getekend, de nieuwe ligging van de rivier, 
de weg en de brug aangeeft en het woongebied lichtjes uitbreidt op verzoekers eigendom, zodanig blijkbaar dat 
het gebouw waarover verzoeker zich beklaagde, dat het het enige was dat in een natuurgebied lag, erin werd 
opgenomen, maar niet zover dat heel zijn eigendom er deel van uitmaakte, zoals hij wenste; 

Overwegende dat verzoeker hieraan een eerste middel ontleent dat voor de bestreden handeling «Wat (zijn) 
eigendom betreft, geen openbaar onderzoek is gehouden»; dat hij eraan toevoegt dat «aangezien geen openbaar 
onderzoek is georganiseerd na de wijziging>> van de plaatselijke aanleg, de «bestreden handeling niet het sluitstuk 
is van de onderzoeksprocedure die voor het ontwerp-gewestplan van 1maart1977 tot 29 mei 1977 is gevolgd»; 

Overwegende dat geen enkele wetsbepaling voorschrijft dat het openbaar onderzoek wordt overgedaan 
telkens als een verandering van de plaats is uitgevoerd na het vaststellen van het ontwerp-gewestplan; dat het 
middel niet opgaat; 

Overwegende dat verzoeker een tweede middel ontleent aan de: 

«schending van artikel 12, 1°, van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke orde
ning en van de stedebouw, dat in de codificatie voor het Waalse Gewest «Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening 
en Stedebouw», op 14 mei 1984 vastgesteld door de Waalse Gewestexecutieve, is overgenomen in artikel 10, 1°, 
doordat de bestreden handeling nergens melding maakt van de geïsoleerde leiding die in de onmiddellijke omgeving 
van verzoekers eigendom ligt maar er niet doorheen loopt en die op het voorlopig vastgestelde ontwerp-gewestplan 
van 15 oktober 1976 verkeerd was geplaatst, terwijl het aangeven van de juiste plaats van die leiding absoluut 
noodzakelijk is om een juist idee te hebben van de bestemming die aan verzoekers eigendom moet worden gegeven. 

» ... »; 

Overwegende dat zelfs gesteld dat door de verkeerde vermelding van een leiding door verzoekers eigendom, 
een deel van dat eigendom in het ontwerp-gewestplan de bestemming heeft gekregen waarover hij klaagt, het 
schrappen van die vermelding in het gewestplan de mogelijkheid uitsluit dat de in dat plan vastgestelde bestemming 
van de plaats atbankelijk zou zijn geweest van de leiding; dat het middel niet opgaat; 

Overwegende dat verzoeker een derde middel ontleent aan de: 

«schending van (de artikelen) 9, vierde lid, en 21, vijfde lid, van de wet van 29 maart 1962 houdende 
organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, gewijzigd bij de wet van 22 december 1970, welke 
artikelen in de codificatie voor het Waalse Gewest «Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening en Stedebouw», 
op 14 mei 1984 vastgesteld door de Waalse Gewestexecutieve, zijn overgenomen in artikelen 7, vierde lid, en 18, 
vijfde lid, van dat Wetboek; doordat - eerste onderdeel - de verwerende partij de opmerkingen en bezwaren die 
verzoeker op 25 mei 1977 heeft gemaakt en op 5 mei 1980 heeft herhaald, niet heeft onderzocht of in elk geval 
niet uit de bestreden handeling blijkt dat zij ze heeft onderzocht, en doordat - tweede onderdeel - de bestreden 
handeling verwijst naar het advies van de Regionale Commissie van Advies voor de ruimtelijke ordening, in welk 
advies dan weer wordt verwezen (zie blz. 14.852 van het Staatsblad van 15 november 1984) naar «het advies van 
de Commission d' Avis sur les plans de secteur du Hainaut», die verzoekers bezwaarschrift in overweging had 
genomen en gegrond had verklaard, zonder dat ook maar enigszins de redenen worden opgegeven waarom met die 
adviezen geen rekening is gehouden, 

» ••• ;»; 

Overwegende, ten aanzien van het tweede onderdeel, dat «het advies van de «Commission d'avis sur les 
plans de secteur du Hainaut»» geen wettelijk vormvereiste is zodat de steller van de bestreden handeling het in 
overweging kon nemen zonder verplicht te zijn erop te antwoorden; dat het tweede onderdeel in rechte faalt; 

Overwegende, ten aanzien van het eerste onderdeel, dat verzoeker weliswaar ten onrechte aan de steller van 
de bestreden handeling verwijt dat hij zijn klacht heeft afgewezen, maar rekening heeft gehouden met de vermelde 
vergissing en de opgegeven veranderingen en het woongebied heeft uitgebreid, maar dat dit gebied toch niet tot 
heel het eigendom van verzoeker is uitgebreid zoals hij had gevraagd door te doen gelden dat de omgeving van de 
rivier, sinds de loop daarvan was rechtgetrokken, de kwalificatie «landschappelijk waardevol natuurgebied» niet 
meer verdiende; dat geen enkele uitleg wordt gegeven over de redenen die de steller van de bestreden handeling 
ertoe hebben gebracht dat verzoek af te wijzen; dat het middel in dat onderdeel gegrond is. 
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(Vernietiging van het besluit van de Waalse Gewest Executieve van 9 november 1983 tot vaststelling van 
het gewestplan Bergen-Borinage in zoverre het een deel van het eigendom van Edgard Lermusiaux, gelegen op 
het grondgebied van de gemeente Bergen (vroeger Spiennes), aan de «rue du Moulin» n' 16, kadastraal bekend 
212 f, thans 212 gen k, 214 c, en aan de «route de Nouvelle», thans «rue des Prisonniers» en kadastraal bekend 
212 b 2, onderbrengt in een natuurgebied - bekendmaking van dit arrest bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad 
op dezelfde wijze als het gedeeltelijk vernietigde besluit van de Waalse Gewestexecutieve - kosten ten laste van 
de verwerende partij). 
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ARREST van 17 september 1986 (VI• Kamer) 

N1' 26.900 

De HH. Rémion, Eerste Voorzitter van de Raad van State, verslaggever, Closset en Martens, staatsraden, 
en Debra, eerste auditeur. 

PIROUX t/ Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Onderwijs 
(F) en Franse Gemeenschap (Mr Clauwaert) - Tussenkomende partij: Olyff 
(Mrs Gehlen en Putzeys) 

1. BELANG (VEREIST OM VOOR DE RAAD VAN STATE EEN GEDING TE VOEREN) -
Rangschikking volgens de hoedanigheid van de verzoeker - Openbare ambtenaren en beambten -
Benoeming, bevordering en verandering van graad - Wijziging van de administratieve toestand van de 
ambtenaar wiens benoeming wordt bestreden - Vaste benoeming 

II. RECIITSPLEGING- Verzoekschrift- Onderwerp - Uitbreiding -Tot een beslissing genomen 
na de bestreden handeling - Beslissing die op de bestreden handeling gebaseerd is 

Het is niet de taak van de Raad van State om ambtshalve de nietigverklaring uit te 
spreken van een administratieve handeling, ook al is die gebaseerd op een handeling die op 
regelmatige wijze wordt bestreden voor de Raad. 

Wanneer louter de nietigverklaring van een toelating tot de stage is gevorderd en 
wanneer de definitieve benoeming die daaruit is voortgekomen, hoewel ze ter kennis van 
de verzoeker is gebracht, te zijner tijd niet het onderwerp is geweest van een tweede beroep 
en zelfs niet van een processtuk waarin de verzoeker de wil te kennen geeft om ook de 
nietigverklaring van die benoeming te verkrijgen, kan die nietigverklaring niet worden 
uitgesproken. 

Aangezien de benoeming van de ambtenaar wiens toelating tot de stage wordt bestreden, 
aldus definitief is geworden, heeft de verzoeker geen belang bij zijn beroep dat louter is 
gericht tegen de toelating tot de stage.• 

Gezien het op 30 oktober 1981 ingediende verzoekschrift, waarbij André Piroux de nietigverklaring vordert: 

«1° van de ministeriële beslissing van onbekende datum waardoor de betrekking van docent typografie en 
boekdrukkunst, die aan de «Ecole nationale supérieure des arts visuels de la Cambre» vacant is verklaard met een 
in het Belgisch Staatsblad van 28 april 1981 bekendgemaakt bericht, aan de heer Olyff wordt toegewezen door 
toelating tot de stage; 

»2° van de in de bovenvermelde ministeriële beslissing besloten impliciete weigering om verzoeker in de 
genoemde betrekking tot de stage toe te laten»; 

van welke beslissingen verzoeker kennis heeft gekregen met een brief van 3 september 1981; 

Gezien het op 10 november 1982 ingediende verzoekschrift, waarbij Michel Olyff vraagt als tussenkomende 
partij te mogen optreden; 

Gelet op de beschikking van 17 december 1982 welke die tussenkomst toelaat; 

Overwegende dat de volgende feiten aan het geding ten grondslag liggen: 

1. Met een in het Belgisch Staatsblad van 28 april 1981 bekendgemaakt bericht wordt een oproep gedaan 
tot de gegadigden voor diverse vacante betrekkingen in het hoger kunstonderwijs van de Staat en meer bepaald 
voor een betrekking van docent typografie en boekdrukkunst aan de <<Ecole nationale supérieure des arts visuels 
de la Cambre» (E.N.S.A.V.). 

2. Er komen verschillende sollicitaties binnen waaronder die van verzoeker en die van de tussenkomende 
partij, de heer Olyff. Op 28 mei 1981 bevestigt de directeur-generaal de ontvangst van verzoekers sollicitatie en 
met een brief van dezelfde datum deelt hij aan de tussenkomende partij mede dat haar sollicitatie niet in overweging 
kan worden genomen omdat zij de leeftijd van vijftig jaar, die in de regeling is bepaald voor een toelating tot de 
stage in het rijksonderwijs, heeft overschreden. 

3. Op 30 juli 1981 maakt de directeur-generaal ter attentie van de vice-eerste minister, toegevoegd aan de 
Franse Gemeenschap, een verslag op over de verschillende sollicitaties. Hij is vol lof over de heer Olyff maar 
betreurt dat diens sollicitatie niet kan worden aanvaard omdat hij de leeftijd van vijftig jaar heeft overschreden. 
Hij voegt er inzonderheid aan toe: 

'Vergelijk: arresten Cailloux, n' 15.460, van 26 juli 1972, en Vanvuchelen, n' 17.695, van 9 juni 1976, en n' 18.175, van 16 maart 1977. 
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<<Na op de hoogte te zijn gebracht van de statutaire redenen die verhinderen dat een beroep wordt gedaan 
op de heer Olyjf, hebben de commissie van toezicht en de directeur van de E.N.SA. V. unaniem betreurd dat het 
reglement ter zake zo streng is. Er is echter geen oplossing voor dat probleem want in de persoonlijke toestand 
van de heer Olyff is er niets waardoor een of andere door het statuut geoorloofde afwijking inzake leeftijd kan 
worden aangevoerd». 

Hij maakt een rangschikking van de andere gegadigden; verzoeker staat op de vierde plaats. 

4. Bij het besluit van 11 september 1981 van de vice-eerste minister, toegevoegd aan de Franse Gemeen
schap, wordt de heer Olyff toch tot de stage toegelaten voor een duur van twee jaar, met ingang van 1 oktober 
1981, als docent typografie en boekdrukkunst aan de «Ecole nationale supérieure des arts visuels de la Cambre». 

Dat ministerieel besluit is de bestreden handeling. 

Overwegende dat de tussenkomende partij na afloop van de stage, bij een koninklijk besluit van 13 januari 
1984 in vast verband is benoemd in datzelfde ambt van docent typografie en boekdrukkunst; 

Overwegende dat de tekst van het koninklijk besluit van 13 januari 1984 op 23 juni 1984 bij het admi
nistratief dossier is gevoegd op initiatief van de auditeur-verslaggever; dat verzoeker op geen enkel moment in 
de loop van de procedure, tussen het indienen van dat koninklijk besluit en het voor gesloten verklaren van de 
debatten op de terechtzitting van 18 juni 1986, een geschrift heeft ingediend waarbij de nietigverklaring van dat 
koninklijk besluit wordt gevorderd; dat hij pas in een brief van 19 juni 1986 heeft betoogd dat als de Raad van 
State het beroep dat hij op 30 oktober 1981 heeft ingesteld, zou inwilligen en de toelating tot de stage van de 
tussenkomende partij zou vernietigen, de benoeming in vast verband van de tussenkomende partij zou moeten 
worden «vernietigd als consequentie»; 

Overwegende dat het niet de taak is van de Raad van State om ambtshalve de nietigverklaring van een 
administratieve handeling uit te spreken, ook al is die gebaseerd op een handeling die op regelmatige wijze wordt 
bestreden voor de Raad; dat bijgevolg wanneer, zoals in het onderhavige geval, louter de nietigverklaring van een 
toelating tot de stage is gevorderd en wanneer de definitieve benoeming die daaruit is voortgekomen, hoewel ze ter 
kennis van verzoeker is gebracht, te zijner tijd niet het onderwerp is geweest van een tweede beroep en zelfs niet 
van een processtuk waarin verzoeker de wil te kennen geeft de nietigverklaring van die benoeming te verkrijgen, 
die nietigverklaring niet kan worden uitgesproken; 

Overwegende dat de benoeming van de tussenkomende partij aldus definitief is geworden, zodat verzoeker 
geen belang heeft bij zijn beroep dat louter is gericht tegen de toelating tot de stage van die tussenkomende partij; 
dat het beroep niet ontvankelijk is. 

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

N1" 26.901 
ARREST van 17 september 1986 (VIe Kamer) 

De HH. Rémion, Eerste Voorzitter van de Raad van State, Closset en Martens, verslaggever, staatsraden, 
en Salmon, auditeur (gedeeltelijk andersluidend advies)*. 

HENON t/ Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Ontwik
kelingssamenwerking (Mevr. Bersez) - Tussenkomende partij: Parmentier 

I. (zie n' 26.633) 
II. PERSONEEL VAN DE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING - Benoeming - Aanvullend 

personeel (1 tot 6) 

IJl. WETTEN, DECRETEN EN BESLUITEN - Terugwerkende kracht - Terugwerking zonder 
benadeling (1) 

IV. PROCEDURE IN NIET-BETWISTE ZAKEN -Adviezen en voorstellen - Begrip advies (3) 
V. HANDELINGEN VAN ADMINISTRATIEVE OVERHEDEN - Geldigheid - Afwending van 

macht (6) 

1. Een ambtenaar wiens kandidaatstelling voor een benoeming tot aanvullend perso
neelslid van de ontwikkelingssamenwerking niet werd in aanmerking genomen, heeft geen 
belang om de terugwerking van die benoeming te bekritiseren wanneer, in geval van nietig
verklaring van de bestreden bepaling van het benoemingsbesluit het betrokken ambt niet zou 
vrijkomen ingevolge de benoeming voor beperkte duur die werd verleend aan de ambtenaar 

• Het Auditoraat besloot tot de nietigverklaring van de terugwerkende kracht van de bestreden besluiten. 
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wiens benoeming werd bestreden, enerzijds, en ingevolge de vernieuwing van die benoe
ming, anderzijds, welke het voorwerp waren van afzonderlijke handelingen welke niet door 
de verzoeker werden bestreden. 

2. Zelfs gesteld dat de Minister in casu de bedoeling heeft gehad een bestaande toestand 
te regulariseren, heeft hij dat gedaan door de vereiste procedure in acht te nemen, in het 
bijzonder door de oproep tot de gegadigden bekend te maken en door het advies van het 
selectiecomité in te winnen. 

3. Hoewel in casu de gebruikte bewoordingen aangeven dat het selectiecomité heeft ver
klaard sollicitaties te «verwerpen» of «in aanmerking te nemen», konden de «beslissingen» 
die het comité heeft genomen niets anders dan adviezen zijn. 

Geen enkel gegeven bewijst dat de minister afstand heeft gedaan van zijn beoordelings
bevoegdheid door die adviezen te beschouwen als beslissingen waardoor hij gebonden was. 

4. Het selectiecomité heeft voor de betrekking van Kinshasa een kandidaat kunnen 
voordragen die een deel van zijn hogere studie aan het Universitair Instituut voor de 
overzeese gebieden heeft gedaan, waar hij de lessen heeft gevolgd en de examens heeft 
afgelegd in het Nederlands, bij voorrang op een kandidaat die slechts deed gelden dat hij, 
dertig jaar vroeger, was geslaagd voor het opstellen van een brief in het Nederlands, in het 
kader van een vergelijkend examen voor toelating tot de hogere afdeling van de koloniale 
school, en die overigens zelf toegaf dat hij niet in staat was zonder problemen een weinig 
ingewikkeld verslag in het Nederlands op te stellen. 

5. De vrijstelling bedoeld in artikel 5, 9°, van het statuut van 10 april 1967 kan worden 
verleend in de benoemingshandeling zelf. 

6. In casu wordt niet bewezen dat in de procedure die tot de bestreden benoemingen 
heeft geleid, de verwerende partij uitsluitend of toch op zijn minst overwegend de bedoeling 
zou hebben gehad om een spoedprocedure aan te wenden ten einde te ontkomen aan de ga
ranties die worden geboden door de normale procedure voor indienstneming in betrekkingen 
voor onbepaalde tijd, of nog om die betrekkingen te verlenen aan gegadigden die waren 
gekozen om redenen die niets te maken hadden met hun bekwaamheid. 

Gezien het op 18 mei 1983 ingediende verzoekschrift, waarbij Denis Henon, directeur bij het Algemeen 
Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking, de nietigverklaring vordert van: 

- het ministerieel besluit n' 565/83 van 31 maart 1983 van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamen
werking, waardoor Alphonse Parmentier met ingang van 1 mei 1982 tot aanvullend personeelslid van de coöperatie 
wordt benoemd, 

- het ministerieel besluit n' 564/83 van 31 maart 1983 van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamen
werking, waardoor Louis Renson met ingang van 24 augustus 1982 tot aanvullend personeelslid van de coöperatie 
wordt benoemd, 

- het ministerieel besluit n' 562/83 van 31 maart 1983 van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamen
werking, waardoor Jacques Stal met ingang van 1 september 1982 tot aanvullend personeelslid van de coöperatie 
wordt benoemd; 

Gezien het op 15 november 1983 ingediende verzoekschrift, waarbij Alphonse Parmentier vraagt als 
tussenkomende partij te mogen optreden; 

Gelet op de beschikking van 23 november 1983 welke de tussenkomst toestaat; 

Overwegende dat de volgende feiten aan het geding ten grondslag liggen: 

1. Alphonse Parmentier, Louis Renson en Jacques Stal zijn tot aanvullend personeelslid van de coöperatie 
benoemd, elk voor een periode van niet langer dan zes maanden, respectievelijk bij ministeriële besluiten van 
8 juli, 9 juli en 31 augustus 1982, die respectievelijk op 19 oktober 1982, 28 januari 1983 en 9 februari 1983 zijn 
verlengd voor zes maanden. Zij vervullen respectievelijk de betrekking van sectiechef te Kinshasa, sectiechef te 
Bujumbura en sectorchef te Dakar. 

2. Op 24 november 1982 worden met een in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt bericht elf betrekkingen 
in de samenwerkingssecties vacant verklaard, waaronder de drie betrekkingen vermeld in punt 1. De drie 
personeelsleden die deze betrekkingen vervullen, dienen hun sollicitatie in, alsook verzoeker, directeur bij het 

VERZAMELING VAN ARRESTEN VAN DE RAAD VAN STATE - 1986 



Nr 26.901 

Arresten 
Nrs 26.900 tot 26.907 

Blz. 4 

Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking, die tot 14 november 1978 aanvullend personeelslid van 
de coöperatie is geweest. 

3. Op 8 februari 1983 rangschikt het selectiecomité de gegadigden volgens hun bekwaamheid. Aan een 
bezwaarschrift ingediend door verzoeker, die het selectiecomité verwijt de kennis van de tweede landstaal te hebben 
beoordeeld op basis van de vermeldingen die de gegadigden zelf op het sollicitatieformulier hebben geschreven 
en niet op basis van de gegevens van het dossier, wordt geen gevolg gegeven. 

4. Op 25 maart 1983 wordt verzoeker ervan op de hoogte gebracht dat hij niet is geselecteerd voor een van 
de betrekkingen waarnaar hij heeft gesolliciteerd. Alphonse Parmentier, Louis Renson en Jacques Stal worden 
tot aanvullend personeelslid van de coöperatie voor onbepaalde tijd benoemd bij drie ministeriële besluiten van 
31 maart 1983, met terugwerkende kracht tot de datum waarop ze in dienst zijn getreden, onder dekking van hun 
benoeming voor een bepaalde tijd. Verzoeker krijgt van de drie ministeriële besluiten, die de bestreden handelingen 
zijn, kennis door een nota van 4 mei 1983, gericht aan de dienst die hij leidt; 

Overwegende dat het beroep niet ontvankelijk is in zoverre het de benoeming bestrijdt van Louis Renson, 
die in de loop van het geding als aanvullend personeelslid van de coöperatie tot het pensioen is toegelaten; 

Overwegende dat verzoeker een eerste middel ontleent aan de schending van artikel 4, eerste lid, van het 
koninklijk besluit van 10 april 1967 houdende het statuut van het personeel van de ontwikkelingssamenwerking, 
doordat met de bestreden handelingen drie personeelsleden in dienst worden genomen op een datum vóór de 
bekendmaking van de oproep tot de gegadigden, terwijl volgens de genoemde bepaling «elke aanwerving wordt 
voorafgegaan door een in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakte oproep tot de gegadigden»; 

Overwegende dat verzoeker een tweede middel ontleent aan de schending van het vorenvermelde statuut, 
doordat ofwel de drie personeelsleden betrekkingen voor een bepaalde tijd vervulden en ze in dat geval niet voor 
onbepaalde tijd konden worden benoemd, aangezien artikel 1, laatste lid, van het statuut een onderscheid maakt 
tussen de twee gevallen, ofwel het niet ging om betrekkingen waarvan de duur tot zes maanden beperkt was en 
in dat geval de indienstneming moest worden voorafgegaan door een oproep tot de gegadigden, bepaald in het 
bovenvermelde artikel 4, eerste lid; 

Overwegende dat verzoeker een derde middel ontleent aan de schending van het vorenvermelde statuut, 
doordat «de betrekkingen niet vacant waren op de datum vanaf welke (de) drie personeelsleden voor onbepaalde 
tijd benoemd zijn, aangezien ze reeds door henzelf vervuld werden op basis van benoemingen voor een bepaalde 
tijd en het statuut van 10 april 1967 niet bepaalt dat een benoeming voor een bepaalde tijd wordt vervangen door 
een benoeming voor onbepaalde tijd of dat zulke benoemingen elkaar overlappen»; 

Overwegende dat die drie middelen maar één middel vormen, verdeeld in drie onderdelen; dat verzoeker 
immers kritiek levert op de terugwerkende kracht van de bestreden benoemingsbesluiten, doordat, eerste onderdeel, 
ze uitwerking hebben op een datum vóór de bekendmaking van de oproep tot de gegadigden, doordat, tweede 
onderdeel, ze een periode bestrijken tijdens welke de belanghebbenden met een welbepaalde taak voor een bepaalde 
tijd belast waren en doordat, derde onderdeel, de betrekkingen niet vacant waren op de datum vanaf welke die drie 
personeelsleden voor onbepaalde tijd benoemd zijn, aangezien ze die betrekkingen zelf al vervulden op basis van 
benoemingen voor een bepaalde tijd; dat de drie onderdelen van het middel uitsluitend betrekking hebben op de 
bepalingen van de bestreden handelingen die terugwerkende kracht verlenen aan de benoemingen en op die welke 
de vorige benoemingen voor een bepaalde tijd intrekken; 

Overwegende dat verzoeker er geen belang bij heeft kritiek te leveren op de bepalingen betreffende de 
terugwerkende kracht van de benoemingen waarvan hij de nietigverklaring vordert; dat de betrekkingen die worden 
vervuld door de personeelsleden wier benoeming wordt bestreden, bij vernietiging van die bepalingen immers 
gedekt zouden zijn door hun benoeming voor een bepaalde tijd en door de vernieuwing van die benoemingen, die 
het onderwerp zijn geweest van handelingen die verzoeker niet heeft bestreden; 

Overwegende dat het middel in de drie onderdelen niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat verzoeker een vierde middel ontleent aan de schending van artikel 6 van de Grondwet, 
dat de gelijke benoembaarheid tot de overheidsbetrekkingen garandeert; 

Overwegende dat verzoeker in een eerste onderdeel betoogt dat tot de bestreden benoemingen «in het begin 
(is) besloten door de staatssecretaris zonder dat enige informatie is verstrekt over de vacatures en zonder dat enig 
onderzoek is verricht naar de mogelijkheden van sollicitaties»; 

Overwegende dat het middel op dat punt een feitelijke grondslag mist aangezien de oproep tot de gegadigden 
in het Belgisch Staatsblad van 24 november 1982 is bekendgemaakt; dat verzoeker tevergeefs betoogt dat de 
beslissing om de belanghebbenden te benoemen al vóór die bekendmaking zou zijn genomen; dat de nota's die hij 
aanvoert, die gedateerd zijn 10 mei, 21 juni en 17 augustus 1982, de bedoelingen van de staatssecretaris duidelijk 
maken maar niet bewijzen dat er echte beslissingen zijn genomen; 

Overwegende dat verzoeker in een tweede onderdeel betoogt dat de door hem bestreden benoemingen in 
feite nu eens het gevolg zijn van familiebanden tussen de benoemde personeelsleden en hoge ambtenaren, dan 
weer van het lidmaatschap van een vakbond van een van hen; dat nergens kan worden opgemaakt dat die gegevens 
een invloed hebben gehad op de bestreden benoemingen; 
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Overwegende dat verzoeker in een derde onderdeel betwijfelt dat de belanghebbenden schriftelijk hebben 
gesolliciteerd; dat uit de bij het administratief dossier gevoegde stukken blijkt dat de sollicitaties zijn ingediend 
na de oproep tot de gegadigden; 

Overwegende dat verzoeker in een vierde onderdeel betoogt dat de benoemde personeelsleden van bet begin 
af zijn gekozen, dat hun benoeming voor een bepaalde tijd is gedaan om te ontkomen aan de bekendmaking van 
de oproep tot de gegadigden en dat de procedure die later is gevolgd louter tot doel heeft gehad een schijn van 
regelmatigheid te geven aan onwettige benoemingen; 

Overwegende dat zelfs gesteld dat de verwerende partij de bedoeling heeft gehad een bestaande toestand te 
«regulariseren», zij dat heeft gedaan door de vereiste procedure in acht te nemen, in het bijzonder door de oproep 
tot de gegadigden bekend te maken en door het advies van het selectiecomité in te winnen; dat het middel pas 
gegrond zou zijn als die procedure zelf door onwettigheid zou zijn aangetast of als machtsafwending zou worden 
aangetoond; dat die kwesties het onderwerp zijn van middelen die hierna worden onderzocht; 

Overwegende dat verzoeker een vierde middel «bis» ontleent aan de schending van artikel 6 van het 
vorenvermelde statuut, doordat het selectiecomité, eerste onderdeel, zijn bevoegdheden zou hebben overschreden 
door beslissingen te nemen terwijl het slechts adviezen geeft en doordat het comité, tweede onderdeel, in verband 
met de kennis van de tweede taal van de gegadigden en inzonderheid van verzoeker, onjuiste, onvolledige en 
tegenstrijdige inlichtingen zou hebben verstrekt die van die aard zijn dat ze de beslissing van de staatssecretaris 
hebben beïnvloed; 

Overwegende, ten aanzien van het eerste onderdeel, dat de gebruikte bewoordingen weliswaar aangeven 
dat het selectiecomité heeft verklaard sollicitaties te «Verwerpen» of «in aanmerking (te) nemen», maar dat de 
«beslissingen» die het comité heeft genomen niets anders dan adviezen konden zijn; dat geen enkel gegeven bewijst 
dat de staatssecretaris afstand heeft gedaan van zijn beoordelingsbevoegdheid door die adviezen te beschouwen 
als beslissingen waardoor hij gebonden was; dat het middel in het eerste onderdeel niet opgaat; 

Overwegende, ten aanzien van het tweede onderdeel, dat artikel 6 van het statuut bepaalt: «De met het oog 
op een benoeming als lid van het aanvullend personeel ingediende kandidaatstellingen worden voorgelegd aan een 
Selectiecomité dat gelast is zijn advies uit te brengen over de bekwaamheid van de gegadigden»; 

Overwegende dat de verwerende partij in de oproep tot de gegadigden inzonderheid de volgende voorwaarde 
voor indienstneming had gesteld: «Bijzondere taalkennis: de kandidaten moeten beschikken over een voldoende 
kennis van het Frans en het Nederlands»; 

Overwegende dat het selectiecomité over verzoekers sollicitatie naar de betrekking van Kinshasa een 
ongunstig advies heeft uitgebracht op basis van het taalcriterium; dat het verzoekers sollicitatie naar de betrekking 
van Dakar in de tweede plaats in aanmerking heeft genomen zonder een advies te geven over zijn kennis van 
het Nederlands; 

Overwegende dat het selectiecomité voor de betrekking van Kinshasa Alphonse Parmentier heeft kunnen 
voordragen die een deel van zijn hogere studie aan het Universitair Instituut voor de overzeese gebieden heeft 
gedaan, waar hij de lessen heeft gevolgd en de examens heeft afgelegd in het Nederlands, terwijl verzoeker slechts 
deed gelden dat hij, dertig jaar vroeger, was geslaagd voor het opstellen van een brief in het Nederlands, in het 
kader van een vergelijkend examen voor toelating tot de hogere afdeling van de koloniale school, georganiseerd 
door de vaste wervingssecretaris, en terwijl hij zelf toegaf dat hij niet in staat was zonder problemen een weinig 
ingewikkeld verslag in het Nederlands op te stellen; 

Overwegende dat voor de betrekking van Dakar, die aan Jacques Stal is verleend, geen rekening is gehouden 
met de kennis van het Nederlands van de gegadigden; 

Overwegende dat het middel niet opgaat; 

Overwegende dat verzoeker een vijfde middel ontleent aan de schending van artikel 5, 9°, van het statuut, 
doordat de benoemingsbesluiten zijn ondertekend voordat de gegadigden de door die bepaling voorgeschreven 
opleidingscursussen hebben kunnen volgen; 

Overwegende dat Jacques Stal de vereiste opleidingscursus had gevolgd terwijl Alphonse Parmentier er 
door de verwerende partij van is vrijgesteld, wat door het vorenvermelde artikel 5, 9°, geoorloofd is; dat bet 
middel een feitelijke grondslag mist; dat het van weinig belang is dat die vrijstelling in de benoemingshandelingen 
zelf is verleend; 

Overwegende dat verzoeker een zesde middel ontleent aan machtsafwending, doordat de verwerende partij, 
door gebruik te maken van de procedure die is bepaald voor benoemingen voor een bepaalde tijd, door die 
benoemingen te verlengen en door ze dan met terugwerkende kracht te «regulariseren», zich zou hebben onttrokken 
aan de verplichtingen die door het statuut worden opgelegd inzake benoemingen voor een bepaalde tijd; dat die 
methode, waarvan verzoeker beklemtoont dat de verwerende partij ze heeft gebruikt voor meer dan 50 pct. van 
de indienstnemingen tussen 1 januari en 31 oktober 1982, uitdrukking zou geven aan haar systematische wil om 
de statutaire bepalingen van hun doel af te wenden ten einde de voorgeschreven garanties inzake mededinging, 
selectie en werkgelegenheid uit te schakelen; 
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Overwegende dat niet wordt bewezen dat in de procedure die tot de bestreden benoemingen heeft geleid, de 
verwerende partij uitsluitend of toch op zijn minst overwegend de bedoeling zou hebben gehad om, zoals verzoeker 
beweert, een «spoedprocedure» aan te wenden ten einde te ontkomen aan de garanties die worden geboden door 
de normale procedure voor indienstneming voor onbepaalde tijd, of nog om die betrekkingen te verlenen aan 
gegadigden die waren gekozen om redenen die niets te maken hadden met hun bekwaamheid; 

Overwegende dat er geen grond is om de zaak naar de algemene vergadering te verwijzen; 

Overwegende dat het beroep moet worden verworpen, zonder dat de door de verwerende partij opgeworpen 
excepties van niet-ontvankelijkheid hoeven te worden onderzocht. 

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

N'" 26.902 
ARREST van 17 september 1986 (Vle Kamer) 

De HH. Rémion, Eerste Voorzitter van de Raad van State, verslaggever, Closset en Martens, staatsraden, 
en Dumont, adjunct-auditeur-generaal. 

CAPRASSE (Mr~ Dermagne) t/ Stad Luik (Mrs Liénard en Franchimont) 

1. GEMEENTEN - College van burgemeester en schepenen - Bevoegdheden van de leden van het 
college 

II. BEGRIP HANDELING (VATBAAR VOOR BEROEP) - Maatregelen van inwendige orde -
Algemeen 

Uit hoofdstuk II van titel II van de gemeentewet volgt dat het college van burgemeester 
en schepenen een beraadslagende vergadering is die haar bevoegdheden slechts kan uit
oefenen bij collectieve besluiten. Onder voorbehoud van sommige door de wet toegestane 
opdrachten van bevoegdheid aan bepaalde schepenen aangewezen door het college, heeft 
geen enkel lid van het college, in die hoedanigheid, enige persoonlijke bevoegdheid. Het 
besluit waarbij het college zijn bevoegdheden verdeelt over zijn leden, verleent hen geen 
beslissingsbevoegdheid, maar verdeelt uitsluitend de taken in verband met de voorbereiding 
van de collegiaal te nemen beslissingen. Een dergelijk besluit ontneemt aan geen enkel lid 
van het college zijn wettelijke bevoegdheden. Het is een maatregel van inwendige orde die 
niet vatbaar is voor annulatie door de Raad van State. 

Gezien het op 21 maart 1985 ingediende verzoekschrift luidens hetwelk Marie Caprasse de nietigverklaring 
vordert van «het besluit d.d. 21januari1985 waarbij het college van burgemeester en schepenen van de stad Luik 
verzoekster al haar bevoegdheden ontneemt en ze overdraagt aan de burgemeesten>; 

Gezien de brief d.d. 31 december 1985 waarbij verzoekster de notulen van de beraadslaging ten gevolge 
waarvan het bestreden besluit is vastgesteld, van valsheid beticht; 

Gelet op de beschikking van 15 januari 1986 waarbij het door de auditeur-generaal aangewezen lid van het 
auditoraat wordt belast met de verrichtingen voorgeschreven in artikel 51 van de procedureregeling; 

Gezien het verslag van de heer Dumont adjunct-auditeur-generaal, voorgeschreven in het voormelde 
artikel 51 van de procedureregeling; 

Overwegende dat verzoekster verkozen is tot schepen van de stad Luik na de gemeenteraadsverkiezingen 
van oktober 1982; dat haar bij een besluit van 3 januari 1983 van het college van burgemeester en schepenen, 
dat de bevoegdheden van ieder lid bepaalde, de volgende bevoegdheden waren toevertrouwd: het toezicht op het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, de algemene sociale dienst, de gehandicapten, de derde leeftijd, de 
werklozen en het toezicht op het «CEuvre communale de l'Enfance» en het «Centre de Guidance et consultations»; 

Overwegende dat verzoekster en de burgemeester tegenover elkaar kwamen te staan tijdens de vergadering 
d.d. 18 januari 1985 van het college door een geschil over de begroting 1985 voor het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn, waarbij verzoekster in haar verzoekschrift opmerkt dat zij verklaard heeft dat «als (de 
burgemeester) bij zijn standpunt bleef om de bijdrage van de gemeente in het tekort van de niet-ziekenhuissector van 
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn te verlagen, zij het toezicht daarover niet meer kon uitoefenen»; 
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Overwegende dat de burgemeester het college op 21 januari 1985 in een buitengewone vergadering heeft 
bijeengeroepen, waarop de nieuwe bevoegdheden van de leden van het college werden bepaald, aangezien de 
bevoegdheden van verzoekster ingetrokken waren en toevertrouwd waren aan de burgemeester; dat de gouverneur, 
bij wie de raadsman van verzoekster klacht had ingediend, hem op 18 maart 1985 liet weten dat hij oordeelde 
«dat niets het nemen van een maatregel van toezicht in het onderhavige geval rechtvaardigt>>; dat het besluit van 
het college d.d. 21 januari 1985 de bestreden handeling vormt; 

Overwegende dat de verwerende partij een exceptie van niet-ontvankelijkheid opwerpt betreffende de aard 
van de bestreden handeling; dat zij betoogt dat «het college van burgemeester en schepenen zijn bevoegdheden 
alleen gezamenlijk kan uitoefenen, maar om praktische redenen de taken in eigen kring kan verdelen» en dat het 
bestreden besluit derhalve in werkelijkheid een maatregel van inwendige orde is waarvan de Raad van State geen 
kennis behoort te nemen; 

Overwegende dat luidens hoofdstuk II van titel II van de gemeentewet het college van burgemeester en 
schepenen een beraadslagende vergadering is die zijn bevoegdheden alleen op een collectieve wijze kan uitoefenen; 
dat onder voorbehoud van bepaalde bevoegdheden die bij de wet worden toegewezen aan bepaalde door het college 
aangewezen schepenen, bevoegdheden die geen betrekking hebben op het onderhavige geschil, geen enkel lid van 
het college, in die hoedanigheid, over enige persoonlijke bevoegdheid beschikt; dat daaruit volgt dat het besluit 
waarbij het college de bevoegdheden onder zijn leden verdeelt, hen geen enkele macht verleent, maar alleen 
een werkverdeling inhoudt met het oog op de voorbereiding van zaken waarover het college collegiaal heeft te 
beslissen; dat een zodanig besluit geen enkel lid van het college zijn wettelijke bevoegdheden ontneemt, en dat 
verzoekster deel blijft uitmaken van dat college en er de prerogatieven uitoefent die haar bij de wet zijn toegekend; 

Overwegende dat de bestreden handeling een maatregel van inwendige orde is die niet vatbaar is voor 
vernietiging door de Raad van State; dat het beroep niet-ontvankelijk is. 

(Verwerping - kosten ten laste van verzoekster). 

Nr 26.903 

ARREST van 17 september 1986 (Vle Kamer) 
De HH. Rémion, Eerste Voorzitter van de Raad van State, verslaggever, Closset en Martens, staatsraden, 
en Leroy, auditeur. 

DUTRIEUX (M1'8 Detry en Geairain) t/ Regie der Posterijen-Tussenkomende partij: 
Henry (Mrs Putzeys en Gehlen) 

RIJKSPERSONEEL - Loopbaan - Bevordering (hervorming van 16 maart 1964) - Bevordering 
in niveau 1: gemotiveerd advies van de directieraad - Verplichting advies te geven over alle gegadigden 

Het door artikel 23, eerste lid, van het koninklijk besluit van 7augustus1939 voorge
schreven advies van de directieraad, moet de overheid die bevoegd is om de benoeming te 
doen juist en volledig inlichten over de verdiensten van de diverse gegadigden en over de 
redenen die de directieraad ertoe hebben gebracht aan de gegadigden die hij voordraagt, 
de voorkeur te geven boven de andere. Dit met redenen omklede advies is een substan
tieel vormvereiste dat in het belang van de personeelsleden is vastgesteld en waarvan het 
ontbreken de geldigheid van de gedane benoemingen aantast. 

Waar evenwel een gedetailleerde en nauwgezette vergelijking van elke sollicitatie met 
elke andere sollicitatie mogelijk is als het aantal gegadigden beperkt is, kan een zodanige 
vergelijking redelijkerwijze niet worden vereist en zou ze overigens ondoenbaar blijken, als 
61 gegadigden in concurrentie zijn. De directieraad voldoet in dat geval aan de verplichting 
om zijn advies met redenen te omkleden als hij, in het bezit van de individuele dossiers 
van de gegadigden en na over hun verdiensten te hebben beraadslaagd, degene of degenen 
voordraagt die hij de beste(n) vindt, en voor het overige verwijst naar de rangschikking 
volgens anciënniteit. 

Gezien het op 1 augustus 1985 ingediende verzoekschrift, waarbij Franz Dutrieux de nietigverklaring vordert 
«van het ministerieel besluit van 20of28mei1985 houdende benoeming van de heer Henry G.M.L., eerstaanwezend 
inspecteur, tot adviseur bij directie 5.3.1. bij de Regie der Posterijen»; 
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Gezien het op 20 december 1985 ingediende verzoekschrift, waarbij G. Henry vraagt als tussenkomende 
partij te mogen optreden; 

Gelet op de beschikking van 8 januari 1986 welke die tussenkomst toestaat; 

Overwegende dat met lijst 3.2.2.2./1 van 2 januari 1985 de volgende vacatures ter kennis van het personeel 
werden gebracht: 

«1.1. Een betrekking van adviseur is vacant in elk van de volgende diensten: 
»-bestuursdirectie 1.3 

»-directie 1.0.1. 

»-directie 5.3.1. 

»1.2. Een betrekking van eerstaanwezend postontvanger A is vacant te Sint-Niklaas l.». 

Dat in die bekendmaking nader w:erd bepaald: 

«Die betrekkingen mogen worden aangevraagd bij overplaatsing of bij graadverandering door de ambte
naren titularis van de graad van adviseur of eerstaanwezend postontvanger A en bij graadbevordering door de 
ambtenaren titularis van de graad van eerstaanwezend inspecteur-hoofd van dienst, eerstaanwezend inspecteur en 
eerstaanwezend postontvanger. 

»De kandidaten bij verandering van graad zullen ten minste zes maanden graadanciënniteit moeten hebben 
op het ogenblik van de benoeming en de kandidaten bij graadbevordering zullen op ditzelfde ogenblik ten minste 
negen jaar niveauanciënniteit moeten hebben»; 

Overwegende dat vele ambtenaren, onder wie verzoeker, eerstaanwezend inspecteur-hoofd van dienst, een 
sollicitatie indienen; dat niet wordt betwist dat op de datum van de benoeming betrekkingen vacant waren in het 
Nederlandse, het Franse en het tweetalige kader; 

Overwegende dat de directieraad de sollicitaties onderzocht tijdens zijn vergadering van 28 januari 1985; 
dat de benoemingsvoorstellen van de raad ter kennis van het personeel werden gebracht met lijst n' 3.2.2.2./9 van 
6 februari 1985; dat de directieraad op zijn vergadering van 4 maart 1985, met één voorbehoud betreffende een 
gegadigde die niet was gerangschikt, alle ingediende bezwaarschriften verwierp; dat bij het bestreden ministerieel 
besluit van 20 mei 1985, Georges Henry, ambtenaar van de Franse taalrol, eerstaanwezend inspecteur die op de 
zevenendertigste plaats stond in de rangschikking gemaakt door het bestuur en op de zesendertigste plaats in de 
rangschikking gemaakt door de directieraad, bevorderd werd tot adviseur; dat Georges Henry als adviseur werd 
aangesteld bij directie 5.3.1.; 

Overwegende dat verzoeker een eerste middel ontleent «aan de schending van het algemene rechtbeginsel 
volgens hetwelk de aanspraken en verdiensten van de gegadigden zodanig door de directieraad moeten worden 
onderzocht en vergeleken dat de overheid die bevoegd is om de benoeming te doen wordt ingelicht»; 

Overwegende dat verzoeker een tweede middel ontleent «aan de schending van artikel 23, eerste lid, van het 
koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de beoordeling en de loopbaan van het rijkspersoneel ... , doordat 
de directieraad het door de genoemde bepaling voorgeschreven met redenen omklede advies niet heeft uitgebracht»; 

Overwegende dat de twee middelen er maar een vormen, aangezien het algemene beginsel dat volgens 
het eerste middel zou zijn geschonden, is overgenomen in artikel 23, eerste lid, van het koninklijk besluit van 
7 augustus 1939, waarvan de schending in het tweede middel wordt aangevoerd; dat ze samen moeten worden 
onderzocht; 

Overwegende dat verzoeker in zijn verzoekschrift zijn middel uiteenzet en «betoogt dat hl!t advies van de 
directieraad niet ten genoegen van recht met redenen is omkleed, de waarde alsook de respectieve aanspraken en 
verdiensten van de betrokken gegadigden niet duidelijk doet uitkomen, de overheid die bevoegd is om de benoeming 
te doen niet heeft ingelicht over de respectieve en vergeleken verdiensten van de diverse gegadigden voor de vacante 
betrekking, inzonderheid over die van verzoeker vergeleken met die van de voorgedragen gegadigden en die van 
de benoemde gegadigde, de heer Henry»; 

Overwegende dat krachtens artikel 20, § 2, van de wet van 6 juli 1971 houdende oprichting van de Regie 
der Posterijen «de statutaire bepalingen van het personeel van het Bestuur der Posterijen van toepassing (blijven) op 
het personeel van de Regie tot op het ogenblik waarop het statuut van laatstgenoemd personeel zal vastgesteld zijn»; 
dat het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de beoordeling en de loopbaan van het rijkspersoneel, 
van toepassing is bij ontstentenis van een eigen statuut van het personeel van de Regie en inzonderheid artikel 23, 
waarvan het eerste lid bepaalt: 

<<Bevordering door verhoging in graad tot de graden vermeld in artikel 22, tweede lid (dat wil zeggen de 
graden van de rangen 16, 15, 14, 13, 12en11) wordt verleend na metredenen omkleed advies van de directieraad.»; 
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Overwegende dat het bestuur een nota heeft opgemaakt en aan de administrateur-generaal heeft gestuurd 
«ten behoeve van de Directieraad», betreffende de sollicitaties naar de drie vacante betrekkingen van adviseur en 
naar de vacante betrekking van eerstaanwezend postontvanger A; dat daarin de volgende passages staan: 

<<5° Hierbij de lijst van de kandidaten. Zij zijn statutair gerangschikt. De kandidaten bij graadbevordering 
zijn gerangschikt op basis van hun anciënniteit in de rang 11 bij toepassing van de bepalingen van artikel 41 van 
het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de beoordeling en de loopbaan van het Rijkspersoneel. 

»Zij hebben allen de beoordeling «zeer goed». 

<< ••• 

»8° Zijn eveneens bijgevoegd het curriculum vitae en het individueel- of beoordelingsdossier van de kan
didaten». 

Overwegende dat op de door het bestuur opgemaakte lijst, die identiek is voor de vier vacante betrekkingen, 
11 gegadigden voor overplaatsing of voor verandering van graad en 67 voor verhoging in graad staan; dat 
laatstgenoemden volgens de bovenvermelde nota op basis van hun anciënniteit in rang 11 worden gerangschikt 
met toepassing van artikel 41 van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939, dat bepaalt: «Tot de graden van 
rang 13 kunnen worden bevorderd de ambtenaren van rang 12 of 11 die ten minste negen jaar anciënniteit in 
niveau 1 hebben»; dat van die 67 gegadigden de eerste 27 de graad van eerstaanwezend inspecteur-hoofd van 
dienst hebben en de anderen de graad van eerstaanwezend inspecteur of van eerstaanwezend postontvanger; dat 
verzoeker, die eerstaanwezend inspecteur-hoofd van dienst is, op de dertiende plaats staat op die lijst, die door 
de verwerende partij «lijst van de statutaire rangschikking>> wordt genoemd; dat uit het dossier blijkt dat in feite 
61 personeelsleden solliciteerden naar het ambt van adviseur bij directie 5.3.1.; 

Overwegende dat de sollicitaties naar de vacante betrekkingen op basis van die lijst door de directieraad 
werden onderzocht op zijn vergadering van 28 januari 1985; dat deze raad in twee fasen te werk ging; dat hij 
eerst in het algemeen alle sollicitaties naar alle betrekkingen onderzocht en dan de sollicitaties naar de diverse 
betrekkingen afzonderlijk, inzonderheid naar die van adviseur bij directie 5.3.1.; dat uit de notulen n' 374 van die 
vergadering het volgende moet worden onthouden: 

I. Onderzoek van alle sollicitaties naar alle vacante betrekkingen. 

a) Directeur-generaal F. Herdewijn «commentarieert het dossier aan de hand van de documentatie - ... 
- schetst in grote trekken de loopbaan van de kandidaten - preciseert dat de curricula vitae en de persoonlijke 
dossiers van de kandidaten, die ter beschikking lagen van de leden van de Raad, samen met het benoemingsdossier 
aan Mevrouw de Staatssecretaris zullen worden gestuurd-stelt vast dat geen enkel lid van de Raad nog bijkomende 
inlichtingen over de loopbaan van de kandidaten wenst.». 

b) Beschrijving van de functies. 

De voorzitter verklaart dat «de taakmonografieën van de verschillende toe te wijzen betrekkingen zijn 
opgenomen in het lste Bd. van de A.0. Elke aanwezige ambtenaar generaal kent deze stof; zij zullen dus niet in de 
notulen worden opgenomen. Elke betrokken Directeur-Generaal zal de gelegenheid krijgen de aandacht te vestigen 
op sommige particulariteiten die hij op het voorplan wenst te plaatsen of op gewijzigde ambtsbevoegdheden». 

c) Onderzoek van de kandidaturen. 

Directeur-generaal Herdewijn maakt de volgende opmerkingen: 

«Nagenoeg alle kandidaten hebben een normale loopbaan die begon in de buitendiensten. Hun postale 
opleiding kan dus als gelijkwaardig worden beschouwd. Er zijn echter enkele uitzonderingen: 

>>-J.M Marissal: doctor in de rechten, BCH: 9 jaar, Algemeen Beheer: 12 jaar; 
»-F. Dutrieux: RVA: 10 jaar -Drg: 26 jaar; 
»-A. De Smedt: BCH: 22 jaar vervolgens Algemeen Beheer; 
»-F. Resimont: Doctor in de rechten - Drg 3: 5 jaar, sinds 1977 bij verschillende cabinetten gede-

tacheerd; 
»-A. Van den Stock: BCH: 41 jaar; 
»-F. Laporte: BCH: 38 jaar». 

De directeur-generaal «noteert dat de gunstige feiten voorkomend in de curricula vitae hoofdzakelijk betrek-
king hebben op: 

»-de uitoefening van hogere functies; 
»-weerhouden suggesties; 
»-aanvullende commentaar bij de onderrichtingen; 
»-dienstconferenties tijdens dewelke een onderwerp met brio werd behandeld». 

Hij preciseert «dat men moet wijzen op bepaalde kandidaten met een belangrijker gunstig feit: Het betreft 
de HH. M. Broche, R. Laenen, N. Van de Walle, J. Bellay, L. Van den Eede en F. Berlize.». 
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De directieraad onderzoekt voor elke betrekking de sollicitaties voor overplaatsing en voor verandering van 
graad en geeft er zijn advies over. 

Dan onderzoekt de directieraad de sollicitaties voor bevordering. 

«Adviseur 5.3.1.». 

Directeur-generaal Herdewijn «wijst er op dat 61 ambtenaren zich kandidaat hebben gesteld voor deze 
betrekking: 18 Franstaligen en 43 Nederlandstaligen». 

Directeur-generaal Lechene «Stelt voor de Hr. J. Bellay op de eerste plaats te rangschikken ondanks het feit 
dat hij dichtbij de pensioenleeftijd is. 

»Betrokkene is een man van de exploitatie die steeds heen en weer is gegaan van de buitendiensten naar 
het Centraal Bestuur. Het is een man van vertrouwen aan wie men moeilijke zaken en ingewikkelde gegevens kan 
toevertrouwen». 

De eenparige Raad ranschikt de Hr. J. Bellay op de eerste plaats. 

<<De voorzitter stelt voor de Hr. F. Berlize de tweede plaats toe te kennen». 

De directeuren-generaal Vankeirsbilck en Herdewijn stellen voor de tweede plaats toe te kennen aan de heer 
G. Volcke. De directeuren-generaal Bonnijns en Simon aan de heer M. Broche, de directeuren-generaal Massart 
en Lechene aan de heer M. De Bruyne, die 21 jaar dienst heeft bij DRG 5. 

<<De Raad legt na een ruime gedachtenwisseling eenparig de volgende rangschikking vast rekening houdend 
met de waarde, de verdienstèn en de geschiktheid tot het uitoefenen van de functie van de kandidaten: 

»l. J. Bellay 
»ex aequo: 2. G. Volcke - 3. M. Broche - 4. M. De Bruyne 
»5. F. Berlize 
»6. M. Van de Walle 
»7. M. Eulaerts 
»8. M. Moeremans 
»9. G. Lefevre". 

»De Raad verzoekt vervolgens de Algemene Directie 3 de namen te publiceren van de HH.: 
»J. Bellay (tweetalige Franstalige) 
»G. Volcke (3 Nederlandstaligen die ex aequo waren gerangschikt) 
»M. Broche 
»M. De Bruyne 
»N. Van de Walle 
»M. Moeremans 

(tweetalige Nederlandstalige) 
(Franstalige)». 

Overwegende dat die benoemingsvoorstellen ter kennis van het personeel werden gebracht met lijst 3.2.2.2./9 
van 6 februari 1985; dat J. Bellay, eerstaanwezend inspecteur-hoofd van dienst, statutair op de zevenentwintigste 
plaats gerangschikt, de eerste tweetalige Franstalige gegadigde is, dat G. Volcke statutair op de eerste plaats staat, 
M. Broche op de zesde, M. De Bruyne op de eenenvijftigste, N. Van de Walle op de negentiende (tweetalige 
Nederlandstalige) en M. Moeremans op de zevenenvijftigste; dat de directieraad in de rangschikking die hij had 
opgemaakt, dan de rangschikking volgens anciënniteit overnam met enig voorbehoud; 

Overwegende dat verzoeker in zijn memorie van wederantwoord betoogt dat het onderzoek van het advies 
van de directieraad de in zijn verzoekschrift aangevoerde schending van artikel 23, eerste lid, van het koninklijk 
besluit van 7 augustus 1939 bevestigt; dat hij inzonderheid doet gelden: 

1° «dat er geen enkele vergelijking van de aanspraken en verdiensten van de gegadigden is geweest en dat 
ze niet zijn onderzocht of onderling vergeleken, inzonderheid die van verzoeker met die van de heer Henry, die de 
benoeming heeft gekregen»; 

2° . dat het verwonderlijk is dat «voor de tweede plaats gewoonweg rekening is gehouden met de persoonlijke 
opmerkingen in verband met drie gegadigden, de heren Volcke, Broche en De Bruyne, ex aequo op de tweede plaats» 
en dat hij «niet begrijpt waarom de heer Berlize, wiens naam door de voorzitter was genoemd, niet eveneens ex aequo 
op de tweede plaats is gerangschikt met de andere genoemde gegadigden en naar de vijfde plaats is verdrongen»; 
dat «trouwens evenmin uit de notulen blijkt waarom verzoeker op de achttiende plaats en de heer Henry op de 
zesendertigste plaats is gezet»; 

3° dat «het feit dat zonder enige rechtvaardiging van de voorrang die aan elke gegadigde is verleend, een 
gewone lijst wordt opgemaakt, louter voorafgegaan door de volgende pure holle frase: «De Raad legt na een ruimte 
gedachtenwisseling eenparig de volgende rangschikking vast rekening houdend met de waarde, de verdiensten en 
de geschiktheid tot het uitoefenen van de functie van de kandidaten» het ontbreken van een met redenen omkleed 
advies niet kan goedmaken»; 
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Overwegende dat de bevordering tot de graad van adviseur volgens artikel 23, eerste lid, van het koninklijk 
besluit van 7 augustus 1939 pas kan worden verleend na een met redenen omkleed advies van de directieraad; 
dat dit advies de overheid die bevoegd is om de benoeming te doen, juist en voldoende moet inlichten over 
de verdiensten van de diverse gegadigden en over de redenen die de directieraad ertoe hebben gebracht aan de 
gegadigden die hij voordraagt, de voorkeur te geven boven de andere; dat dit met redenen omklede advies een 
substantieel vormvereiste is dat in het belang van de personeelsleden is vastgesteld en waarvan het ontbreken de 
geldigheid van de gedane benoeming(en) aantast; 

Overwegende echter dat de gedetailleerde en nauwgezette vergelijking van elke sollicitatie met elke andere 
sollicitatie weliswaar mogelijk is als het aantal gegadigden beperkt is, maar dat een zodanige vergelijking rede
lijkerwijze niet kan worden vereist en ondoenbaar zou blijken als, zoals in het onderhavige geval, 61 gegadigden 
in concurrentie zijn; dat de directieraad in dat geval voldoet aan de verplichting om zijn advies met redenen te 
omkleden als hij, in het bezit van de individuele dossiers van de gegadigden en na over hun verdiensten te hebben 
beraadslaagd, degene of degenen voordraagt die hij de beste(n) vindt, en bovendien verwijst naar de rangschikking 
volgens anciënniteit; 

Overwegende dat de directieraad in het onderhavige geval in het bezit was van de lijst van de gegadig
den, waarop voor elk van hen de graad, de anciënniteit in rang 11, de dienstanciënniteit, de geboortedatum en 
de niveauanciënniteit vermeld stonden; dat hij ook in het bezit was van de individuele dossiers en de beoorde
lingsdossiers van elke gegadigde; dat de betrekking beschreven is; dat de loopbaan van de gegadigden in grote 
lijnen is uiteengezet; dat uit het dossier blijkt dat de leden van de directieraad zijn ingelicht over alle gegevens die 
nuttig zijn om hun beoordeling te maken; dat de directieraad eerst en vooral een rangschikking van de gegadigden 
heeft opgemaakt op basis van de «statutaire» rangschikking van het bestuur maar aan de top de gegadigden heeft 
geplaatst wier verdiensten en bekwaamheid in de verf waren gezet; dat aangezien de betrekking zowel aan een 
personeelslid van de Nederlandse taalrol als aan een personeelslid van de Franse taalrol kon worden.. verleend, de 
raad in zijn benoemingsvoorstellen J. Bellay (tweetalige Franstalige), G. Volcke, M. Broche en M. De Bruyne (ex 
aequo, drie Nederlandstalige personeelsleden), M. Van de Walle (Nederlandstalige) en M. Moeremans (Fransta
lige) vooraan heeft geplaatst; dat het vervolg van de door de raad gemaakte rangschikking; met enkele punten 
van voorbehoud die niet van belang zijn voor het beschouwde geval, gebaseerd was op de anciënniteit zoals die 
bleek uit de rangschikking van het bestuur; 

Overwegende dat de directieraad, die diegenen heeft voorgedragen die hij de besten vond in elke taalrol, 
de Nederlandse, de Franse, de tweetalig Nederlandse en de tweetalig Franse, en de andere gegadigden heeft 
gerangschikt volgens hun anciënniteit en die bij zijn advies de lijst van de gegadigden, alsook hun individueel 
dossier en hun beoordelingsdossier heeft gevoegd, moet worden geacht een met redenen omkleed advies te hebben 
gegeven in de zin van artikel 23, eerste lid, van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939; 

Overwegende dat de eerste twee middelen niet opgaan; 

Overwegende dat verzoeker in zijn memorie van wederantwoord betoogt dat de directieraad niet het met 
redenen_ omklede advies heeft gegeven dat vereist is door artikel 23, eerste lid, van het koninklijk besluit van 
7 augustus 1939, want tijdens de vergadering van 4 maart 1985 heeft die directieraad de bezwaarschriften die 
werden ingediend tegen de voorstellen die hij op 28 januari 1985 had gedaan «zowel voor de graad van adviseur 
bij 5.3.1. als tegelijkertijd voor de graad van adviseur (1.0.1. -1.3 -2.3.1.) en van eerstaanwezend ontvanger A 
(Luik X, Oostende I en Sint-Niklaas l)» globaal heeft onderzocht en die bezwaarschriften unaniem heeft verworpen 
omdat ze «geen enkel element bevatten dat door de Directieraad niet was gekend op het ogenblik van het opmaken 
van de benoemingsvoorstellen»; 

Overwegende dat niet hoeft te worden onderzocht of verzoeker er belang bij heeft zo'n middel op te 
werpen omdat de voorstellen van de directieraad niet zijn gewijzigd als gevolg van de bezwaarschriften, maar 
ermee kan worden volstaan vast te stellen dat de oproep tot de gegadigden voor verschillende betrekkingen was 
gedaan, dat dezelfde gegadigden naar elk van die betrekkingen hebben gesolliciteerd en dat de directieraad tijdens 
de vergadering van 4 maart 1985 de beslissing heeft genomen om de bezwaarschriften te verwerpen nadat hij 
7 personeelsleden die een bezwaarschrift hadden ingediend, had gehoord en de bezwaarschriften had onderzocht 
van 10 andere die niet hadden gevraagd te worden gehoord; dat overigens volgens de notulen van de vergadering 
van 4 maart 1985 «omzeggens alle hogervermelde agenten zich benadeeld voelen ingevolge het voorstellen van de 
Hr. Lepage voor de betrekking van Adviseur 2.3.1.», wat een gesprek op gang bracht maar wat niets te maken 
heeft met het onderhavige geding; dat het middel niet opgaat. 

(Verwerping - kosten ten laste van verzoeker en van de tussenkomende partij). 
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ARREST van 17 september 1986 (Vle Kamer) 
De HH. Rémion, Eerste Voorzitter van de Raad van State, verslaggever, Closset en Martens, staatsraden, 
en Mej. Dagnelie, auditeur. 

VARGIU (Mrs Roland en Lorent) t/ Regie der Posterijen en Belgische Staat, verte
genwoordigd door de Staatssecretaris voor Posterijen, Telegrafie en Telefonie 

RIJKSPERSONEEL - Anciënniteit en ranginneming - Hervorming van 16 maart 1964 - Amb· 
tenaar die hogere functies heeft uitgeoefend 

Artikel 33, § 2, van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 stelt geen voorwaarde 
voor bevordering die nog bij de andere door het statuut vastgestelde voorwaarden komt, 
maar voorziet in een middel om te kiezen uit de gegadigden die aan de vereisten voldoen. 
Het voorschrift van dat artikel kan geen van de vereisten zijn die door het statuut van 
het rijkspersoneel worden gesteld, in de zin van artikel 10 van het koninklijk besluit van 
8 augustus 1983. 

1984; 

Gezien het op 21 juni 1984 ingediende verzoekschrift, waarbij Irène Vargiu de nietigverklaring vordert van: 

«1° het ministerieel besluit van 29 maart 1984, in zoverre het (haar) graadanciënniteit vaststelt op 1 april 

»2° de beslissing van de directeur-generaal van de Regie der Posterijen van 16 mei 1984, waardoor deze 
weigert aan verzoekster een graadanciënniteit toe te kennen op 1 augustus 1983»; 

Overwegende dat verzoekster tot de graad van sectiechef bij het personeel van de Regie der Posterijen is 
bevorderd bij een ministerieel besluit van 29 maart 1984 en dat haar anciënniteit in die graad is vastgesteld op 
1 april 1984; dat niet wordt betwist dat haar van die bevordering kennis werd gegeven op 26 april 1984; dat 
dit besluit de eerste bestreden handeling is maar uitsluitend in zoverre het de anciënniteit in de graad vaststelt 
op 1 april 1984; 

Overwegende dat verzoekster op 8 mei 1984 een bezwaarschrift indiende bij de directeur-generaal van de 
Regie der Posterijen; dat zij daarin deed gelden dat zij het hogere ambt van sectiechef zonder onderbreking had 
uitgeoefend sinds 1 juni 1979 en dat zij vanaf 1 augustus 1983 aan de vereisten voldeed opdat haar bevordering 
tot de graad van sectiechef die zij bij het ministerieel besluit van 29 maart 1984 had gekregen, kon terugwerken 
met toepassing van artikel 10 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1983 betreffende de uitoefening van een 
hoger ambt in de rijksbesturen; dat zij vroeg dat haar positie zou worden herzien en dat haar bevordering zou 
terugwerken tot 1 augustus 1983; dat de directeur-generaal op basis van hetzelfde artikel 10 de aanvraag van 
verzoekster verwierp met een brief van 16 mei 1984; dat de beslissing die in die brief vervat zou zijn, de tweede 
bestreden handeling is; 

Overwegende dat verzoekster een eerste middel ontleent aan de schending van artikel 10, tweede lid, van 
het koninklijk besluit van 8 augustus 1983 betreffende de uitoefening van een hoger ambt in de rijksbesturen, 
doordat de verwerende partij weigert dat zij op 1 augustus 1983 rang inneemt, omdat een van de voorwaarden 
om te kunnen worden benoemd is dat de gegadigde die vóór de belanghebbende gerangschikt staat, al benoemd 
is, terwijl verzoekster op 1 augustus 1983 aan alle vereisten voldeed om te worden bevorderd tot de graad van 
sectiechef en terwijl in artikel 10 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1983 geenszins sprake is van de 
benoemingen maar uitsluitend van de datums waarop rang wordt ingenomen voor de bevordering tot een hogere 
wedde en tot een hogere graad; 

Overwegende dat verzoekster een tweede middel ontleent aan de schending van artikel 33, § 2, b, van het 
koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de beoordeling en de loopbaan van het Rijkspersoneel, doordat 
de verwerende partij, door op basis van die bepaling te weigeren dat verzoekster op 1 augustus 1983 rang inneemt, 
er een verkeerde toepassing aan heeft gegeven, aangezien het geding geen betrekking heeft op de volgorde van 
een benoeming die verkregen is maar uitsluitend op de datum van ranginneming van die benoeming; 

Overwegende dat de twee middelen slechts één middel vormen dat kan worden geformuleerd als volgt: 
door het verlenen van een ranginneming met terugwerkende kracht afhankelijk te stellen van de voorwaarde dat 
verzoekster de gegadigde is die het best gerangschikt is volgens de bepalingen die de rangschikking van het 
rijkspersoneel regelen, schendt de minister artikel 10, tweede lid, van het koninklijk besluit van 8 augustus 1983; 

Overwegende dat artikel 10 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1983, waarvan de schending wordt 
aangevoerd, bepaalt: 
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»Uitoefening van een hoger ambt verleent geen aanspraak op vaste benoeming in de graad van dat ambt. 

»Indien een ambtenaar evenwel wordt bevorderd tot de graad die overeenstemt met de betrekking welke hij 
zonder onderbreking heeft waargenomen en indien hij voor deze betrekking wordt aangewezen, neemt hij voor de 
bevordering tot een hogere wedde en tot een hogere graad rang in op de datum vanaf welke hij die betrekking 
ononderbroken waarneemt, zonder dat die datum mag teruggaan tot vóór de datum waarop de belanghebbende alle 
vereisten heeft vervuld welke het statuut van het rijkspersoneel stelt om bevorderd te worden tot de graad van de 
betrekking waarvoor hij is aangewezen, noch tot vóór de datum waarop die betrekking vacant is geworden»; 

Overwegende dat verzoekster betoogt dat zij was bevorderd tot de graad van sectiechef, welke graad 
overeenstemt met de betrekking die zij sinds 1 juni 1979 zonder onderbreking had waargenomen, en dat zij 
voor de genoemde betrekking was aangewezen en dat zij derhalve rang moest innemen op 1 augustus 1983, op 
welke datum zij voldeed aan alle vereisten die het statuut van het rijkspersoneel stelt om tot die graad te worden 
bevorderd en op welke datum de betrekking vacant was; 

Overwegende dat de verwerende partij betoogt dat verzoekster op 1 augustus 1983 niet voldeed aan een van 
de vereisten, namelijk die gesteld in artikel 33, § 2, b, van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende 
de beoordeling en de loopbaan van het Rijkspersoneel; 

Overwegende dat om te worden bevorderd tot de graad van sectiechef (rang 24) de volgende vereisten 
gelden: 

1° de ambtenaar moet zich bevinden in een administratieve stand waarin hij zijn aanspraken op bevordering 
kan doen gelden (artikel 75, eerste lid, van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937); 

2° de ambtenaar die aan beoordeling onderworpen is, moet ten minste de vermelding «goed» hebben 
(artikel 75, tweede lid, van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937); 

3° de ambtenaar moet ten minste negen jaar anciënniteit in niveau 2 hebben (artikel 46 van het koninklijk 
besluit van 7 augustus 1939); 

4° de ambtenaar moet de graad van adjunct-sectiechef of postontvanger B hebben (koninklijk besluit van 
14 december 1978 betreffende de hiërarchische indeling en de loopbaan van sommige personeelsleden van de 
Regie der Posterijen); 

dat niet wordt betwist dat verzoekster op 1 augustus 1983 aan die voorwaarden voldeed; 

Overwegende dat artikel 33, § 2, van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939, dat volgens de verwerende 
partij een voorwaarde stelt waaraan verzoekster niet voldeed, bepaalt: 

<<De bevordering door verhoging in graad tot een graad van de niveaus 2, 3 of 4 waarvoor geen examen is 
voorgeschreven, wordt verleend in deze volgorde: 

»a) aan de kandidaat met de beste beoordeling; 
»b) onder kandidaten die dezelfde beoordeling hebben gekregen of onder kandidaten die van beoordeling zijn 

vrijgesteld, aan de kandidaat die het best gerangschikt is volgens de bepalingen die gelden inzake rangschikking 
van het rijkspersoneel. . .. »; 

Overwegende dat die bepaling geen voorwaarden voor bevordering stelt die nog bij de bovenvermelde 
voorwaarden komt, maar voorziet in een middel om te kiezen uit de gegadigden die aan de vereisten voldoen; 
dat het geen van de vereisten kan zijn die door het statuut van het rijkspersoneel worden gesteld in de zin van 
artikel 10 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1983; dat de verwerende partij bijgevolg, door zich op die 
bepaling te baseren om aan verzoekster de toepassing van het genoemde artikel 10, dat wil zeggen de vaststelling 
op 1 augustus 1983 van haar ranginneming voor de bevordering tot een hogere wedde en tot een hogere graad, 
te weigeren, haar bevoegdheden heeft overschreden; 

Overwegende dat de verwerende partij vergeefs tegenwerpt dat het toekennen van een ranginneming met 
terugwerkende kracht tot gevolg zou hebben dat verzoekster zou worden gerangschikt vóór personeelsleden die 
eveneens tot rang 24 waren bevorderd maar die vóór haar stonden in rang 23; dat het voordeel dat uitdrukkelijk 
wordt bepaald in het genoemde artikel 10, tweede lid, immers wordt gerechtvaardigd door het toekennen van de 
uitoefening van een hoger ambt; 

Overwegende dat noch de bevoegdheid van de directeur-generaal om de tweede bestreden handeling vast te 
stellen, noch de aard van die handeling hoeft te worden onderzocht maar ermee kan worden volstaan vast te stellen 
dat de nietigverklaring van het ministerieel besluit van 29 maart 1984, in zoverre het verzoeksters anciënniteit in 
de graad van sectiechef vaststelt op 1 april 1984, de nietigverklaring van de genoemde handeling meebrengt. 

(Vernietiging van het ministerieel besluit van 29 maart 1984 waardoor Irène Vargiu tot de graad van 
sectiechef wordt benoemd, in zoverre het haar anciënniteit in die graad vaststelt op 1 april 1984 en van de 
beslissing van de directeur-generaal van 16 mei 1984 die verzoeksters bezwaarschrift afwijst en weigert haar 
graadanciënniteit vast te stellen op 1 augustus 1983 - kosten ten laste van de verwerende partij). 
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ARREST van 19 september 1986 (me Kamer) 

Arresten 
Nrs 26.900 tot 26.907 

Blz. 14 

De HH. Tapie, kamervoorzitter, Van Aelst en François, verslaggever, staatsraden, en Hoeffler, eerste 
auditeur. 

N.V. C.F.I. GROUP (Mrs Maussion en Simont) t/ N.V. Zeekanaal en haveninrichtingen 
van Brussel (M'8 Flamme en Boccart) 

I. BEVOEGDHEID VAN DE ADMINISTRATIEVE OVERHEDEN - Delegatie van bevoegdheid -
Bijzondere delegaties - Openbare instellingen 

II. VENNOOTSCHAP ZEEKANAAL EN HAVENINRICIITINGEN VAN BRUSSEL - Ingebrnik
neming van het domein 

III. WETTEN, DECRETEN EN BESLUITEN - Gevolgen voor de toekomst - Definitief geregelde 
toestanden - Uitzonderlijk geval van een interpretatieve wet 

Uit artikel 19 van de statuten van de Vennootschap Zeekanaal en haveninrichtingen 
van Brussel volgt dat de raad van bestuur slechts bevoegdheden kan delegeren aan zijn le
den en niet aan de directeur-generaal. Een besluit van de raad van bestuur luidens hetwelk 
de beslissing waarbij aan de directeur-generaal delegatie werd verleend, de intrekking im
pliceert van al de vergunningen tot ingebruikneming van het domein van de vennootschap, 
kan geenszins een interpretatieve draagwijdte hebben en, bijgevolg, evenmin enige terug
werkende kracht. 

Gezien het op 6 september 1983 ingediende verzoekschrift, waarbij de naamloze vennootschap C.F.I. Group 
de nietigverklaring vordert van «de beslissing van de verwerende partij om de aan haar verleende domaniale 
vergunning te herroepen, waarvan kennis is gegeven met een brief van 8 juli 1983»; 

Overwegende dat de verzoekende vennootschap in de buurt van het zeekanaal van Brussel naar de Rupel een 
spoorwegnet heeft aangelegd en exploiteert dat verschillende industriële bedrijven met het nationale net verbindt; 
dat zij daartoe van de <<Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles», belast met de 
exploitatie van dat kanaal, de nodige vergunningen heeft gekregen; dat bij die vergunningen een clausule hoorde 
betreffende de herroeping ervan, die inzonderheid bepaalde dat ze «te allen tijde herroepbaar>> waren; dat de 
directeur-generaal van de <<Société du canal» voor de betwiste spoorwegen die op eigen baan en niet op het 
openbare net liggen, aan de raad van bestuur een verslag voorlegde waarin hij uiteenzet dat het verantwoord zou 
zijn van de regeling van de vergunning over te stappen op die van de concessie, wat inzonderheid een aanzienlijke 
verhoging van de door de verzoekende partij te betalen retributies tot gevolg zou hebben; dat de raad van bestuur 
van de <<Société du canal» op 11 mei 1983 de volgende beslissing nam: 

«DOMEIN VAN DE VENNOOTSCHAP. - Spoorweg. - Retributies. Verslag D.G/7.008. -

»De Raad neemt de principiële beslissing om het gebruik van het domein van de vennootschap, voor 
spoorwegen die op eigen baan liggen, voortaan te regelen door concessies en niet langer door vergunningen, 
die wel van toepassing blijven op de spoorwegen die op het openbare net lopen. Het gebied dat in aanmerking 
wordt genomen voor de akte van concessie, heeft een breedte van 4m50, dat wil zeggen de vrije breedte van de weg, 
en de prijs voor het gebruik wordt vastgesteld op 200 fr. per m2 voor het jaar 1983».; 

dat de directeur-generaal op 8 juli 1983 de volgende brief schreef aan de verzoekende partij: 

«DOEL: Herroeping van vergunningen voor het aanleggen van spoorwegen op eigen baan. - Concessie
overeenkomst. -

»Voor de industriële aansluitingen op de spoorweg op het door onze vennootschap beheerde domein, bestaan 
thans vergunningen die aanleiding geven tot de heffing van retributies vn 6 fr. per strekkende meter. Die prijs, die 
sinds 1948 niet veranderd is, bedroeg 0,40 fr. per strekkende meter in 1914, 2.fr. in 1927 en 2,80 fr. in 1946. Hij 
wordt beperkt tot een jaarlijks forfaitair bedrag van 20 fr. als de weg niet gebruikt wordt! 

»Het lage niveau van die prijzen, ja zelfs het louter eigendomserkennende karakter ervan, terwijl de aanleg 
van spoorwegen een inneming van het domein voor 4,5 m2 per strekkende meter spoorweg vereist die van dezelfde 
aard is als die welke voortkomt uit een concessieovereenkomst met prijzen van een heel ander niveau, stamt uit een 
tijd toen het spoor zorgde voor de verdeling of de groepering van de goederen die over het water werden aangevoerd. 

»De ontwikkeling van het vervoer heeft elke grond ontnomen aan die tarifering. Wat in het begin werd 
beschouwd als een verantwoorde voorkeursregeling, wordt nu een ondraaglijk voorrecht bij het gebruik van een 
brede strook grond van onze vennootschap. 
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»Die tarifering is bovendien van die aard dat ze aanleiding geeft tot concurrentievervalsing tussen het vervoer 
over een waterweg en het vervoer met de spoorweg, die uiteindelijk duur uitvalt voor de gemeenschap. 

»Daaruit volgt dat het goederenverkeer wordt weggeleid van dure terreinen, die normaal gezien voor de 
waterweg bestemd zijn omdat ze dienen voor de verbinding tussen fabrieken die langs de waterweg zijn gevestigd 
om er gebruik van te maken, en dat die terreinen dus ongebruikt liggen. 

»Dat is een toestand die wij niet langer kunnen dulden. 

»Daarom heeft onze raad van bestuur besloten om alle industriële aansluitingen op het spoorwegnet van 
de N.M.B.S. die op ons domein op eigen baan liggen, uit de huidige regeling van de vergunningen te halen en ze 
onder de regeling van de concessies te doen vallen tegen de gebruikelijke prijzen, zoals onverschillig welk gebruik 
van ons domein. 

»Voor uw spoorwegen die op ons domein liggen, zijn vergunningen verleend die aanleiding geven tot de 
heffing van jaarlijkse retributies van 6 fr. per strekkende meter voor 6.579 meter spoorwegen en van 20 fr. voor 
301,55 meter ongebruikte spoorwegen en 3.040 meter spoorwegen buiten gebruik, dat wil zeggen 39.514 fr. per 
jaar. 

»Krachtens artikel 14 van de algemene voorwaarden die bij elke door onze vennootschap verleende vergun
ning zijn gevoegd, trekken wij de aan u verleende vergunningen in met ingang van 1 augustus 1983. 

»Als u de spoorwegen die op ons domein liggen wil blijven exploiteren, verzoeken wij u de hierbij gevoegde 
ontwerp- concessieovereenkomst te ondertekenen, die gebaseerd is op de volgende gegevens: 

»-lengte van de aangelegde spoorwegen: 6.579 + 301,55 + 3.040 = 9.920,55 strekkende meter; 
»-breedte van de gebruikte baan: 4 m 50 gelijk aan de vrije breedte van de spoorweg; 
>>-prijs van de retributie: 220 fr,/m2/jaar; 
>>-duur van de concessie: maximaal zes jaar, vernieuwbaar voor 2 x 6 jaar; 
»-jaarlijkse retributie voor de concessie voor hetjaar 1983: 8.928.400 fr. x 5/12 = 3.720,167 fr. 
» ... »; 

Overwegende dat het eerste middel, tweede onderdeel, wordt ontleend aan de onbevoegdheid van de steller 
van de bestreden handeling, doordat «de beslissing van algemene strekking waarbij de raad van bestuur van de 
verwerende partij heeft besloten om «alle industriële aansluitingen ". uit de huidige regeling van de vergunningen 
te halen".» en die te vervangen door de regeling van de concessies, die raad van bestuur niet van de verplichting 
ontsloeg om in uitdrukkelijke bewoordingen en met uitoefening van zijn bevoegdheden te beslissen over de herroeping 
van de vergunning die met name aan verzoekster is verleend ".»; 

Overwegende dat volgens de verwerende partij de bestreden beslissing door de raad van bestuur werd 
genomen en de vorenvermelde brief van 8 juli 1983 van de directeur-generaal die beslissing louter heeft uitgevoerd; 

Overwegende dat de beslissing van de raad van bestuur werd genomen op basis van een verslag van 
de directeur-generaal die de brief van 8 juli 1983 aan verzoekster heeft geschreven; dat in dat verslag wordt 
voorgesteld «de principiële beslissing te nemen om de aanleg van spoorwegen op eigen baan op het domein van 
de vennootschap, uit de huidige regeling van de vergunningen te halen en onder de regeling van de concessies 
te doen vallen tegen de gebruikelijke prijzen»; dat de directeur-generaal eraan toevoegde: «Dat geval is concreet 
van toepassing op de spoorwegen die zijn aangelegd door de C.F.I. en niet door de N.M.B.S.»; dat de raad van 
bestuur, door «de principiële beslissing (te nemen) om het gebruik van het domein van de vennootschap, voor 
spoorwegen die op eigen baan liggen, voortaan te regelen door concessies en niet langer door vergunningen», 
de bedoeling kan hebben gehad de nieuwe regeling slechts toe te passen op de spoorwegen die «voortaan» 
zouden worden aangelegd en bijgevolg niet ondubbelzinnig heeft gezegd dat die regeling onmiddellijk zou worden 
toegepast door de intrekking van de vergunningen die aan verzoekster zijn afgegeven en door een verzoek om 
een concessieovereenkomst te ondertekenen; dat aan die twijfel nog kracht wordt bijgezet door de vaststelling dat 
het besluit van de raad van bestuur, in tegenstelling met de brief van 8 juli 1983, onder het volgende opschrift 
staat: <<Domein van de vennootschap -Spoorweg-Retributies», zonder dat het idee van een intrekking blijkt; 
dat de directeur-generaal, door met de genoemde brief kennis te geven van die intrekking, geen uitvoering geeft 
aan een beslissing die aan de raad van bestuur kan worden toegeschreven; dat hij dus de bestreden beslissing heeft 
genomen waarvan met die brief kennis wordt gegeven; dat het dus van belang is om na te gaan of hij bevoegd 
was om die beslissing te nemen namens de <<Société du canal»; 

Overwegende dat de directeur-generaal in de betwiste brief geen melding maakt van een delegatie die hem 
zou zijn verleend; dat een delegatie van bevoegdheid overigens, zoals de statuten van de <<Société du canal» 
in artikel 19 bepalen, slechts had kunnen worden verleend aan een lid van de raad van bestuur; dat bovendien, 
krachtens artikel 26 van diezelfde statuten, alle handelingen die de vennootschap binden, worden ondertekend door 
de voorzitter van de raad, bijgestaan door de bestuurder-secretaris of een bestuurder, aan welk vormvereiste niet 
is voldaan voor·de brief van 8 juli 1983; 

dat de omstandigheid, die uit de laatste memorie van de verwerende partij naar voren is gekomen, dat 
de raad van bestuur bij een beslissing van 24 april 1985 «zijn beslissing van 19 mei 1983 vernieuwt>> om het 
gebruik van het domein van de <<Société du canal» voor spoorwegen op eigen baan door concessies en niet 
langer door vergunningen te regelen, en «eraan toevoegt dat die beslissing impliceert dat alle (aan verzoekster 
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verleende vergunningen) worden ingetrokken», geen uitleggende strekking en bijgevolg geen terugwerkende kracht 
kan hebben; dat het eerste middel in het tweede onderdeel gegrond is; 

Overwegende dat het geen belang heeft om de andere onderdelen van het middel of de andere middelen te 
onderzoeken omdat er geen ruimere nietigverklaring uit kan voortvloeienO 

(Vernietiging van de in de brief van 8 juli 1983 van de directeur-generaal vervatte beslissing van de <<Société 
anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles» om met ingang van 1 augustus 1983 de vergunningen 
in te trekken die aan de naamloze vennootschap C.F.I. Group zijn verleend om een spoorweguet op eigen baan 
aan te leggen - kosten ten laste van de verwerende partij). 

N1" 26.906 
ARREST van 19 september 1986 (IIIe Kamer) 

De HH. Tapie, kamervoorzitter, Van Aelst en François, verslaggever, staatsraden, en Hoeffier, eerste 
auditeur. 

HUPIN t/ Waals Gewest (M" Lambert) 

GEWESTEN - Gewestelijke instellingen - Werking 

Uit artikel 74, 2°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 en uit de artikelen 4, §§ 1 
en 2, en 8 van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 27januari1982, evenals uit 
artikel 5 van het besluit van dezelfde Executieve van 12 maart 1982 volgt àat de minister 
van het Waals Gewest tot wiens bevoegdheid de ruimtelijke' ordening behoort, bevoegd is om 
een bouwvergunning te vernietigen. 

Gezien het op 29 oktober 1982 ingediende verzoekschrift, waarbij Denise Huppin de nietigverklaring vordert 
van het ministerieel besluit van 31 augustus 1982 waarmee haar een bouwvergunning wordt geweigerd voor het 
permanent plaatsen van een caravan aan de «rue de la Briqueterie» te Muno; 

Gelet op het arrest n' 26.004 van 20 december 1985, waarbij de debatten worden heropend om het onderzoek 
van het tweede middel van het verzoekschrift mogelijk te maken, waarbij het beroep voor het overige wordt 
verworpen en waarbij het door de auditeur-generaal aangewezen lid van het auditoraat ermee wordt belast verslag 
op te maken over het tweede middel; 

Gelet op de kennisgeving van het arrest aan partijen; 

Overwegende dat verzoekster, eigenares van een stuk grond te Muno aan de «rue de la Briqueterie», om er 
een caravaan te plaatsen een bouwvergunning aanvroeg die haar door het college van burgemeester en schepenen, 
na een ongunstig advies van de gemachtigde ambtenaar, werd geweigerd op 17 november 1976; dat de bestendige 
deputatie van de provincieraad van Luxemburg die vergunning naar aanleiding van een beroep van verzoekster 
verleende op 17 februari 1977; dat de minister van het Waalse Gewest de vergunning naar aanleiding van een 
beroep van de gemachtigde ambtenaar vernietigde bij de bestreden handeling; 

Overwegende dat de Raad van State bij arrest n' 26.004 van 20 december 1985 de debatten heeft heropend 
om het onderzoek van het tweede middel van het verzoekschrift mogelijk te maken en het beroep voor het overige 
heeft verworpen; 

Overwegende dat het tweede middel luidt als volgt: 

«schending van artikel 55, § 3, van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke 
ordening en van de stedebouw, en van artikel 83, § 3, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 
der instellingen, doordat het besluit is vastgesteld door de minister alleen, terwijl de door artikel 74, 2°, van 
laatstgenoemde wet geboden mogelijkheid om een delegatie te verlenen uitgesloten is, aangezien die bepaling 
slechts betrekking heeft op de toepassing van de artikelen 68 tot 77. 

»Het in artikel 83, § 3, bepaalde beginsel heeft betrekking op de bevoegdheden die aan een minister worden 
toegewezen bij wet, bij decreet of bij koninklijk besluit; het heeft a fortiori ook betrekking op de bevoegdheden die 
aan de Koning worden toegewezen (onder dezelfde uitsluitende voorwaarde dat het om een zaak gaat die tot de 
bevoegdheid van de Executieve behoort). 
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»Met andere woorden, tot de vernietiging van de bouwvergunning is besloten door een onbevoegde overheid, 
aangezien uitsluitend de Executieve bevoegd is om te beslissen omdat art. 74, 2°, in dit geval niet kan worden 
toegepast.»; 

Overwegende dat de bestreden handeling uitsluitend door de minister voor Nieuwe Technologie, Kleine en 
Middelgrote ondernemingen, Ruimtelijke Ordening en Bossen van het Waalse Gewest is vastgesteld en ondertekend; 

Overwegende dat de Executieve op 27 januari 1982 een besluit heeft vastgesteld «houdende regeling van 
de Waalse Gewestexecutieve», bekendgemaakt in het Staatsblad van 3 april 1982; dat artikel 4 van dat besluit in 
paragraaf 1 het beginsel van de collegialiteit herhaalt door te bepalen: «De Executieve beraadslaagt over ieder 
ontwerp van decreet of van besluit van de Executieve, alsmede over iedere maatregel van verordenende aard»; dat 
paragraaf 2 van hetzelfde artikel bij wijze van uitzondering op dat beginsel bepaalt dat de Executieve evenwel, 
binnen de in die paragraaf vastgestelde perken, niet behoort te beraadslagen over bepaalde ontwerpen van besluit 
waarbij toelagen worden toegekend (1 ° en 2°) en over het verlenen van bepaalde voordelen toegekend ter uitvoering 
van de wetgeving en de reglementering betreffende de economische expansie (3°); 

Overwegende evenwel dat artikel 74, 2°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 
instellingen bepaalt: «De Executieve beslist collegiaal, onverminderd de delegatie die zij verleent»; dat artikel 1 
van het bovengenoemde besluit van 27 januari 1982 herhaalt: «Onverminderd de door haar toegestane delegaties, 
beraadslaagt de Waalse Gewestexecutieve collegiaal»; dat artikel 8 van hetzelfde besluit als volgt luidt: «De 
Ministers, leden van de Executieve, hebben delegatie in de aan hun respectievelijk toegekende materies, om de 
wetten, reglementen en omzendbrieven toe te passen en om het beleid van het Gewest uit te voeren»; 

Overwegende dat een redelijke betekenis dient te worden gegeven aan het geheel van die bepalingen; dat 
paragraaf 2 van artikel 4 dient te worden gelezen als een opsomming van handelingen die, zelfs als er geen 
delegatie is, niet onder toepassing van het voorschrift van de collegiale beraadslaging vallen en paragraaf 1 van 
hetzelfde artikel als een herhaling van dat voorschrift, terwijl artikel 1 en artikel 8 moeten worden geïnterpreteerd 
in overeenstemming met het voormelde artikel 74, 2°, van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen, dat 
wil zeggen dat artikel 1 moet worden geacht de Executieve te machtigen om van dat voorschrift af te wijken door 
delegaties toe te staan en artikel 8 moet worden geacht zulke delegaties te verlenen aan de ministers, leden van 
de Executieve «in de aan hun respectievelijk toegekende materies, om de wetten, reglementen en omzendbrieven 
toe te passen ... »; 

Overwegende dat uit die aldus geïnterpreteerde teksten blijkt dat die delegaties een beslissingsbevoegdheid 
inhouden voor de materies die respectievelijk aan de ministers, leden van de Executieve, zijn toegekend bij het 
besluit van de Executieve van 12 maart 1982, bekendgemaakt in het Staatsblad van 12 mei 1982, waarvan artikel S 
aan Minister Wathelet inzonderheid bevoegdheid verleent inzake ruimtelijke ordening, terwijl dat besluit op zich 
hem slechts de bevoegdheid heeft verleend om de beslissingen van de Executieve voor te bereiden en uit te voeren; 
dat een besluit tot vernietiging van een bouwvergunning een handeling is ter toepassing van de wetten, decreten 
en verordeningen die gelden inzake ruimtelijke ordening en stedebouw; dat het middel in rechte faalt. 

(Verwerping - kosten ten laste van verzoekster). 

Nr 26.907 

ARREST van 19 september 1986 (Ille Kamer) 
De HH. Tapie, kamervoorzitter, Van Aelst en François, verslaggever, staatsraden, en Hoeffier, eerste 
auditeur. 

N.V. PUBLICITE GILQUIN (Mrs Saint Viteux en Blontrock) t/ Waals Gewest 
(Mr Lambert) 

I. GEWESTEN - Gewestelijke instellingen - Bevoegdheid 

Luidens artikel 6, § 1, I, 1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 zijn de Gewesten 
bevoegd voor de stedebouw en de ruimtelijke ordening. Daaruit vloeit voort dat de ter zake 
aan de Koning toegekende bevoegdheid sedert 7 december 1981, krachtens artikel 66, vierde 
lid, van die bijzondere wet aan de Gewestexecutieven toekomt. 

II. GEWESTEN - Gewestelijke instellingen - Werking 

De Waalse Gewestexecutieve heeft haar bevoegdheid inzake ruimtelijke ordening op 
regelmatige wijze gedelegeerd aan de minister tot wiens bevoegdheid die aangelegenheid 
behoort. 
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III. HANDELINGEN VAN ADMINISTRATIEVE OVERHEDEN - Geldigheid - Schending van de 
wet - Motieven 

Een vergissing in een verwijzing in de aanhef van een besluit is niet van die aard dat 
ze dat besluit kan vitiëren; ... vooral niet wanneer die verwijzing geen verband houdt met 
het dispositie/ van dat besluit. 

IV. BOUWEN EN VERKAVELEN -Administratieve procedure tot toekenning van de vergunningen 
- Koning of Gewestexecutieve - Beroep ingesteld door het college van burgemeester en schepenen -
Algemeen 

V. GEMEENTEN - College van burgemeester en schepenen - Beslissingen 

Geen enkele wetsbepaling legt op straffe van nietigheid aan de Koning of aan de 
Gewestexecutieve de verplichting op om de regelmatigheid van de aanhangigmaking van 
het beroep van het college van burgemeester en schepenen tegen de beslissing waarbij de 
bestendige deputatie een bouwvergunning verleent, ambtshalve en op grond van authentieke 
stukken na te gaan, wanneer het beroepschrift is ingediend door de burgemeester en de 
secretaris, welke bij artikel 101 van de gemeentewet gemachtigd zijn respectievelijk om de 
openbare akten van de gemeente te ondertekenen en mede te ondertekenen. 

Gezien het op 28 oktober 1982 ingediende verzoekschrift, waarbij de naamloze vennootschap Publicité 
Gilquin de nietigverklaring vordert van het besluit dat op 19 augustus 1982 is vastgesteld door de Minister van 
de Nieuwe Technologieën en van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, de Ruimtelijke Ordening en het Bos 
voor het Waalse Gewest, en op 1 september 1982 aan de verzoekende partij ter kennis is gebracht, waarbij aan 
laatstgenoemde de bouwvergunning voor het plaatsen van reclameborden te La Louvière wordt geweigerd; 

Overwegende dat de verzoekende partij een eerste middel ontleent: 

« ... aan de schending van artikel 55, § 2, van de wet van 29 maart 1962, van de artikelen 6, § 1, [, 1°, 7, 
74, 78, 83, § 3, van de wet van 8 augustus 1980, en van de beginselen inzake de bevoegdheid van de steller van 
de administratieve handeling, 

»inzoverre de bestreden beslissing genomen is door de Minister van de Nieuwe Technologieën en van de 
Kleine en Middelgrote Ondernemingen, de Ruimtelijke Ordening en het Bos voor het Waalse Gewest, 

»ofschoon krachtens artikel 55, § 2, van de wet van 29 maart 1962 de Koning bevoegd is om kennis te 
nemen van het door het college ingestelde beroep.»; 

Overwegende dat de Gewesten bij artikel 6, § 1, I, 1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming der instellingen bevoegd zijn verklaard op het stuk van de stedebouw en de ruimtelijke ordening; dat 
daaruit voortvloeit dat de ter zake aan de Koning toegekende bevoegdheid sedert de eerste gehele vernieuwing 
van de Wetgevende Kamers volgend op de inwerkingtreding van die wet, dit wil zeggen sedert 7 december 
1981, krachtens artikel 66, vierde Jid, van voornoemde bijzondere wet aan de Gewestexecutieven toekomt; dat 
de Gewestexecutieve haar bevoegdheid ter zake op regelmatige wijze heeft gedelegeerd aan de minister die het 
bestreden besluit heeft ondertekend; dat het middel wettelijke grondslag mist; 

Overwegende dat de verzoekende partij een tweede middel ontleent: 

«... aan de schending van de beginselen inzake de juistheid en de coherentie van de gronden en van het 
bepalend gedeelte van de administratieve handelingen 

»inzoverre het aangevochten besluit uitspraak doet omtrent het beroep van het college, dat is ingesteld 
tegen de beslissing van de bestendige deputatie dd. 15 april 1982 «waarbij het beroep wordt toegewezen dat 
de N.V. Publicité Gilquin ( ... ), ingesteld heeft tegen de beslissing van 21 december 1981 waarbij het college van 
burgemeester en schepenen van de gemeente La Louvière de bouwvergunning voor het plaatsen van reclameborden 
aan de rue du Moulin 159 en rue de Longtain 191 te 7100 La Louvière, weigert», en voorts het beroep van 
het college van burgemeester en schepenen toewijst en «de beslissing dd. 15 april 1982 van de bestendige 
deputatie van de provincieraad van Henegouwen, waarbij de bouwvergunning aan de N.V. Publicité Gilquin 
wordt verleend», vernietigt», terwijl, in tegenstelling tot wat in het bestreden besluit wordt gesteld, het college de 
vergunning betreffende de plaats gelegen rue de Longtain niet geweigerd, doch daarentegen verleend had; dat de 
verwerende partij, door de beslissing van de bestendige deputatie te vernietigen waarbij de vergunning (zonder 
enige verduidelijking) wordt verleend, de verzoekende partij in de onmogelijkheid stelt de juiste draagwijdte van 
het bestreden besluit te kennen, met andere woorden te weten of de verwerende partij «ultra petita» uitspraak 
heeft gedaan door de vergunning betreffende de rue de Longtain te vernietigen, hoewel die vergunning niet door 
de bestendige deputatie was afgegeven, doch door het college, en hoewel laatstgenoemde beslissing definitief 
geworden was, dan wel of zij zich uitsluitend beperkt heeft tot de plaats in de rue du Moulin, wat hoegenaamd 
niet vanzelfsprekend is; dat het aangevochten besluit in dat opzicht aangetast is door overschrijding van macht. 
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Overwegende dat de verwerende partij toegeeft dat de bestreden akte slechts bij vergissing verwijst naar 
een beslissing van de bestendige deputatie waarbij een beroep tegen twee weigeringen tot toekenning van een 
bouwvergunning wordt toegewezen, hoewel slechts één van de aangevraagde vergunningen was geweigerd en de 
bestendige deputatie alleen tegen die enkele weigering een beroep van de verzoekende partij heeft ontvangen en 
toegewezen; dat de verwerende partij betoogt dat de vergissing van zuiver materiële aard is en te klaarblijkelijk 
dan dat aan de draagwijdte van de bestreden akte kan worden getwijfeld; 

Overwegende dat in de op 21 december 1981 door het college van burgemeester en schepenen van La 
Louvière genomen beslissing uitspraak is gedaan over twee aanvragen om een vergunning met betrekking tot twee 
onderscheiden plaatsen, te weten de rue de Longtain en de rue du Moulin; dat die beslissing gunstig was voor de 
aanvraag met betrekking tot de rue de Longtain en ongunstig voor die met betrekking tot de rue du Moulin; dat 
het door de verzoekende partij bij de bestendige deputatie ingestelde beroep derhalve niet slaat op de beslissing 
in haar geheel, doch op «de beslissing van het schepencolleg van La Louvière, waarbij haar een vergunning voor 
de plaatsing van reclameborden wordt geweigerd», te weten op de enkele beslissing met betrekking tot de rue 
du Moulin; dat de beslissing van de bestendige deputatie, waarbij dat beroep wordt toegewezen, de door het 
college toegekende vergunning voor de rue de Longtain niet opnieuw in overweging neemt en alleen de aanvraag 
onderzoekt die was afgewezen, te weten de aanvraag om een vergunning voor de rue du Moulin; dat het aan de 
Koning gerichte beroep, ingesteld door het college, eveneens alleen betrekking heeft op de aanvraag betreffende de 
rue du Moulin; dat het beroep immers alleen opkomt tegen de beslissing waarbij het beroep dat is ingesteld «tegen 
de beslissing tot weigering van ons college», wordt toegewezen en de daarin uiteengezette argumentering het alleen 
heeft over de bijzonderheden van één enkele plaats, doch niet van beide; dat het bepalend gedeelte van de bestreden 
akte waarbij «Het beroep van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente La Louvière» toegewezen 
wordt verklaard, alleen kan slaan op het onderwerp van dat beroep, een onderwerp dat geen betrekking heeft op de 
aanvraag betreffende de rue de Longtain; dat in datzelfde bepalend gedeelte voorts wordt gesteld: <<De beslissing 
dd. 15 april 1982 van de bestendige deputatie van de provincieraad van Henegouwen, waarbij de bouwvergunning 
aan de N.V. Publicité Gilquin wordt toegekend, wordt vernietigd», wat iedere twijfel uitsluit, vermits de enige 
beslissing van de bestendige deputatie waarbij aan de verzoekende partij een bouwvergunning wordt verleend, die 
is welke betrekking heeft op de reclameborden in de rue du Moulin; dat de vergissing die is vastgesteld in de 
bestreden akte alleen voorkomt in een verwijzing en geen verband houdt met het bepalend gedeelte; dat niet kan 
worden geïnterpreteerd dat het bepalend gedeelte de ongevraagde vernietiging bevat van de vergunning betreffende 
de borden in de rue de Longtain, waarover nooit een geschil heeft bestaan; dat het middel niet opgaat; 

Overwegende dat de verzoekende partij een derde middel ontleent aan «de schending van de algemene 
beginselen inzake de motivering van de administratieve akten, van artikel 55, § 3, van de wet van 29 maart 1962, 
inzonderheid van het beginsel volgens hetwelk «iedere ambtelijke beslissing moet rusten op juiste feitelijke gronden, 
alsook van het bij artikel 6 van de Grondwet vastgelegde beginsel», 

»inzoverre, eerste onderdeel, in de bestreden akte «de grond ontleend aan de esthetische overwegingen, met 
betrekking tot de omstandigheid dat de borden de afmetingen van de aangrenzende puntgevel te buiten gaan, niet 
kan worden aangenomen, met dien verstande dat de bestendige deputatie de vergunning bepaaldelijk heeft verleend 
op voorwaarde dat de borden zouden worden beperkt tot de maximumafmetingen van de aangrenzende puntgevel, 
en dat de ruimte onder de borden en aan de zijkanten volledig wordt afgesloten, zodat het bestreden besluit de 
door de bestendige deputatie afgegeven vergunning niet kan vernietigen om door deze laatste aanvaarde redenen», 

»en inzoverre, tweede onderdeel, de bestreden akte, inzonderheid gemotiveerd door de omstandigheid dat 
de door de bestendige deputatie aan de verzoekende partij afgegeven vergunning erop neerkwam dat discriminatie 
kwam te ontstaan tussen deze laatste en een ander reclamebureau, waaraan gevraagd was elders op hetzelfde 
kruispunt geplaatste borden te verplaatsen, het beginsel van de gelijkheid van alle Belgen verkeerdelijk toepaste»; 

Overwegende dat wanneer in de bestreden akte gesteld wordt dat vermits de betwiste borden «de afmetingen 
van de aangrenzende puntgevel te buiten gaan, het ... esthetischer is ze op te hangen, veeleer dan ze midden in een 
moestuin te plaatsen», erin niet is ontkend dat de bestendige deputatie reeds had geëist dat de oppervlakte van de 
borden beperkt wordt tot de afmetingen van die puntgevel en dat de ruimte tussen die borden en de putngevel 
volledig wordt afgesloten, maar dat erin rekening is gehouden met de feitelijke omstandigheid, welke in de akte 
uitdrukkelijk wordt aangegeven en uit het dossier blijkt, dat de verzoekende partij, overigens zonder voorafgaande 
toestemming, vóór een puntgevel en op een afstand ervan borden had geplaatst die de afmetingen ervan te buiten 
gingen; dat niet wordt aangevoerd dat die feitelijke toestand, welke sedertdien is gewijzigd zoals blijkt uit een 
bijlage bij de laatste memorie volgend op het aanvullend verslag, reeds was gewijzigd toen de bestreden akte is 
vastgesteld; dat, in tegenstelling tot wat de verzoekende partij in haar laatste memorie volgend op het aanvullend 
verslag beweert, de bestreden beslissing geenszins «tot gevolg heeft gehad dat zij buiten het juridische kader van de 
bouwvergunning is komen te staan», vermits zij zich ertoe bepaald heeft de weigering van een zodanige vergunning 
te wettigen door de overweging dat het bord niet op een afstand van de puntgevel kon worden geplaatst, wat niet 
inhield dat een vergunning nodig zou zijn geweest indien het bord aan die puntgevel was opgehangen; dat het 
middel in zijn eerste onderdeel feitelijke grondslag mist; 

Overwegende dat de steller van de bestreden akte, door gewag te maken van een discriminatie tussen de 
verzoekende partij en een andere firma, niet heeft willen verwijzen naar artikel 6 van de Grondwet en naar het 
beginsel van de gelijkheid van alle Belgen, doch gewoon de hem bij wet toegekende beoordelingsbevoegdheid 
heeft uitgeoefend en het «esthetischer» heeft geoordeeld mochten de borden aan een puntgevel worden opgehangen, 
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zoals aan een andere firma gevraagd was te doen op hetzelfde kruispunt, veeleer dan toe te staan dat die borden 
geplaatst worden op een afstand van de puntgevel, «midden in een moestuin»; dat het middel in zijn tweede 
onderdeel niet opgaat; 

Overwegende dat de verzoekende partij een vierde middel, dat in het verzoekschrift in de vorm van een 
«voorafgaande opmerking>> wordt geformuleerd, doch uiteengezet wordt in de memorie van wederantwoord en in 
de laatste memorie, ontleent aan de omstandigheid dat «de verwerende partij ... geen uitspraak heeft gedaan na 
inzage van de notulen van de vergadering van het college tijdens welke besloten is beroep in te stellen tegen de 
beslissing van de bestendige deputatie», terwijl «de besluiten van de gemeentelijke organen alleen kunnen worden 
aangetoond door middel van de notulen van de vergadering tijdens welke het besluit is genomen, met uitsluiting 
van de overige bewijsmiddelen» en dat, vermits de steller van de bestreden akte geen kennis heeft gekregen van 
die notulen, hij de regelmatigheid van het besluit niet heeft kunnen nagaan; 

Overwegende dat uit het dossier blijkt dat het college van burgemeester en schepenen van La Louvière 
op de vergadering van 24 mei 1982 besloten heeft beroep in te stellen tegen de beslissing van de bestendige 
deputatie; dat tegen het besluit van het college geen enkele onregelmatigheid wordt aangevoerd; dat geen enkele 
wetsbepaling de steller van de bestreden akte op straffe van nietigheid de verplichting oplegde de regelmatigheid 
van de aanhangigmaking ambtshalve en op grond van authentieke stukken na te gaan, daar het beroep immers aan 
hem was gericht door de burgemeester en de secretaris, welke bij artikel 101 van de gemeentewet gemachtigd zijn 
om de openbare akten van de gemeente te ondertekenen en mede te ondertekenen; dat het middel niet opgaat. 

(Verwerping - kosten ten laste van de verzoekende partij). 
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ARREST van 23 september 1986 (Vlle Kamer) 

Nr 26.908 

De HH. Tacq, kamervoorzitter, verslaggever, Verschooten en De Brabandere, staatsraden, en De Coene, 
eerste auditeur. 

LIMPENS (Mrs Straelen en Putzeys) t/ Vlaams Gewest (Mrs De Preester en Maertens) 
en Gemeente Overijse 

I en II. (zie n' 23.266, II en III) 

III. RUIMTELIJKE ORDENING - Gewestplannen - Beroep bij de Raad van State - Belang 

De eigenaar van een perceel heeft er onmiskenbaar belang bij zo spoedig mogelijk de 
rechtsgevolgen ongedaan te maken van een gewestplan dat hij onrechtmatig acht en waarvan 
het bekend is dat het de bedoeling van de daartoe bevoegde overheid is het uit te voeren en 
toe te passen. Niets verplicht hem zijn annulatieberoep tegen dat gewestplan uit te stellen 
totdat het volledig is bekend gemaakt of het op hem individueel wordt toegepast. 

IV. (zie n' 26.231, 1) 

V en VI. (zie n' 26.553, VI en VII) 

VII. RUIMTELIJKE ORDENING - Gemeentelijke aanlegplannen - Beroep bij de Raad van State 
- Aanwijzing van de verwerende partij 

Wanneer de Koning (thans de Gewestexecutieve), op grond van artikel 24 van de 
stedebouwwet van 29 maart 1962, voor de aanneming van een bijzonder plan van aanleg in 
de plaats treedt van de in gebreke blijvende gemeente, moet hij geacht worden te handelen in 
naam en voor rekening van de betrokken gemeente, die voor het aldus aangenomen bijzonder 
plan van aanleg de enige verantwoordelijke blijft, evengoed als zij dat is voor een plan 
dat zijzelf heeft aangenomen en dat daarna door de Koning (de Gewestexecutieve) wordt 
goedgekeurd. Het verzoek van de gemeente om buiten de zaak te worden gesteld, kan niet 
worden ingewilligd. 

VIII. (zie n' 26.244, VII) 

Gezien het verzoekschrift dat Beatrice Limpens, vertegenwoordigd door haar raadsman, advocaat J. Putzeys, 
op 27 april 1978 heeft ingediend om de vernietiging te vorderen, in de mate van haar belang, van het bij koninklijk 
besluit van 7 maart 1977 vastgestelde gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse; 

Gezien het verzoekschrift dat Beatrice Limpens, vertegenwoordigd door dezelfde raadsman, op 21 maart 
1983 heeft ingediend om de vernietiging te vorderen van: 

a. «het besluit van 27 december 1982 van de Gemeenschapsminister van Ruimtelijke Ordening, Landinrich
ting en Natuurbehoud houdende definitieve aanvaarding van het deel van het bijzondere plan van aanleg «ljsebos» 
(Vliertjes/aan) genaamd, van de gemeente Overijse ter vernietiging van de verkavelingsvergunning (ref. 235 FL 
172) afgegeven op 27 februari 1967 op naam van mevrouw Limpens-Hue, mevrouw Hamoir-Limpens en Limpens 
J" voor gronden gelegen aan de ljsebos, bestaande uit de percelen 8 tot en met 18», 

b. «de beslissing, van onbekende datum, waarbij de gemeenteraad van de gemeente Overijse dit bijzonder 
plan van aanleg definitief heeft aangenomen»; 

Overwegende dat de feiten die belang hebben voor de zaken, als volgt kunnen worden samengevat: 

1.1. Verzoekster is eigenaar van gronden gelegen te Overijse, Ijsebos, en ten kadaster bekend of bekend 
geweest zijnde sectie M, nrs. 669/b, 676/a, 677 en 678/a. Het betreft de kavels 8 tot 18 uit de verkaveling die 
op 27 februari 1967 werd vergund door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Overijse 
(ref. 235 FL 172). 

l.2. Het bij ministerieel besluit van 29 maart 1974 voorlopig vastgesteld ontwerp-gewestplan Halle
Vilvoorde-Asse bestemt de gronden tot woonpark (rode en groene strepen}. 

l.3. Van 22 juli 1975 tot 19 oktober 1975 wordt het ontwerp-gewestplan aan het bij artikel 9 van de 
stedebouwwet bedoelde openbaar onderzoek onderworpen. 

Tegen de door het ontwerp-gewestplan aan verzoeksters betrokken gronden gegeven bestemming wordt 
geen bezwaar ingediend. 

1.4. De gemeenteraad van Overijse brengt in zijn advies van 15 oktober 1975 het gebied waarin verzoeksters 
betrokken gronden door het ontwerp-gewestplan zijn opgenomen, niet ter sprake. 
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1.5. De federatieraad van de randfederatie Tervuren brengt op 3 december 1975 advies uit over het ontwerp
gewestplan, o.m. m.b.t. de gemeente Overijse. 

In het geschreven advies komt het woongebied, waarvan verzoeksters betrokken gronden deel uitmaken, 
niet expliciet ter sprake. 

De kaart, die bij dit federatieadvies is gevoegd, duidt die gronden echter aan als woonpark. 

l .6. Het advies dat de regionale commissie voor de streek Vlaams-Brabant uitbrengt over het ontwerp
gewestplan, de opmerkingen van de particulieren en de adviezen van de geraadpleegde overheden, handelt niet in 
het bijzonder over het gebied waarin verzoeksters betrokken gronden gelegen zijn. 

l.7. Bij koninklijk besluit van 7 maart 1977 wordt het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse vastgesteld. Het 
bestemt verzoeksters betrokken gronden tot natuurgebied (effen lichtgroen met hoofdletter N). In de aanhef van 
het besluit is over de bestemming niets vermeld. 

1.8. Het koninklijk besluit van 7 maart 1977 wordt bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad 
van 15 april 1977. 

Bij schrijven van 29 april 1977 verzendt de gouverneur van de provincie Brabant aan de gemeentebesturen 
van 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 28 bestemmingsplannen, en 
2° de 28 plannen die de bestaande rechtstoestand aangeven. De 80 orthofotoplannen die de bestaande feitelijke 
toestand weergeven, worden niet opnieuw aan de betrokken gemeenten gezonden. 

1.9. Een koninklijk besluit van 19 augustus 1977 «houdende vernietiging of in herzieningstelling van 
sommige vergunningen tot verkaveling van gronden gelegen op het grondgebied van het gewestplan Halle-Vilvoorde
Asse» beslist o.m. dat een bijzonder plan van aanleg wordt opgemaakt, dat tot gevolg heeft dat meervermelde 
door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Overijse op 27 februari 1967 afgegeven 
verkavelingsvergunning (ref. 235 FL 172) wordt vernietigd, voor de gedeelten die in strijd zijn met het bij 
koninklijk besluit van 7 maart 1977 vastgesteld gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse en de daarbij horende aanvullende 
stedebouwkundige voorschriften en voor zover het kavels betreft waarvoor, op de dag van de inwerkingtreding 
van het besluit, geen regelmatige, definitieve en nog niet vervallen bouwvergunning is afgegeven. 

1.10. Bij besluit van 16 januari 1980 beslist de Koning in de plaats te treden van de gemeente Overijse 
«voor wat betreft het opmaken van» o.m. het bijzonder plan van aanleg, «Vliertjeslaan» genaamd, ter vernietiging 
van meerbedoelde verkavelingsvergunning omdat «de gemeente Overijse aan de verplichting tot het opmaken van 
de bijzondere plannen van aanleg niet heeft voldaan binnen de gestelde termijn». 

1.11. Bij koninklijk besluit van 25 februari 1980 wordt o.m. het bijzonder plan van aanleg «Vliertjeslaan» 
voorlopig aangenomen en wordt het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Overijse gelast het 
ontwerp aan een openbaar onderzoek te onderwerpen. 

1.12. Het openbaar onderzoek heeft plaats van 15 april 1980 tot 14 mei 1980. 

Er worden zes bezwaarschriften ingediend, die elk één of meer kavels van de bestaande verkaveling 
betreffen. 

Ook de echtgenoot van verzoekster dient een bezwaarschrift in. 

1.13. De regionale commissie van advies brengt op 29 juli «gunstig» advies uit over het «B.P.A. «ljsebos» 
(Vliertjes/aan)»; zij beoordeelt de bezwaren «ongunstig». 

1.14. Ondertussen wordt onderhandeld tussen de eigenaars, de gemeente en de bevoegde Minister. 

Verscheidene eigenaars tekenen een «verklaring van afstand tot vordering van schadevergoeding». 

Die verklaring luidt als volgt: «Ingeval van goedkeuring van het desbetreffend Bijzonder Plan van Aanleg 
«Verkaveling Vliertjeslaan» waarbij de kavels nrs. (".) de bestemming van bouwgrond opnieuw zou gegeven 
worden, verbinden ondergetekenden er zich onherroepelijk en uitdrukkelijk toe voor zichzelf en voor de personen 
of vennootschappen waarvoor hij zich sterk maakt, af te zien van elke aanspraak op schadevergoeding of enige 
andere vordering jegens de Staat of elke andere openbare overheid, in verband met de uitvoering van hogervermeld 
koninklijk besluit van 19 augustus 1977, en met financiële of andere nadelen die daaruit zouden zijn voortgevloeid». 

Die verklaring gaat gepaard met een overeenkomst met het gemeentebestuur waarbij de eigenaar zich onder 
het toezicht plaatst van een commissie die de eventuele verkoop van de kavels aan derden controleert. 

1.15. De bevoegde Gemeenschapsminister geeft op 7 oktober 1982 de volgende opdracht aan zijn bestuur: 
«Betreft: Overijse-BPA ljsebos (235 FL 172). -In bijlage laat ik u het gehoemd dossier geworden. Gelet op de 
verklaringen van de eigenaar van de loten 38, 35, 29, 23, 22, 21, 19, 1 en 2 om geen verdere schadevergoedingen 
te eisen, alsook op de feitelijke stedebouwkundige toestand en de reeds bebouwde loten 4. 6 en 7 (verloop van de 
termijn van 3 jaar; art. 46, laatste lid) verzoek ik u mij het besluit voor te leggen tot definitieve aanvaarding van het 
BPA voor wat betreft de loten 8 tot en met nr. 18. Gelet op de gëso/eerde ligging van lot 39 stel ik voor (voor) het 
overige gedeelte van de verkaveling het KB van inherzieningstelling en de opschorting van verkoop in te trekken». 

VERZAMELING VAN ARRESTEN VAN DE RAAD VAN STATE - 1986 



Arresten 
Nrs 26.908 tot 26.913 
Blz. 3 

• 
Nr 26.908 

In een daaropvolgende nota van 10 november 1982 laat dezelfde Minister aan zijn bestuur weten: «Betreft: 
Overijse: B.P.A. ljsebos (235 FL 172), ambtshalve herziening van een verkavelingsvergunning. -Aansluitend op 
mijn nota van 7.10.1982 kan ik u mededelen dat voor de definitieve aanvaarding van het ontwerp inzake de loten 
8 tot en met 18 volgende motivering geldt: Deze kavels zijn volgens het bij K.B. van 7 maart 1977 goedgekeurd 
gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse gelegen in een natuurgebied, dat bestemd is voor het behoud, de bescherming 
en het herstel van het natuurlijk milieu; gezien de loten 8 tot en met 18 een aaneengesloten onbebouwd geheel 
vormen en de verkaveling reeds een hoge densiteit kent, is het om die redenen aangewezen de bestemming van het 
gewestplan te bevestigen. In bijlage wordt eveneens het bewijs van openbaarmaking, opening en sluiting van het 
openbaar onderzoek ingesloten». 

1.16. Op 27 december 1982 wordt het met het tweede annulatieberoep bestreden besluit vastgesteld. Daarin 
wordt «het deel van het bijzonder plan van aanleg «ljsebos (Vliertjes/aan)» genaamd, van de gemeente Overijse 
ter vernietiging van de verkavelingsvergunning (ref. 235 FL 172) afgegeven op 27 februari 1967 op naam van 
mevrouw Limpens-Hue, mevrouw Hamoir-Limpens en J. Limpens voor gronden gelegen aan de ljsebos, bestaande 
uit de percelen 8 tot en met 18, definitief aanvaard». 

Het besluit steunt op de volgende motieven: 
1. bij het ordenen van een gebied dat voor bewoning wordt ingericht dient eveneens rekening gehouden 

te worden met de behoefte aan groene ruimten in functie van de bebouwing in de onmiddellijke omgeving; de 
percelen 8 tot en met 18 van bovenvermelde verkaveling zijn volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse in 
het natuurgebied gelegen en vormen een onbebouwd geheel; het is aangewezen voor die percelen de bestemming 
van het gewestplan te bevestigen; 

2. de verkaveling is voor het overige reeds in grote mate gerealiseerd en de verdere uitvoering ervan 
zal kaderen in het gemeentelijk grondbeleid; het verder laten bestaan van dat deel van de verkaveling is meer 
verantwoord dan haar herziening; aldus dient het deel van het plan van aanleg, omvattende de percelen 8 tot en 
met 18, definitief te worden aanvaard; 

3. tijdens het openbaar onderzoek werden zes bezwaarschriften ingediend; alleen de bezwaarschriften van 
Vincent Hamoir van 12 mei 1980 en van Ines Limpens van 9 mei 1980 hebben betrekking op het deel van het 
plan van aanleg dat definitief wordt aanvaard; gelet op het gewestplan en de bovenvermelde overwegingen moeten 
deze bezwaarschriften verworpen worden. 

1.17. Dezelfde dag vraagt de Gemeenschapsminister van Ruimtelijke Ordening, Landinrichting en Natuur
behoud aan de secretaris-generaal van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap zijn besluit van 27 december 
1982, «met de nodige gegevens aan de bestendige deputatie voor advies over te maken». 

1.18. Het besluit van 27 december 1982 wordt bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 
21 januari 1983. 

1.19. Op 21 maart 1983, d.i. minder dan zestig dagen later, stelt verzoekster annulatieberoep in tegen het 
besluit van 27 december 1982. 

1.20. Op 1 april 1983 brengt de Provinciale technische dienst voor de gebouwen, architectuur en stedebouw 
over het besluit van 27 december 1982 gunstig advies uit bij de gouverneur van de provincie Brabant. 

De Provinciale technische dienst der wegen en onbevaarbare waterlopen, van de provincie Brabant, maakt 
evenmin opmerkingen bij het besluit. 

1.21. Op 14 april 1983 brengt de bestendige deputatie van de provincieraad van Brabant een gunstig advies 
uit over het besluit van 27 december 1982. 

1.22. Op 2 mei 1983 brengt het provinciaal bestuur van de stedebouw verslag uit over het door het besluit 
van 27 december 1982 definitief aanvaard bijzonder plan van aanleg, en zendt het besluit naar het hoofdbestuur 
«voor koninklijke goedkeuring». 

1.23. Uit de gegevens van de zaak blijkt dat op heden de Vlaamse Executieve (evenmin de terzake van 
de ruimtelijke ordening bevoegde Gemeenschapsminister) het bij het besluit van 27 december 1982 «definitief 
aanvaard» bijzonder plan van aanleg heeft goedgekeurd. 

Wat de ontvankelijkheid van het eerste beroep betreft. 

2.1. Overwegende dat de verwerende partij doet gelden dat het beroep niet ontvankelijk zou zijn omdat 
het werd ingesteld meer dan zestig dagen na de bekendmaking van het bestreden gewestplan in de gemeente 
Overijse op 5 mei 1977; 

2.2. Overwegende dat de orthofotoplannen die de bestaande feitelijke toestand in het gewest Halle
Vilvoorde-Asse weergeven, en die luidens artikel 1 van het koninklijk besluit van 7 maart 1977 deel uitmaken van 
het bestreden gewestplan, niet gevoegd waren bij het dossier van dat plan, dat de gouverneur van de provincie 
Brabant op 29 april 1977 aan elke gemeente van het gewest heeft gezonden met het oog op het ter inzage leggen 
ervan voor het publiek; dat het feit dat de orthofotoplannen ter inzage van het publiek hebben gelegen tijdens 
het openbaar onderzoek over het ontwerp-gewestplan, niet ontslaat van de in artikel 10 van de stedebouwwet 
opgelegde verplichting het gewestplan in zijn geheel, d.i. met inbegrip van de weliswaar ongewijzigd gebleven 
orthofotoplannen, in elke gemeente van het gewest voor een ieder ter inzage te leggen; dat de bekendmaking van 
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een gewestplan slechts volledig is, wanneer het gehele gewestplan in elke gemeente van het gewest ter inzage 
ligt; dat uit geen enkel gegeven van de zaak blijkt of kan worden afgeleid dat meer dan zestig dagen vóór de 
indiening van het verzoekschrift het gehele bestreden gewestplan voor een ieder ter inzage werd neergelegd in 
het gemeentehuis van elke van de betrokken gemeenten; dat aangenomen dient te worden dat verzoekster haar 
beroep tijdig heeft ingediend; 

3.1. Overwegende dat de verwerende partij in de tweede plaats doet gelden dat het beroep gericht tegen 
het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse, mocht het als ontvankelijk ratione temporis aanvaard worden, dan alleszins 
niet ontvankelijk zou zijn «bij gebrek aan belang, omdat in dat geval het besluit aan verzoekster niet tegenstelbaar 
is en derhalve niet griefhoudend»; 

3.2. Overwegende dat verzoekster onmiskenbaar belang erbij heeft de rechtsgevolgen van het bestreden 
gewestplan dat zij onrechtmatig acht en waarvan het bekend is dat het de bedoeling van de daartoe bevoegde 
overheid is het uit te voeren en toe te passen, zo spoedig mogelijk ongedaan te maken; dat er geen enkele reden 
is om verzoekster te verplichten haar annulatieberoep tegen dat gewestplan uit te stellen totdat dit laatste volledig 
is bekendgemaakt of dat het op haar individueel wordt toegepast; dat de tweede door de tegenpartij opgeworpen 
exceptie van niet-ontvankelijkheid evenmin gegrond is; 

4. Overwegende dat verzoekster annulatieberoep instelt in de mate van haar belang, d.i. in zover het 
bestreden gewestplan haar betrokken gronden in de natuurzone opneemt; dat een gewestplan weliswaar een geheel 
vormt, maar dat de gedeeltelijke vernietiging ervan - zoals de latere gedeeltelijke wijziging ervan door de overheid 
- denkbaar en alzo toelaatbaar is, voor zover althans de vernietiging betrekking of uitwerking heeft op een vanuit 
planologisch standpunt isoleerbaar gebied binnen het gewest, zodat een gedeeltelijke vernietiging niet tot gevolg 
heeft de algemene economie van het plan aan te tasten; dat in het huidige geval, o.m. gelet op de ligging en de 
oppervlakte van verzoeksters betrokken gronden, in redelijkheid kan worden aangenomen dat de bestemming welke 
het bestreden gewestplan aan die gronden heeft gegeven, kan worden vervangen, zonder aan de algemene economie 
van dat plan afbreuk te doen; dat verzoekster derhalve ontvankelijk met een annulatieberoep kan opkomen tegen 
het gedeelte van het bestreden gewestplan dat de bestemming van haar betrokken gronden bepaalt. 

Wat de ontvankelijkheid van het tweede beroep betreft. 

5.1. Overwegende dat, zoals uit de uiteenzetting van de feiten blijkt, het bijzonder plan van aanleg 
waarvan de «definitieve aanvaarding» door de Gemeenschapsminister voor Ruimtelijke Ordening, Landinrichting 
en Natuurbehoud, bij besluit van 27 december 1982, door het tweede beroep is aangevochten, tot heden niet werd 
goedgekeurd door de Vlaamse Executieve; 

5.2. Overwegende dat krachtens artikel 23 van de stedebouwwet, het bijzonder plan van aanleg, nadat 
het door de gemeenteraad definitief is aangenomen, samen met het besluit van de gemeenteraad, de processen
verbaal van het openbaar onderzoek, de resultaten hiervan en de adviezen van de bevoegde commissie van advies 
onderworpen wordt aan het advies van de bestendige deputatie van de provincieraad van de betrokken provincie, 
daarna wordt goedgekeurd door de Koning (thans de Executieve), en pas vijftien dagen na de bekendmaking van 
het goedkeuringsbesluit bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad in werking treedt; 

5.3. Overwegende dat artikel 23 eveneens van toepassing is wanneer het bijzonder plan van aanleg definitief 
wordt aangenomen door de Koning (thans de Executieve) in de gevallen bepaald in artikel 24 van de stedebouwwet; 
dat luidens artikel 2, § 1, van de stedebouwwet, de Koning (thans de Executieve) aan de streek-, gewest- en 
gemeentelijke plannen bindende kracht verleent; dat het definitief aangenomen bijzonder plan van aanleg slechts 
een voorbereidende akte is, zonder bindende noch uitvoerbare kracht en op zichzelf niet voor vernietiging vatbaar, 
en dan ook slechts samen met het goedkeuringsbesluit voor de Raad van State kan worden aangevochten; dat 
het tweede beroep in zover het gericht is tegen het ministerieel besluit van 27 december 1982 bijgevolg niet 
ontvankelijk is; 

6. Overwegende dat verzoekster in haar tweede verzoekschrift in de tweede plaats de vernietiging vraagt 
«Van de beslissing, van onbekende datum, waarbij de gemeenteraad van de gemeente Overijse dit bijzonder plan 
van aanleg heeft aangenomen»; dat de gemeente Overijse in haar memorie van antwoord formeel verklaart dat 
zij m.b.t. het in deze zaak bedoelde bijzonder plan van aanleg geen enkele beslissing heeft genomen; dat die 
verklaring niet wordt tegengesproken door de eerste verwerende partij, noch door enig gegeven van de zaak; dat 
het tweede beroep in zoverre zonder voorwerp is. 

Met betrekking tot de procesvoering. 

7 .1. Overwegende dat de gemeente Overijse in haar memorie van antwoord stelt dat het beroep tegenover 
haar niet ontvankelijk is, omdat zij in de zaak «geen beslissingen heeft getroffen»; 

7.2. Overwegende dat in zover die stelling begrepen moet worden als een verzoek om buiten de zaak 
te worden gesteld, aangestipt dient te worden dat verzoekster de gemeente Overijse als verwerende partij bij 
de zaak heeft betrokken met het oog op het onderzoek en de behandeling van haar beroep tegen meerbedoeld 
bijzonder plan van aanleg; dat de Koning (thans de Executieve), wanneer Hij (zij) op grond van artikel 24 van 
de stedebouwwet, voor de aanneming van een bijzonder plan van aanleg in de plaats treedt van de in gebreke 
blijvende gemeente, geacht moet worden te handelen in naam en voor rekening van de betrokken gemeente, die 
voor het aldus aangenomen bijzonder plan van aanleg de enige verantwoordelijke blijft, evengoed als zij dat is voor 
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een plan dat zij zelf heeft aangenomen en dat daarna door de Koning (thans de Executieve) wordt goedgekeurd; 
dat een verzoek van de gemeente Overijse om buiten de zaak te worden gesteld, niet kan worden ingewilligd. 

Met betrekking tot de grond van de door het eerste beroep ingeleide zaak. 

8.1. Overwegende dat verzoekster o.m. betoogt dat, m.b.t. haar betrokken gronden, het bestreden gewestplan 
de artikelen 13 en 9 van de stedebouwwet schendt, doordat het aan het bij ministerieel besluit van 29 maart 1974 
voorlopig vastgesteld ontwerp-gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse «grondige wijzigingen aanbrengt die niet uit de 
bezwaren voortkomen, terwijl het niet tot de bevoegdheid van de tegenpartij behoort, op straffe het doel en de 
gevolgen van het openbaar onderzoek te vervalsen, op eigen initiatief. zonder veropenbaarde en uit het algemeen 
belang afgeleide motieven en zonder nieuwe raadpleging, de voorstellen die ze in het ontwerp-gewestplan deed, 
ongedaan te maken of te wijzigen»; 

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

8.3. Overwegende dat, wat betreft de totstandkoming van de gewestplannen, door de wet geen nog 
verdergaande vereisten in het proces van de besluitvorming zijn ingebouwd, dan die welke hiervoren onder 8.2. 
zijn vermeld; dat verzoekende partij aan de wet toevoegt wanneer zij aanvoert dat een wijziging van het voorlopig 
vastgesteld ontwerp-gewestplan, die steunt op de resultaten van het openbaar onderzoek of van de raadpleging van 
de overheidsinstanties, aan een nieuwe raadpleging onderworpen, of aan de betrokkenen zelf voorgelegd zou dienen 
te worden; dat de wetgever immers een procedure van besluitvorming heeft ingesteld, waarbij hij het evenwicht 
tussen de particuliere belangen en het algemeen belang heeft betracht; 

8.4. Overwegende evenwel dat, zoals uit de uiteenzetting van de feiten blijkt, noch de gemeenteraad van 
Overijse, noch de federatieraad van de randfederatie Tervuren, noch de regionale commissie van advies voor de 
streek Vlaams-Brabant, noch enige andere, tijdens de voorbereiding van het bestreden gewestplan geraadpleegde 
overheid enig voorstel of advies heeft geformuleerd strekkende tot wijziging van de door het ontwerp-gewestplan 
aan verzoeksters betrokken gronden gegeven bestemming «woonpark»; dat de eerste tegenpartij evenmin enig 
door een particulier persoon tijdens het openbaar onderzoek over het ontwerp-gewestplan gemaakte opmerking 
of bezwaar aanwijst, waarop zij zou hebben gesteund om die bestemming te vervangen door de bestemming 
«natuurgebied»; dat het middel gegrond is; 

9. Overwegende dat de andere door verzoekster tegen het bestreden gewestplan ingeroepen middelen, 
mochten zij ontvankelijk en gegrond zijn, niet tot een ruimere vernietiging van het gewestplan kunnen leiden 
dan die waartoe het besproken middel grond levert; dat er dan ook geen reden is om die middelen te onderzoeken, 

BESLUIT: 

Artikel 1. - Vernietigd wordt het bij koninklijk besluit van 7 maart 1977 vastgesteld gewestplan Halle
Vilvoorde-Asse, in zover het de gronden gelegen te Overijse, Ijsebos, ten kadaster bekend of bekend geweest 
zijnde sectie M, nrs. 669/b, 676/a, 677 en 678/a en de loten 8 tot 18 vormend van de verkaveling die vergund 
werd bij besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 februari 1967, (ref. 235 FL 172), tot 
natuurgebied bestemt. 

Artikel 2. - Het tweede beroep wordt verworpen. 

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

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

De kosten van het tweede beroep, bepaald op zevenhonderd vijftig frank, komen ten laste van verzoekster. 
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De HH. Tacq, kamervoorzitter, verslaggever, Verschooten en De Brabandere, staatsraden, en De Coene, 
eerste auditeur. 

WIGERINCK en VAN LINT t/ Vlaams Gewest (Mrs De Preester en Maertens) 

1. BOUWEN EN VERKAVELEN - Administratieve procedure tot toekenning van de vergunningen 
- Administratieve beroepen - Koning - Beroep - Termijn (1 en 2) 

II. WETTEN, DECRETEN EN BESLUITEN - Interpretatie - 1° Discrepantie tussen de Neder
landse en de Franse tekst (2); - 2° Interpretatie van onduidelijke teksten - Algemene economie van de 
wet (1) 

1. Alleen een systematische analyse van de aard en de draagwijdte van de door 
artikel 55 van de stedebouwwet van 29 maart 1962 ingerichte mogelijkheden van hoger be
roep bij een administratieve overheid, eensdeels, en van het karakter van de bij dat artikel 
vastgestelde termijn, anderdeels, maakt het mogelijk de zin van de bepaling van artikel 55, 
§ 2, tweede lid, van die wet te bepalen. 

Daaruit blijkt dat de termijn binnen welke de bestendige deputatie moet beslissen en 
die beslissing ter kennis van de aanvrager moet brengen, geen vervaltermijn is, maar een 
termijn van orde die in het uitsluitend belang van de aanvrager is gesteld. 

Wanneer de aan de bestendige deputatie toegekende termijn om over het beroep uit
spraak te doen verstreken is en zij geen beslissing heeft genomen, is het beroep bij de Koning 
dus niets anders dan een middel dat de betrokkene al/één - in zijn eigen belang en naar 
goeddunken - hanteert als een waarborg tegen het stilzitten van het bestuur. De beslissing 
waarbij als te laat ingediend wordt aangemerkt, het beroep dat bij de Koning werd ingesteld 
meer dan dertig dagen nadat de termijn was verstreken waarbinnen de bestendige deputatie 
in beginsel uitspraak moest doen, moet worden vernietigd. 

2. Krachtens artikel 7 van de wet van 31 mei 1961 moeten eventuele verschillen tussen 
de Nederlandse en de Franse tekst worden opgelost naar de wil van de wetgever, die bepaald 
wordt volgens de gewone interpretatie en zonder dat aan de ene tekst de voorkeur wordt 
gegeven boven de andere. Aangezien de interpretatie volgens welke artikel 55, § 2, tweede 
lid, van de wet van 29 maart 1962 de aanvrager toestaat, bij ontstentenis van een beslissing 
van de bestendige deputatie, de zaak op om het even welk tijdstip bij de Koning aanhangig 
te maken, steun vindt in de Nederlandse tekst van die wetsbepaling, is er geen grond om de 
ongelukkig geformuleerde Franse tekst in aanmerking te nemen. 

Gezien het verzoekschrift dat de echtgenoten Jan Wigerinck en Maria Van Lint op 9 september 1982 hebben 
ingediend om de vernietiging te vorderen van het besluit van de Gemeenschapsminister van Ruimtelijke Ordening, 
Landinrichting en Natuurbehoud, van 7 juli 1982, houdende niet ontvankelijk verklaring van hun beroep tegen de 
beslissing van 29 september 1981 waarbij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Hekelgem 
hun de vergunning weigerde voor het verkavelen van een grond gelegen te Hekelgem aan de Nieuwebaan, en ten 
kadaster bekend of bekend geweest zijnde, sectie D, nr. 457/y; 

Overwegende dat de feiten die belang hebben voor de zaak, voor zover zij uit het onvolledige administratieve 
dossier en uit de door verzoekers aangebrachte en door verwerende partij niet betwiste gegevens kunnen worden 
afgeleid, als volgt kunnen worden samengevat: 

1.1. Op 6 augustus 1981 geeft het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Affligem 
aan verzoekers ontvangstbewijs af van een aanvraag tot verkavelen van gronden gelegen te Hekelgem aan de 
Nieuwbaan, kadastraal bekend onder sectie D, nr. 457/y. 

1.2. In zitting van 29 september 1981 beslist het college van burgemçester en schepenen van de gemeente 
Hekelgem de verkavelingsvergunning te weigeren. Als weigeringsmotief vermeldt de beslissing van het schepen
college het ongunstig advies van de gemachtigde ambtenaar. Het beschikkend gedeelte van dit advies luidt: 

«ongunstig. Het ingediende verkavelingsontwerp is niet in overeenstemming met het op 0710311977 bij K.B. 
goedgekeurd gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse. Inderdaad, het eigendom ligt buiten de woonzone in een agrarisch 
gebied. 
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»(art. 15.4.6 van het K.B. dd. 2811211972 betreffende de inrichting en toepassing van de gewestplannen). 

»Derhalve besluit ik tot weigering van de vergunning ( I /OIV/79 dd. 2410911981 )». 

1.3. Het dossier toont niet aan op welke datum het collegebesluit aan verzoekers werd betekend. 

1.4. Op 9 november 1981 blijken verzoekers beroep te hebben ingesteld bij de bestendige deputatie van 
de provincieraad van Brabant daarbij toepassing vragend van de zgn. «opvullings- of afaierkingsregel» bepaald 
bij artikel 23 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de 
ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen. 

1.5. De uitspraak van de bestendige deputatie laat op zich wachten. 

1.6. Verzoekers komen dan ook in hoger beroep bij de Koning met een aangetekende brief van 15 februari 
1982. 

1. 7. Op 26 februari 1982 meldt het hoofdbestuur ontvangst van dit beroep, dat, aldus het hoofdbestuur, 
zou gericht zijn «tegen de beslissing van de bestendige deputatie van de provincieraad van Brabant houdende 
verwerping van (het) beroep tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van Affligem». 

1.8. Met een schrijven, gedagtekend 14 juni 1982, versturen verzoekers de bij artikel 55, § 2, van de 
stedebouwwet bedoelde rappelbrief. 

1.9. Op 7 juli 1982 verklaart de Gemeenschapsminister voor Ruimtelijke Ordening, Landinrichting en 
Natuurbehoud, het beroep van verzoekers niet ontvankelijk, op volgende gronden: 

«Overwegende dat ingevolge artikel 55, § 2, tweede lid van de wet van 29 maart 1962, gewijzigd bij de wet 
van 22 december 1970, de aanvrager bij de Koning in beroep kan komen binnen dertig dagen na de ontvangst van 
de beslissing van de bestendige deputatie, of bij gebrek van die ontvangst, na afloop van de termijn waarbinnen deze 
plaats moest hebben; dat de partikulier op JO november 1981 beroep heeft ingesteld bij de bestendige deputatie, 
tegen de weigering van de bouwaanvraag door het college van burgemeester en schepenen; dat hij bij gelegenheid 
van dit beroep nietwenst gehoord te worden; dat de termijn waarbinnen hij de beslissing van de bestendige deputatie 
moest ontvangen hebben, derhalve verstreek op 9 januari 1982; dat de partikulier derhalve voor 9 februari 1982 
in beroep moest komen bij de Koning; dat het hoger beroep bij de Koning pas op 15 februari werd ingesteld; dat 
het beroep derhalve niet werd ingesteld binnen de bij de wet voorziene termijn van dertig dagen na afloop van de 
termijn waarbinnen de partikulier de beslissing van de bestendige deputatie moest ontvangen hebben; dat om deze 
redenen het beroep als onontvankelijk dient te worden beschouwd»; 

1.10. Met een brief, gedagtekend 12 juli 1982, wordt het ministerieel besluit van 7 juli 1982 aan verzoekers 
ter betekening toegezonden. 

1.11. Op 9 september 1982, d.i. minder dan zestig dagen na die betekening, stellen verzoekers annulatie
beroep in tegen dat besluit. 

2.1. Overwegende dat verzoekers in een enig middel aanvoeren dat het bestreden besluit werd vastgesteld 
met schending van artikel 55, § 2, tweede lid, van de stedebouwwet van 29 maart 1962 doordat het hun beroep van 
15 februari 1982 niet ontvankelijk verklaart om de reden dat het niet werd ingesteld binnen dertig dagen na afloop 
van de termijn waarbinnen de bestendige deputatie een beslissing kon nemen, terwijl nochtans uit die wetsbepaling 
volgt dat het beroep kan ingesteld worden op om het even welk tijdstip nadat de termijn waarbinnen de bestendige 
deputatie een beslissing kan nemen, verstreken is zonder dat hun kennis van een zodanige beslissing is gegeven; 

2.2. Overwegende dat in het beroepschrift van 9 november 1981 waarbij zij in beroep kwamen bij de 
bestendige deputatie van de provincieraad van Brabant, verzoekers niet gevraagd hebben gehoord te worden; dat 
de aanvraag van verzoekers een verkavelingsvergunning betreft die geen aanleg van nieuwe verkeerswegen, noch 
de tracéwijziging of de verbreding of opheffing van bestaande gemeentelijke verkeerswegen omvat; dat de bij 
artikel 57bis van de stedebouwwet bedoelde verdubbeling van de bij artikel 55, § 1, derde lid, bepaalde termijn 
van zestig dagen derhalve niet van toepassing is; dat verzoekers naar luid van artikel 55, § 1, derde lid, van deze 
laatste wetsbepaling kennis hadden moeten krijgen van de beslissing van de bestendige deputatie «binnen zestig 
dagen na de datum van afgifte bij de post van de aangetekende zending die het beroep bevat»; dat na die zestig 
dagen - d.i. op 8 januari 1982 - aan verzoekers nog geen kennis was gegeven van enige beslissing van de 
bestendige deputatie; 

2.3. Overwegende dat de voor de oplossing van het gestelde probleem relevante bepaling van artikel 55, 
§ 2, tweede lid, van de stedebouwwet luidt als volgt: «De aanvrager kan bij de Koning in beroep komen binnen 
dertig dagen na de ontvangst van de beslissing van de bestendige deputatie of, bij gebreke van die. ontvangst, na 
afloop van de termijn waarbinnen deze plaats moest hebben»; 

2.4.1. Overwegende dat, steunende op de Franse tekst ervan, de verwerende partij die wetsbepaling 
interpreteert in die zin dat in geval van een aanvrager binnen zestig dagen na de datum van afgifte bij de post 
van zijn beroepschrift geen kennis werd gegeven van de beslissing van de bestendige deputatie, hij dan slechts 
binnen een periode van dertig dagen na afloop van die termijn bij de Koning in beroep kan komen, d.i. in het 
voorliggend geval, in de periode van 9 januari tot 7 februari 1982; 
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2.4.2. Overwegende dat volgens de verwerende partij, vermits verzoekers slechts op 15 februari 1982 een 
beroepschrift bij de Koning hebben ingediend, dit beroep buiten de wettelijke termijn werd ingediend, en bijgevolg 
als niet ontvankelijk beschouwd moest worden; 

2.5. Overwegende dat alleen een door een systematische uiteenzetting van de aard en de draagwijdte van de 
door artikel 55 van de stedebouwwet ingerichte mogelijkheden van hoger beroep bij een administratieve overheid, 
eensdeels, en van het karakter van de bij dat artikel vastgestelde termijnen, anderdeels, het mogelijk wordt de zin 
van de boven aangehaalde bepaling van artikel 55, § 2, tweede lid, van de stedebouwwet, te bepalen; 

2.6. Overwegende dat bij die uiteenzetting betrokken moet worden wat volgt: 

2.6.1. De particulier die een bouwaanvraag of een verkavelingsaanvraag op regelmatige wijze heeft inge
diend, en hij alleen, kan bij de bestendige deputatie een administratief beroep instellen tegen de beslissing die in 
eerste aanleg wordt genomen, ofwel door het college van burgemeester en schepenen, ofwel met toepassing van 
artikel 54, § 1, tweede lid. door de gemachtigde ambtenaar. 

In de hypothese van artikel 54, § 1, tweede lid, laatste zin, wordt het stilzwijgen van de overheid gelijkgesteld 
met een weigeringsbeslissing. 

In de volgende fase van de administratieve beroepsprocedure staat een beroep open tegen de beslissing 
van de bestendige deputatie zowel voor de aanvrager, als voor het college van burgemeester en schepenen en de 
gemachtigde ambtenaar. 

Artikel 55, § 3, van de wet houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw kent 
aan de bestendige deputatie en aan de Koning (thans de Executieve of het gedelegeerde lid ervan) wanneer zij 
oordelen in hoger beroep, dezelfde beoordelingsbevoegdheid toe als die waarover het college van burgemeester 
en schepenen beschikt. 

Die wettelijke bepaling is niet meer dan de uitdrukkelijke bevestiging van één der wezenskenmerken van 
het georganiseerd administratief beroep, met name dat bij het behandelen van zulk beroep de aanvraag in haar 
volledigheid, en dus zowel t.a.v. de legaliteitsaspecten als t.a.v. de opportuniteitsaspecten, wordt onderzocht. 

Uit het door artikel 55, §§ 1 en 2, van de Stedebouwwet gegeven recht van hoger beroep bij de bestendige 
deputatie en nadien bij de «Koning», spruit voor die bestuursorganen de verplichting voort om over dat beroep 
uitspraak te doen. Het effectief instellen van het hoger beroep door de aanvrager, de gemeente of de gemachtigde 
ambtenaar, naargelang van het geval, draagt dan ook de beslissingsbevoegdheid in de zaak van het college van 
burgemeester en schepenen naar de bestendige deputatie, en nadien van de bestendige deputatie naar de «Koning» 
over, met het gevolg dat de materiële rechtskracht aan de beslissing van het college of van de bestendige deputatie 
wordt ontnomen, m.a.w. dat de in die beslissing voorkomende vaststelling van rechten of plichten onwerkzaam 
wordt gemaakt. 

2.6.2. Uit wat voorafgaat blijkt dat door het instellen van beroep bij de bestendige deputatie de in eerste 
aanleg door het college van burgemeester en schepenen genomen beslissing geacht moet worden niet meer te 
bestaan, enerzijds, en dat door het instellen van beroep bij de «Koning», de in tweede aanleg door de bestendige 
deputatie genomen beslissing geacht moet worden niet meer te bestaan, anderzijds. 

2.6.3. De wetgever heeft door het instellen van termijnen om op de aanvraag of het beroep te beslissen, 
beoogd de aanvrager niet te lang in het ongewisse, d.i. zonder beslissing, te laten. 

Uit het samenlezen in hun onderling verband van de diverse relevante wetsbepalingen, blijkt dat de termijnen 
voor beslissing over een aanvraag of een beroep, die door de stedebouwwet werden vastgesteld met betrekking tot 
bouwaanvragen en verkavelingsaanvragen termijnen zijn die in het enkel belang van de aanvrager zijn gesteld: 

a) In eerste aanleg wordt van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen in beginsel 
aan de aanvrager kennis gegeven binnen vijfenzeventig dagen te rekenen vanaf de datum van het ontvangstbewijs 
(art. 54, § l). Wanneer dit niet is gebeurd, heeft de aanvrager de mogelijkheid - maar niet de verplichting, zoals 
blijkt uit de woorden gebruikt in artikel 54, § l, tweede lid: «de aanvrager ... kan ... » - om de zaak direct bij 
de gemachtigde ambtenaar aanhangig te maken, met het oog op de afhandeling ervan door die ambtenaar, binnen 
een termijn van dertig dagen. 

Bedoelde bepaling van artikel 54, § 1, legt aan de aanvrager geen verplichting op. De aanvrager kan 
reageren; hij kan evenzeer verkiezen te wachten - bvb. omdat hij verwacht dat het nog niet afgesloten onderzoek 
voor hem gunstig zal uitvallen. De wet legt evenmin aan de aanvrager een termijn op waarbinnen hij de zaak bij 
de gemachtigde ambtenaar moet aanhangig maken. 

M.a.w. het wordt aan de beoordelingsvrijheid van de aanvrager overgelaten, zolang hem geen kennis werd 
gegeven van een beslissing van het college van burgemeester en schepenen, te beslissen of hij de zaak aanhangig 
maakt bij de gemachtigde ambtenaar, en op welk tijdstip hij dit wenst te .doen; de enige wettelijke beperking 
bestaat hierin dat de aanvrager niet kan optreden vooraleer vijfenzeventig dagen verstreken zijn vanaf de datum 
van het ontvangstbewijs. 

b) In laatste aanleg wordt van de beslissing van de «Koning» in beginsel kennis gegeven binnen zestig 
dagen na afgifte van het beroep (art. 55, § 2, vierde lid). Wanneer dit niet is gebeurd heeft de aanvrager de 
mogelijkheid - niet de verplichting: «de aanvrager ... kan ."» - de zaak aan de Minister te rappeleren; vermits 
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dit het laatste niveau op administratief vlak is, kan de zaak uiteraard niet meer bij een hogere overheid worden 
aanhangig gemaakt, maar kent de wet zelf - (art. 55, § 2, vijfde lid) - bij het verstrijken van een termijn van 
dertig dagen, ingaand op de dag van de afgifte ter post van de rappelbrief, aan de aanvrager het recht toe om te 
bouwen hetzij, wanneer de vergunning was toegestaan door de bestendige deputatie, volgens de beslissing van de 
bestendige deputatie, die alsdan herleeft, hetzij, in de andere hypothese, volgens de aanwijzingen van het dossier, 
voor zover hij handelt in overeenstemming met de wetten en verordeningen. 

Ook hier legt bedoelde bepaling van artikel 55, § 2, vierde lid, aan de aanvrager die geen beslissing heeft 
ontvangen geen verplichting op, noch t.a.v. het zenden van een rappelbrief, noch t.a.v. het tijdstip waarop de 
rappelbrief wordt verzonden. 

c) Het kan niet worden aangenomen dat de wetgever voor de beslissing in tweede aanleg - het tussenniveau 
- een andere regeling zou hebben ingevoerd, zonder uitdrukkelijke bepaling in die zin. 

Wanneer de aanvrager beroep heeft ingesteld tegen de beslissing van het college van burgemeester en 
schepenen wordt van de beslissing in beroep van de bestendige deputatie in beginsel kennis gegeven binnen zestig 
dagen na afgifte van het beroep (art. 55, § 1, derde lid). 

Wanneer dit niet is gebeurd, heeft de aanvrager ook hier de mogelijkheid - niet de verplichting: «de 
aanvrager ... kan ... » (art. 55, § 2, tweede lid) - de zaak bij de Koning aanhangig maken. 

Ook hier wordt het aan de beoordelingsvrijheid van de aanvrager overgelaten, zolang hem geen kennis werd 
gegeven van een beslissing, voor zichzelf uit te maken of hij de zaak aanhangig maakt bij de «Koning», en op 
welk tijdstip hij dit wenst te doen; de enige wettelijke beperking bestaat hierin dat de aanvrager niet kan optreden 
vooraleer zestig dagen verstreken zijn vanaf de datum van afgifte van het beroep. 

2.6.4. De termijn binnen dewelke de bestendige deputatie moet beslissen en die beslissing ter kennis van 
de aanvrager moet brengen is dan ook geen vervaltermijn, maar een termijn van orde, die in het uitsluitend belang 
van de aanvrager is gesteld. 

De aanvrager kan dan ook na het verstrijken van de termijn waarbinnen de bestendige deputatie in beginsel 
had moeten beslissen, op om het even welk tijdstip de zaak bij de «Koning» aanhangig maken. 

Zolang, bij ontstentenis van een beslissing van de bestendige deputatie, de aanvrager niet in beroep komt 
bij de «Koning», blijft de bestendige deputatie bevoegd om een beslissing te nemen. 

Wanneer de aanvrager meent dat zijn belangen ermee gediend zijn, een uitspraak van de bestendige deputatie 
af te wachten, blijft de zaak bij de bestendige deputatie aanhangig, ook na het verstrijken van de door de wet 
vastgestelde termijn van zestig dagen. 

Wanneer de aanvrager ervaart dat een langer talmen van de bestendige deputatie zijn belangen niet (meer) 
dient, kan hij wanneer hij wil, de regering vatten, door een beroep bij de «Koning», en derwijze de bestendige 
deputatie de bevoegdheid ontnemen zich nog over zijn bouw- of verkavelingsdossier uit te spreken. 

Bij ontstentenis van een beslissing van de bestendige deputatie is het beroep bij de «Koning» dus niets 
anders dan een middel dat de betrokkene alléén, en in zijn eigen belang en naar goeddunken, hanteert als een 
waarborg tegen het stilzitten van het bestuur. 

2.7. Overwegende dat die interpretatie steun vindt in de Nederlandse tekst van de wet; dat krachtens artikel 7 
van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken en het opmaken, bekendmaken 
en in werking treden van wetten en verordeningen, eventuele verschillen tussen de Nederlandse en de Franse tekst 
moeten worden opgelost naar de wil van de wetgever, die bepaald wordt volgens de gewone interpretatie en zonder 
dat aan de ene tekst de voorkeur wordt gegeven boven de andere; dat de stelling van de verwerende partij, die 
alleen steun vindt in de ongelukkige redactie van de Franse tekst, derhalve niet kan worden aanvaard; 

2.8. Overwegende dat uit alles wat voorafgaat volgt dat het beroep dat verzoekers op 15 februari 1982 hebben 
ingesteld op grond van artikel 55, § 2, tweede lid, van de stedebouwwet, ontvankelijk was ratione temporis; dat 
het middel gegrond is, 

BESLUIT: 

Artikel 1. - Vernietigd wordt het besluit van 7 juli 1982 waarbij de Gemeenschapsminister van Ruimtelijke 
Ordening, Landinrichting en Natuurbehoud niet ontvankelijk verklaart het beroep dat de echtgenoten Jan Wigerinck 
en Maria Van Lint hebben ingesteld tegen de beslissing van 29 september 1981 waarbij het college van burgemeester 
en schepenen van de gemeente Hekelgem, weigert hun de vergunning te verlenen om een grond gelegen te 
Hekelgem, aan de Nieuwebaan, en ten kadaster bekend, of bekend geweest zijnde, sectie D, nr. 457 /y te verkavelen. 

Artikel 2. - De kosten van het beroep, bepaald op vijftienhonderd frank, komen ten laste van het Vlaamse 
Gewest. 
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De HH. Tacq, kamervoorzitter, verslaggever, Verschooten en De Brabandere, staatsraden, en De Coene, 
eerste auditeur. 

DELWAIDE (Mr Swennen) t/ Vlaams Gewest 

1. BOUWEN EN VERKAVELEN - Administratieve procedure tot toekenning van de vergunningen 
- Vernietigingstoezicht - Geschillen 

De vernietiging van het besluit van de Executieve waarbij, ingevolge het beroep dat 
op grond van artikel 46 van de wet van 29 maart 1962 werd ingesteld door de gemachtigde 
ambtenaar, de beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt vernietigd die 
een vergunning verleende, heeft tot gevolg dat de beslissing van het college definitief wordt. 

II. RUIMTELIJKE ORDENING - Gewestplannen - Plan - Bestemming en gebruik van de grond 
- Landelijk gebied - Parkgebied 

In een parkgebied geldt geen absoluut woonverbod. 

III. BOUWEN EN VERKAVELEN -Administratieve procedure tot toekenning van de vergunningen 
- Vernietigingstoezicht - Vernietigingsbesluit - Motivering 

De toezichthoudende overheid is niet gebonden door de schorsingsmotieven van de 
gemachtigde ambtenaar. 

De wettigheid van haar vernietigingsbesluit is evenmin afhankelijk van de motieven 
van het schorsingsbesluit. 

In de gevallen bedoeld in artikel 46 van de stedebouwwet van 29 maart 1962 is elk 
motief waarvoor de gemachtigde ambtenaar een door het college van burgemeester en 
schepenen afgegeven vergunning mag schorsen, een wettig motief van vernietiging door 
de toezichthoudende overheid. 

Uit artikel 53, vierde lid, van dezelfde wet blijkt dat de onvolledigheid van het bij de 
vergunningsaanvraag gevoegde dossier een wettige reden is tot schorsing door de gemach
tigde ambtenaar. 

Gezien het verzoekschrift dat Leonard Delwaide, vertegenwoordigd door zijn raadsman, advocaat Rudi 
Swennen, op 28 december 1981 heeft ingediend om de vernietiging te vorderen van het koninklijk besluit van 
30 oktober 1981 houdende vernietiging van de vergunning die het college van burgemeester en schepenen van de 
gemeente Lanaken hem op 8 september 1981 had gegeven tot het verkavelen van een terrein gelegen te Lanaken, 
aan de Populierenlaan en ten kadaster bekend sectie B, nrs. 1447/f, 1447/x en 1449/s; 

Overwegende dat de feiten die belang hebben voor de zaak, als volgt kunnen worden samengevat: 

l.i. Op 8 september 1981 geeft het gemeentebestuur van Lanaken aan verzoeker ontvangstbewijs af van 
een aanvraag om vergunning tot het verkavelen, in drie loten, van een stuk grond gelegen te Lanaken, aan de 
Populierenlaan, en ten kadaster bekend sectie B, nrs. 1447/f, 1447/x en 1449/s. 

Die grond is gelegen binnen de omtrek van het bij koninklijk besluit van 19 oktober 1959 goedgekeurd 
bijzonder plan van aanleg «De Stad»; luidens dat plan is de grond opgenomen in een zone voor open bebouwing. 
Luidens de bestemmingsplannen van het bij koninklijk besluit van l september 1980 vastgesteld gewestplan 
Limburgs Maasland is de grond opgenomen in een parkgebied, in overdruk nader aangewezen tot gebied van 
culturele, historische en/of esthetische waarde. 

1.2. Dezelfde dag, nl. op 8 september 1981, verleent het college van burgemeester en schepenen de 
verkavelingsvergunning onder de volgende voorwaarden: - «De verkaveling uit te voeren volgens de voorgelegde 
plannen en de voorschriften horende bij het bijzonder plan van aanleg «De Stad» dienen gevolgd». 

1.3. Op 24 september 1981 schorst de gemachtigde ambtenaar de vergunning om reden dat zij onverenigbaar 
is met de voorschriften van het gewestplan. 

1.4. Op 21 oktober 1981 brengt de dienst stedebouw van het hoofdbestuur van de stedebouw en de 
ruimtelijke ordening het volgend advies uit: 

«-Zie advies Dabro wat de zonering betreft> parkzone > ongunstig. 
»---Volgens BPA -Rekem-nr. 2- «De Stad» -K.B. 19-10-59 is daar onder art. 14 een zone voor open 

bebouwing voorzien. Hiermee is het ontwerp conform. 
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»Gezien evenwel uit het ontwerp en uit het verslag van Dahro duidelijk blijkt dat er een groot aantal 
waardevolle bomen op de percelen voorkomt, dient de inplanting der woningen zeer zorgvuldig gekozen en nagegaan 
te worden. 

»Hiertoe is er een plan dat naast de hoogtelijnen (reliëf) ook de gedetailleerde opmeting van het groen bestand 
opgeeft absoluut nodig, dus zowel de soort beplanting, het aantal, de diameter, en de juiste inplanting. Verder 
aanduiding van te hakken hoogstammen. 

»Het dossier is hieromtrent hoogst onvolledig > ongunstig». 

1.5. Dezelfde dag verstrekt de dienst van het algemene beleid van het hoofdbestuur van de stedebouw en 
de ruimtelijke ordening het volgend advies: 

«Het terrein is gelegen in de parkzone van het gewestplan - tevens gebied met kulturele, historische en/of 
esthetische waarde. Deze aanduiding is een beslissing van de Vlaamse Executieve. 

»Door het aanvragen van deze verkaveling wil de verkavelaar - tevens schepen van R.O. te Lanaken -
blijkbaar zijn recht op schadevergoeding bekomen. 

»Dabro is van mening dat dit mooie park moet behouden blijven. 

»Voor het BPA heeft de gemeente ook de procedure tot herziening ingesteld (zie D7097!24)». 

1.6. Op 30 oktober 1981 wordt het bestreden besluit vastgesteld. Het steunt in essentie op de volgende 
overweging: 

«Overwegende dat het voorgelegde bundel onvolledig wordt voorgesteld vermits uit de ingezonden stukken 
niet blijkt dat de aanvrager eigenaar is van de betrokken gronden; dat verder een zorgvuldige en stedebouwkundige 
inplanting der woningen onontbeerlijk is naast de opgave der hoogtelijnen van het terrein; dat aan de hand van het 
voorgelegde dossier geen oordeelkundige uitspraak kan worden gedaan; dat vermits het bundel aldus onvolledig 
is het college van burgemeester en schepenen de vergunningsbeslissing ten onrechte heeft genomen en in strijd 
met artikel 53 van de wet dat een procedureartikel is waarbij de wijze wordt bepaald waarop een dossier dient te 
worden voorgelegd; dat de beslissing van het college van burgemeester en schepenen ten onrechte werd afgegeven 
en in strijd met de wet op de stedebouw van 29 maart 1962 gewijzigd hij meerdere wetten; dat de beslissing 
van het college van burgemeester en schepenen werd genomen zonder rekening te houden met de uitwerking van 
een behoorlijke stedebouwkundige aanleg voor het grondgebied; dat de schorsingsbeslissing van de gemachtigde 
ambtenaar derhalve met reden werd genomen». 

1.7. Met een aangetekende spoedbestelling van 30 oktober 1981 wordt het bestreden besluit aan verzoeker 
ter kennisgeving verzonden. 

1.8. Op 28 december 1981, d.i. minder dan zestig dagen na de verzending en derhalve alleszins binnen de 
opgelegde termijn, stelt verzoeker zijn annulatieberoep in. 

1.9. Bij koninklijk besluit van 15 december 1981 wordt het bijzonder plan van aanleg «De Stad» in 
herziening gesteld om de reden dat het niet in overeenstemming is met het gewestplan. Verzoeker bestrijdt 
dat koninklijk besluit niet. 

Met betrekking tot de ontvankelijkheid van het beroep. 

2.1. Overwegende dat de verwerende partij betoogt dat verzoekers beroep niet ontvankelijk is wegens gemis 
van belang, aangezien, in geval van vernietiging van het bestreden besluit door de Raad van State, de bevoegde 
Gemeenschapsminister, opnieuw uitspraak doende over het schorsend beroep van de gemachtigde ambtenaar tegen 
het collegebesluit waarbij verkavelingsvergunning was toegekend, niet anders zou kunnen dan opnieuw vernietigen 
op grond van de bestemming die het gewestplan Limburgs Maasland aan de betrokken grond heeft gegeven en 
van de rechtsgevolgen daarvan t.a.v. het daarmee niet overeenstemmend bestemmingsvoorschrift van het bijzonder 
plan van aanleg, omdat het uitgesloten is dat het in herziening gesteld bijzonder plan van aanleg voor de betrokken 
grond in een bestemming voorziet die de afgifte van de gevraagde verkavelingsvergunning toelaat; 

2.2. Overwegende dat het bestreden besluit, vastgesteld op het in artikel 46 van de stedebouwwet bedoeld 
schorsend beroep van de gemachtigde ambtenaar, een beslissing van administratief toezicht is, en geen beslissing op 
hoger beroep; dat in geval van vernietiging van het bestreden besluit, het besluit van het college van burgemeester 
en schepenen van de gemeente Lanaken, van 8 september 1981, derhalve herleeft en definitief wordt; dat de 
exceptie niet gegrond is; 

2.3. Overwegende, ten overvloede, dat, gelet op het bepaalde in artikel 23 van het koninklijk besluit van 
28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen, 
in een in het gewestplan aangeduid parkgebied geen absoluut woonverbod geldt; dat, onder dat opzicht, het dan 
ook niet vooraf kan vaststaan dat de gevraagde verkavelingsvergunning niet kan worden verleend; 

Met betrekking tot de grond van de zaak. 

3.1. Overwegende dat verzoeker in een eerste middel doet gelden dat het bestreden besluit onwettig is omdat 
het schorsingsbesluit van de gemachtigde ambtenaar, van 23 september 1981, «nietig» is; dat volgens verzoeker 
het bedoelde schorsingsbesluit «nietig» is, vooreerst, omdat artikel 46 van de stedebouwwet een schorsing van 
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een verkavelingsvergunning enkel toelaat wanneer de vergunning steunt op een bijzonder plan van aanleg dat 
onverenigbaar is met de voorschriften van een bij ministerieel besluit vastgesteld ontwerp van streek- of gewestplan, 
doch niet meer nadat het gewestplan definitief is vastgesteld, vervolgens, omdat de bevolen schorsing evenmin 
steun kon vinden in de wijzigingen van het geldende bijzonder plan van aanleg die door het herzieningsbesluit 
in uitzicht werden gesteld; 

3.2. Overwegende dat niet wordt betwist dat het schorsingsbesluit van de gemachtigde ambtenaar, van 
23 september 1981, binnen de gestelde termijn werd genomen, en bovendien op regelmatige wijze werd bete
kend; dat het collegebesluit van 8 september 1981, houdende toekenning van de verkavelingsvergunning, aldus 
overeenkomstig de wet aan de toezichthoudende overheid voor vernietiging werd voorgelegd; 

3.3. Overwegende dat de toezichthoudende overheid niet gebonden is door de schorsingsmotieven van de 
gemachtigde ambtenaar; dat de wettigheid van haar vernietigingsbesluit evenmin afhankelijk is van de motieven 
van het schorsingsbesluit; dat in de gevallen bedoeld in artikel 46 van de stedebouwwet elk motief waarvoor 
de gemachtigde ambtenaar een door het college afgegeven vergunning mag schorsen, een wettig motief is 
van vernietiging door de toezichthoudende overheid; dat artikel 53, vierde lid, in fine, van de stedebouwwet, 
uitdrukkelijk bepaalt dat de onvolledigheid van het bij de vergunningsaanvraag gevoegde dossier een wettige 
reden is tot schorsing door de gemachtigde ambtenaar, van de op grond van dat onvolledig dossier afgegeven 
vergunning; dat de verkavelingsvergunning van 8 september 1981 in wezen werd vernietigd omdat verzoekers 
verkavelingsdossier niet volledig was; dat het middel niet gegrond is; 

4.1. Overwegende dat verzoeker in de tweede plaats aanvoert dat «in het bestreden koninklijk besluit ten 
onrechte melding gemaakt wordt van het koninklijk besluit van 1 september 1980 houdende vaststelling van het 
gewestplan «Limburg-Maasland», gezien voor het gebied, waarin de verkaveling gelegen is, een bijzonder plan van 
aanleg bestaat, dat bindende kracht heeft en dat (op het tijdstip waarop het bestreden besluit werd vastgesteld nog) 
niet in herziening (was) gesteld»; 

4.2. Overwegende dat de verwijzing in de aanhef van het bestreden besluit naar het gewestplan en naar 
het toen voor het betrokken gebied geldend bijzonder plan van aanleg op zichzelf geen reden van onwettigheid 
van het bestreden besluit is; dat de bestreden vernietiging van de verkavelingsvergunning steunt op een schending 
van het voorschrift van artikel 53 van de stedebouwwet, volgens hetwelk enkel op grond van een volledig dossier 
over een vergunningsaanvraag uitspraak mag worden gedaan, niet op een gebeurlijke onverenigbaarheid van die 
vergunning met een bestemmingsvoorschrift van het gewestplan; dat genoemd voorschrift van artikel 53 ook geldt 
in de gevallen bedoeld in artikel 46 van de stedebouwwet; dat het middel geen grond tot vernietiging inhoudt; 

5.1. Overwegende dat verzoeker tenslotte betoogt dat het bestreden besluit is vastgesteld met schending van 
artikel 46 van de stedebouwwet, omdat dit artikel enkel vernietiging door de toezichthoudende overheid toelaat 
wanneer de door het college toegekende vergunning niet overeenstemt met het voor het betrokken gebied door 
de Koning goedgekeurd bijzonder plan van aanleg, en dat de vernietigde verkavelingsvergunning, zoals uit de 
gegevens van het dossier blijkt, «in overeenstemming is met het bijzonder plan van aanleg «De Stad»; 

5.2. Overwegende dat het bestreden besluit zich niet uitspreekt over de al of niet overeenstemming van de 
verkavelingsvergunning van 8 september 1981 met de voorschriften van het bedoelde bijzonder plan van aanleg; 
dat die verkavelingsvergunning door het bestreden besluit werd vernietigd wegens schending van meergenoemd 
voorschrift van artikel 53 van de stedebouwwet en van het ter uitvoering van dat wetsartikel vastgestelde 
ministerieel besluit van 6 februari 1971 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan het dossier betreffende 
een verkavelingsaanvraag moet voldoen om als volledig te worden beschouwd, met name om reden dat uit de 
verstrekte gegevens niet blijkt dat de aanvrager eigenaar is van de te verkavelen grond, dat de zorgvuldige en 
stedebouwkundige inplanting der woningen en de opgave van de hoogtelijnen ontbreken, en dat de onvolledigheid 
van het verkavelingsdossier het college van burgemeester en schepenen niet toegelaten heeft een oordeelkundige 
beslissing te nemen; dat dit vernietigingsmotief, zoals bij het onderzoek van het eerste middel is vastgesteld, wettig 
is; dat de gegrondheid ervan door verzoeker niet wordt betwist; dat ook het derde middel afgewezen dient te worden, 

(Verwerping - kosten ten laste van verzoeker). 
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ARREST van 23 september 1986 (Vlle Kamer) 
De HH. Tacq, kamervoorzitter, verslaggever, Verschooten en De Brabandere, staatsraden, en De Coene, 
eerste auditeur. 

HUYBRECHTS t/ Gemeente Merchtem, Bestendige Deputatie van de provincieraad 
van Brabant en Vlaams Gewest (Mrs De Preester en Maertens) 
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1. BOUWEN EN VERKAVELEN - Beroep bij de Raad van State - Bevoegdheid van de Raad van 
State - Voorafgaand beroep 

II. BEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN STATE - Geschillen nietigverklaring - Voorafgaand 
beroep - Bijzondere administratieve procedures - Bouwen en verkavelen 

Niet ontvankelijk is het beroep tot nietigverklaring van de beslissing waarbij het 
college van burgemeester en schepenen een verkavelingsvergunning weigert en van de 
beslissing waarbij de bestendige deputatie het beroep tegen die weigering afwijst, aangezien 
de ministeriële beslissing vastgesteld op het door de verzoeker op grond van artikel 55 van de 
wet van 29 maart 1962 ingestelde hoger beroep, in de plaats is gekomen van het genoemde 
besluit van de bestendige deputatie. Indien het beroep tegen de beslissing van de bestendige 
deputatie is ingesteld door de aanvrager, heeft de vernietiging van de uitspraak over dat 
beroep niet voor gevolg dat de beslissing van de bestendige deputatie herleeft, wel dat de 
bevoegde hogere overheid zich opnieuw over dat beroep moet uitspreken met inachtneming 
van de regelen gesteld met name in artikel 55, § 2, derde, vierde en vijfde lid, en § 3, van 
de wet van 29 maart 1962. 

111. RUIMTELIJKE ORDENING - Gewestplannen - Plan - Tenuitvoerlegging van het plan -
Opvullingsregel (1 en 2) 

IV. BOUWEN EN VERKAVELEN -Administratieve procedure tot toekenning van de vergunningen 
- Administratieve beroepen - Koning - Koninklijk besluit: motivering (2) 

1. De wijziging welke in artikel 23, l°, van het koninklijk besluit van 28 december 1972 
werd aangebracht door het koninklijk besluit van 13 december 1978, kan geen rechtsgevolgen 
hebben voor de toepassing van een gewestplan zolang zij in dat gewestplan niet is opgenomen 
overeenkomstig de regelen vastgesteld in artikel 9 van de stedebouwwet van 29 maart 1962. 

2. Voldoet niet aan het vereiste van artikel 55, § 3, eerste lid, van de wet van 29 maart 
1962 - dat aan de overheden die uitspraak doen over de in dat artikel georganiseerde 
beroepen oplegt hun beslissing met redenen te omkleden -, het ministerieel besluit dat, 
om de toepassing van de opvullingsregel te weigeren, uitsluitend steunt op de grote afstand 
tussen de omringende bebouwing, zonder nader aan te geven op welke gronden de bevoegde 
minister zijn overtuiging heeft gevestigd dat de voorwaarden gesteld in het koninklijk besluit 
van 28 december 1972 (vóór zijn wijziging door het koninklijk besluit van 13 december 1978) 
niet vervuld waren. 

Gezien het verzoekschrift dat Jeanette Huybrechts op 25 november 1983 heeft ingediend om de vernietiging 
te vorderen van: 

1 ° de beslissing van 21 december 198 l waarbij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 
Merchtem haar de vergunning weigert voor het verkavelen van een grond gelegen te Merchtem-Brussegem, aan 
de hoek van de steenweg op Merchtem en de steenweg op Asse en ten kadaster bekend of bekend geweest zijnde, 
sectie B, 27 b; 

2° de beslissing van 16 december 1982 waarbij de bestendige deputatie van de provincieraad van Brabant 
haar beroep tegen die weigeringsbeslissing niet inwilligt; 

3° de beslissing van 30 augustus 1983 waarbij de Gemeenschapsminister van Ruimtelijke Ordening, 
Landinrichting en Natuurbehoud haar beroep tegen de weigeringsbeslissing van de bestendige deputatie verwerpt. 

Overwegende dat de feiten die belang hebben voor de zaak, als volgt kunnen worden samengevat: 

l. l. De grond van verzoekster heeft een oppervlakte van 16 a 17 ca; hij ligt in het landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse. Aan de overzijde van dit hoekterrein, kant steenweg 
op Asse, zijn de gronden bestemd tot woongebied met landelijk karakter; aan de overzijde, kant steenweg op 
Merchtem zijn de gronden bestemd tot agrarisch gebied. 

1 .2. Op 8 oktober 1981 geeft het gemeentebestuur van Merchtem ontvangstbewijs af van een verkavelings-
aanvraag betreffende die grond. 

1.3. Op 17 december 1981 brengt de gemachtigde ambtenaar volgend advies uit: 

«ONGUNSTIG: 

»Het verkavelingsontwerp is niet in overeenstemming met het op 713177 bij K.B. goedgekeurd gewestplan 
Halle-Vilvoorde-Asse, gezien de ligging buiten de woonzone in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied 
(art.11.4.1. van het K.B. van 28112172, gewijzigd bij K.B. van 13112178). 

VERZAMELING VAN ARRESTEN VAN DE RAAD VAN STATE - 1986 



Nr 26.911 

Arresten 
Nrs 26.908 tot 26.913 

Blz. 14 

»De uitzonderin11srege/ 11eformuleerd in art. 23, 1°. van voornoemd K.B. is hier niet van toepassing, daar 
het ontwerp de 11oede plaatselijke ordenin11 schaadt, en de afstand tussen de zijgevels van het woonhuis links en de 
mo11elijk op te richten wonin11 aan dezelfde kant van de steenweg op Asse meer dan 70 m bedraagt. 

»Derhalve besluit ik tot wei11erin11 van de vergunnin11 (192/V/7)». 

1.4. Op 21 december 1981 weigert het college van burgemeester en schepenen de vergunning. 

1.5. Op 28 december 1981 wordt tegen dat weigeringsbesluit beroep aangetekend bij de bestendige deputatie 
van de provincieraad van Brabant, op volgend gronden: 

«Het perceel ligt wel de11elijk in een /andbouw11ebied doch het 11aat hier om een hoekpercee/. Naast dit 
perceel staat een boerderij waarvan alleen no11 de wonin11 in gebruik is. Deze boerderij ma11 dus aanzien worden 
als een 11ewone woongelegenheid. De afstand van 70 m vermeld in het weigerin11sbesluit is dus onjuist. 

»De verkeerstechnische dienst evenals de 11emeente gaf een 11unstig advies. De zichtbaarheid door het 
bouwen van een wonin11 wordt geenszins geschaad. 

»Voor de landbouw is dit perceel niet meer geschikt gezien het slechts 17 are groot is (overschot onteigening) 
en niet bij andere gronden kan aangesloten worden». 

1.6. Op 16 december 1982 beslist de bestendige deputatie van de provincieraad van Brabant het beroep 
niet in te willigen. 

Die beslissing steunt in essentie op de volgende overwegingen: 

«Overwegende dat het ingediende ontwerp de verdeling beoogt van een perceel 11rond, gelegen op de hoek 
van de Steenweg naar Asse en de Steenweg naar Merchtem, te Brussegem, in twee loten, waarvan het lot I bestemd 
wordt voor de bouw van een alleenstaande eengezinswonin11. terwijl het lot 2 voorbehouden is voor tuin- en 
landbouwdoeleinden; 

»Overwe11ende dat het betrokken perceel 11rond, vol11ens het 11ewestplan Halle-Vilvoorde-Asse, vastgesteld 
bij koninklijk besluit van 7 maart 1977, is ondergebracht in een landschappelijk waardevol a11rarisch gebied; 

»Overwegende dat krachtens de bepalingen van het artikel 11.4.1. van het koninklijk besluit van 28 december 
1972, betreffende de inrichting en de toepassin11 van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen, gewijzigd bij 
koninklijk besluit van 13 december 1978, de agrarische gebieden bestemd zijn voor de landbouw in de ruime zin 
en slechts die gebouwen kunnen bevatten die noodzakelijk zijn bij een leefbaar landbouwbedrijf. 

»Overwegende dat de uitzonderingsmaatregel, opgenomen in het artikel 23 van hetzelfde koninklijk besluit 
van 28 december 1972 (opvullingsregel), die voorziet dat in gebieden, waarvan de bestemming niet overeenkomt met 
het vastgesteld gewestplan, eventueel bebouwing kan worden toegelaten op een perceel 11rond gelegen binnen een 
huizengroep langs dezelfde kant van een straat, voorzover de afstand tussen de gevels van de minst van elkaar 
verwijderde woningen langs beide zijden van de bouwplaats, niet meer bedraagt dan 70,-m, niet kan worden 
toegepast. 

»Overwegende dat het gebruike/ijk onderzoek heeft uitgewezen dat de afstand tussen de woning van het 
gewezen landbouwbedrijf. links gelegen van het betrokken perceel grond, en de eerste mogelijk te bouwen woning 
aan dezelfde kant van de straat, meer bedraagt dan 90,-m». 

1.7. Op 28 december 1982 wordt tegen dat besluit van de bestendige deputatie beroep aangetekend bij de 
Koning, op grond van volgende argumenten: 

«- de afstand tussen het bestaande gebouw en dichtbijgelegen grens van de bouwzone bedraagt loodrecht 
gemeten minder dan 70 m. 

»--- de breedte van de stwg Merchtem - Wemmel bedraagt 20 m. 
>>--- dit perceel is een overschot, na onteigening voor de aanleg van de stwg Merchtem-Wemmel, en totaal 

ongeschikt voor de landbouw. 
>>---het advies van de provinciale technische dienst der wegen was gunstig. 
>>--- volgens de geest van de wet is dit perceel vatbaar voor toepassing van de opvul/ingsregel». 

1.8. Op 7 februari 1983 deelt het gemeentebestuur van Merchtem zijn standpunt mede aan de bevoegde 
Gemeenschapsminister; het luidt als volgt: 

«Wat onze visie aangaande deze zaak betreft zijn wij van oordeel dat de verkavelingsaanvraag kan aanvaard 
worden, gezien zij het scheppen beoogt van slechts één woongelegenheid ingeplant langsheen de Stwg naar Asse. 

»Het perceel heeft verder wegens zijn vorm en ligging nauwelijks enige betekenis op agrarisch vlak en 
dient als dusdanig waardeloos beschouwd. Met een beetje goede wil kan ar(ikel 23 paragraaf 1 van het K.B. van 
28.12.1972 gewijzigd bij K.B. van 13.12.1978 worden toegepast. Het aanwenden van deze grond als bouwgrond 
lijkt de meest logische oplossing, temeer het perceel aan een volledig uitgeruste weg is 11elegen en aansluit bij het 
woon11ebied van Brussegem-centrum». 

1.9. De landmeter van verzoekster die in haar naam beroep had ingesteld bij de Koning, wordt op 10 mei 
1983 gehoord. Er worden twee stukken bij het dossier gevoegd m.b.t. de toepasselijkheid van de afwerkingsregel. 
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1.10. Op 28 juli 1983 neemt het hoofdbestuur «na onderzoek» volgend standpunt in: 
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«Aangezien het terrein volgens het hij koninklijk besluit van 7 maart 1977 vastgesteld gewestplan Hal/e
Vilvoorde-Asse. gelegen is in het landschappelijk waardevol agrarisch gebied en de opvullingsrege/ hier niet kan 
worden toegepast, dient hier ongunstig te worden geadviseerd». 

1.11. Op 30 augustus 1983 beslist de Gemeenschapsminister van Ruimtelijke Ordening, Landinrichting en 
Natuurbehoud het beroep te verwerpen, op grond van het volgende motief: 

«Overwegende dat het terrein volgens het hij koninklijk besluit van 7 maart 1977 vastgesteld gewestplan 
Ha/Ie-Vilvoorde-Asse gelegen is in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied; dat derhalve de artikelen 15 
en 11 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp
gewestplannen en de gewestplannen van toepassing zijn; dat in zulkdanig gebied alle handelingen en werken mogen 
worden uitgevoerd die overeenstemmen met de landbouw in de ruime zin, voor zover zij de schoonheidswaarde van 
het landschap niet in gevaar brengen; dat het verkavelen voor woningbouw in strijd is met zulkdanige bestemming; 
dat de uitzonderingsbepalingen, in casu het artikel 23 van het bovenvernoemd koninklijk besluit niet van toepassing 
is gelet op de grote afstand tussen de omringende bebouwing; dat het beroep om deze redenen dient te worden 
verworpen». 

1.12. Het ministerieel besluit van 30 augustus 1983 wordt bij aangetekende zending, gedagtekend 
26 september 1983, aan meerverrnelde landmeter van verzoekster, ter betekening gezonden. 

1.13. Op 25 november, d.i. minder dan zestig dagen na die betekening, dient verzoekster annulatieberoep 
in tegen het ministerieel besluit van 30 augustus 1983. 

Met betrekking tot de ontvankelijkheid van het beroep. 

2.1. Overwegende dat de tweede verwerende partij terecht doet gelden dat het verzoek om annulatie van 
haar besluit van 16 december 1982 niet ontvankelijk is, omdat de ministeriële beslissing van 30 augustus 1983, 
vastgesteld op het door verzoekster op grond van artikel 55 van de stedebouwwet ingestelde hoger beroep, in de 
plaats is gekomen van haar genoemd besluit, zodat alleen tegen bedoeld ministerieel besluit op ontvankelijke wijze 
bij de Raad van State in beroep kan worden gegaan; dat, in de tegenstelling met wat verzoekster in haar memorie 
van wederantwoord beweert, indien het beroep tegen de beslissing van de bestendige deputatie is ingesteld door 
de aanvrager, de vernietiging van de uitspraak over dat beroep niet voor gevolg heeft dat de beslissing van de 
bestendige deputatie herleeft, wel dat de bevoegde hogere overheid zich opnieuw over dat beroep moet uitspreken 
met inachtneming van de regelen gesteld met name in artikel 55, §§ 2, derde, vierde en vijfde lid, en 3, van de 
stedebouwwet; 

2.2. Overwegende dat om analoge redenen verzoeksters vraag om annulatie van het weigeringsbesluit van 
de eerste verwerende partij, van 21 december 1981, eveneens niet ontvankelijk is; 

2.3. Overwegende dat verzoekster overigens geen middelen inroept, noch tegen het besluit van het college 
van burgemeester en schepenen van de gemeente Merchtem, noch tegen het besluit van de bestendige deputatie 
van de provincieraad van Brabant; 

2.4. Overwegende dat de Raad van State desnoods ambtshalve wijst op de niet-ontvankelijkheid van het 
annulatieberoep. 

Met betrekking tot de gegrondheid van het beroep. 

3.1. Overwegende dat verzoekster in het enige tegen het bestreden ministerieel besluit van 30 augustus 1983 
ingeroepen middel in wezen doet gelden dat dit besluit niet naar behoren met redenen is omkleed, doordat het de 
door haar gevraagde vergunning weigert enkel op grond van «de grote afstand tussen de gebouwen», zonder nader 
te verklaren hoe groot die afstand is en met de afstand tussen welke gebouwen rekening is gehouden; 

3.2. Overwegende dat zowel in het collegebesluit van 21 december 1981 als in het deputatiebesluit van 
16 december 1982 ter verantwoording van de weigering van de vergunning ervan werd uitgegaan dat er geen 
grond was tot toepassing van de in artikel 23, 1°, van het koninklijk besluit van 28 december 1972 gestelde 
«opvullingsregel», omdat de afstand tussen de zijgevels van het links van het betrokken perceel gelegen woning 
en de «eerste mogelijk te bouwen woning aan dezelfde kant van de straat» of «de mogelijk op te richten woning 
aan dezelfde kant van de steenweg op Asse» meer dan 70 m. bedraagt, zijnde de afstand bepaald in het door het 
koninklijk besluit van 13 december 1978 gewijzigd artikel 23, 1°, van het koninklijk besluit van 28 december 
1972; dat die wijziging evenwel nog geen rechtsgevolgen kon hebben binnen de toepassing van het gewestplan 
Halle-Vilvoorde-Asse omdat zij in dat gewestplan nog niet was opgenomen overeenkomstig de regelen vastgesteld 
in artikel 9 van de stedebouwwet; dat in het bestreden ministerieel besluit van 30 augustus 1983 als motief voor 
de afwijzing van verzoeksters beroep enkel wordt aangevoerd dat het verkavelen voor woningbouw in strijd is met 
de bestemming van landschappelijk waardevol agrarisch gebied die het bij koninklijk besluit van 7 maart 1977 
vastgestelde gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse gegeven heeft aan het gebied waarin de betrokken grond gelegen 
is, en dat de uitzonderingsregel opgenomen in artikel 23 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 «niet 
van toepassing is, gelet op de grote afstand tussen de omringende bebouwing»; 
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3.3. Overwegende dat artikel 23, 1°, van het koninklijk besluit van 28 december 1972, zoals het gold 
op het tijdstip waarop het bestreden ministerieel besluit werd vastgesteld, als voorwaarden voor de toepassing 
van de daarin opgenomen, zogeheten «opvullingsregel» stelde: dat de verkaveling of het bouwwerk de goede 
plaatselijke ordening niet schaadt en de bestemming van het gebied niet in gevaar brengt en dat de grond op 
de dag van de inwerkingtreding van het gewestplan of ontwerp-gewestplan, gelegen is binnen een huizengroep 
en aan dezelfde kant van een openbare weg, niet zijnde een aardeweg, en die voldoende uitgerust is, gelet op 
de plaatselijke toestand; dat het motief tot afwijzing van de toepassing van voornoemd artikel 23, 1 °, dat enkel 
steunt op «de grote afstand tussen de omringende bebouwing» niet nader aangeeft op welke gronden de bevoegde 
Gemeenschapsminister zijn overtuiging heeft gevestigd dat meerbedoelde voorwaarden - met name die gesteld 
in het koninklijk besluit van 28 december 1972 vóór zijn wijziging door het koninklijk besluit van 13 december 
1978 - niet vervuld waren; dat het motief derhalve niet voldoet aan de vereiste van artikel 55, § 3, eerste lid, 
van de stedebouwwet, dat aan de overheden die uitspraak doen over de in dat artikel georganiseerde beroepen, 
oplegt hun beslissing met redenen te omkleden; dat het middel gegrond is, 

BESLUIT: 

Artikel 1. - Vernietigd wordt het besluit van de Gemeenschapsminister van Ruimtelijke Ordening, Land
inrichting en Natuurbehoud, van 30 augustus 1983, houdende verwerping van het beroep dat Jeanette Huybrechts 
had ingesteld tegen het besluit van 16 december 1982, waarbij de bestendige deputatie van de provincieraad van 
Brabant haar de vergunning had geweigerd voor het verkavelen van een grond gelegen te Merchtem (Brussegem), 
aan de hoek van de steenweg op Asse en de steenweg op Merchtem, en ten kadaster bekend of bekend geweest 
zijnde sectie B, nr. 27 /b. 

Artikel 2. - Het beroep wordt voor het overige verworpen. 

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

N• 26.912 

ARREST van 24 september 1986 (Ille Kamer) 

DEJAEGHERE: beroep dat niet langer belang vertoont ten gevolge van de oppen
sioenstelling van de verzoeker. 

Nr 26.913 

ARREST van 24 september 1986 (llle Kamer) 
De HH. Tapie, kamervoorzitter, verslaggever, Van Aelst en François, staatsraden, en Debra, eerste auditeur. 

SWALENS t/ Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet (Mr Hirsch) 

1. BEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN STATE - Geschillen nietigverklaring - Contracten -
Arbeidsovereenkomst 

De Raad van State is niet bevoegd om kennis te nemen van een betwisting die betrekking 
heeft op de uitvoering van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en op de subjectieve 
rechten die daaruit voortvloeien. 

II. PERSONEEL VAN HET NATIONAAL INSTITUUT VOOR LANDBOUWKREDIET - Statuut 
III. PERSONEEL VAN DE OPENBARE INSTELLINGEN - Statuut 

Het woord «statuut» in artikel 11, § 4, van de wet van 16 maart 1954 moet in brede 
zin worden opgevat en meer bepaald zodanig dat het de beheersorganen niet verboden is om 
het personeel onder een contractueel stelsel te plaatsen. 

Gezien het op 29 november 1982 ingediende verzoekschrift waarbij Michel Swalens de nietigverklaring 
vordert van de «beslissing waarbij de raad van bestuur van het Nationaal Instituut voor landbouwkrediet in zijn 
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Nrs 26.908 tot 26.913 
Blz. 17 N' 26.913 

zitting van 28 september 1982 een einde heeft gemaakt aan het contract van verzoeker, tegen betaling van een 
vergoeding gelijk aan 9 maanden loon»; 

Overwegende, ten aanzien van de exceptie van onbevoegdheid opgeworpen door de verwerende partij, dat 
krachtens een besluit van 26 mei 1954 van de raad van bestuur van het Nationaal Instituut voor landbouwkrediet, 
het personeel van dit instituut «valt onder de wet van 7 augustus 1922, gewijzigd hij de wet van 11 maart 
1954, betreffende het bediendencontract»; dat verzoeker door de verwerende partij aangeworven is volgens de 
bewoordingen van een brief van 12 februari 1976, waarvan verschillende alinea's stilzwijgend en uitdrukkelijk 
verwijzen naar het stelsel van het bediendencontract; 

Overwegende dat het Nationaal Instituut voor landbouwkrediet een openbare instelling is die bij artikel 1 
van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut ingedeeld is bij 
categorie C; dat krachtens artikel 11, § 4, van deze wet de personeelsformatie en het statuut van het personeel van 
deze instellingen niet door de Koning vastgesteld worden, maar door de beheersorganen van die instellingen, mits 
zij goedgekeurd worden door de Minister onder wie zij ressorteren en door de Minister die het openbaar krediet 
onder zijn bevoegdheid heeft; dat die bepaling, die bij artikel 88 van de wet van 30 juni 1975 betreffende het 
statuut van de banken, de private spaarkassen en bepaalde andere financiële instellingen opgenomen is in de wet 
van 16 maart 1954, het gevolg is van een parlementair amendement dat, volgens de motivering ervan, tot doel had 
«het verhinderen van bepaalde concurrentieverstoringen tussen de financiële tussenpersonen van de publieke sector 
en die van de private sector», waarbij aan de eerste inzonderheid toegestaan wordt «zich voor de voorwaarden 
en mogelijkheden van personee/saanwerving te inspireren op de methoden die de banken, de private spaarkassen 
evenals andere financiële instellingen van de publieke sector kunnen aanwenden om zonder verwijl hun technische 
organisatie aan te passen aan de behoeften van hun cliëntèle» (Senaat, 1974-1975, Gedr. St. nr. 275/3, blz. 51 
en 52); dat bijgevolg het woord «statuut» er in brede zin opgevat dient te worden, waarbij de beheersorganen 
niet verboden wordt om het personeel onder een contractueel stelsel te plaatsen, zoals de raad van bestuur van de 
verwerende partij op volledig geoorloofde wijze gedaan heeft; 

Overwegende bijgevolg dat de betwisting opgeworpen door het beroep van Michel Swalens betrekking 
heeft op de uitvoering van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en op de subjectieve rechten die hieruit 
voortvloeien; dat zij daardoor niet tot de bevoegdheid van de Raad van State behoort, 

(Verwerping - kosten ten laste van verzoeker). 
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Nr 26.914 

ARREST van 24 september 1986 (IIr Kamer) 

Nr 26.914 

De HH. Tapie, kamervoorzitter, verslaggever, Van Aelst en François, staatsraden, en Dumont, adjunct
auditeur-generaal. 

PARTSCH tl Waalse Gewest (Mr Soumagne) 

RECHTSPLEGING - Heropening van de debatten 

Gezien het op 28 januari 1983 ingediende verzoekschrift, waarbij Gottfried Partsch de nietigverklaring 
vordert van het ministerieel besluit van 27 oktober 1982 dat, daarbij een besluit dd. 20 december 1979 van de 
bestendige deputatie van de Provincieraad van Luik bevestigend: 

a) de aanvraag om uitbreiding of verandering van de te Ans gelegen inrichting van de naamloze vennoot
schap CABOT BELGIUM vrijstelling verleent van de hinderenquête; 

b) toestemming verleent tot die uitbreiding of verandering; 

Overwegende dat de bestendige deputatie van de Provincieraad van Luik bij het besluit dd. 20 december 1979 
onder bepaalde voorwaarden de naamloze vennootschap CABOT BELGIUM toestemming heeft verleend om haar 
installaties uit te breiden door toevoeging van «een opslagplaats voor 25.000 liter stookolie in een bovengronds 
reservoin>; dat uit artikel l van die beslissing blijkt dat de bestendige deputatie beschouwd heeft dat de haar 
voorgelegde aanvraag tot uitbreiding en tot verandering «op grond van artikel 14 van het algemeen reglement voor 
de arbeidsbescherming vrijgesteld was van een hinderenquête»; 

Overwegende dat de Minister van het Waalse Gewest voor het Water, het Leefmilieu en het Landleven bij het 
bestreden besluit nr R.10.402 dd. 27 oktober 1982 voornoemd besluit van de bestendige deputatie gewoon heeft 
bevestigd; dat de minister, na te hebben verwezen naar het advies van het college van burgemeester en schepenen, 
naar dat van het Bestuur van Stedebouw en Ruimtelijke Ordening en naar dat van de Administratie van .de 
Arbeidsveiligheid, zijn besluit aldus heeft gemotiveerd: «Overwegende dat de eerste 20 beroepen binnen de 
voorgeschreven termijn zijn ingesteld; 

»Overwegende dat de beroepen ingesteld door de heren Robert Boheur en François Detrez niet-ontvankelijk 
zijn om reden dat zij buiten de voorgeschreven termijn zijn ingesteld, en dat het beroep van de heer Jean Pitti, 
wonende te Ans (Loncin), 151 rue Emile Vandervelde, is ingetrokken; 

»Gelet op het ontwerp-gewestplan van Luik, voorlopig goedgekeurd bij ministerieel besluit van 10 december 
1976; 

Overwegende dat de bepalingen van dat ontwerp-gewestplan vervallen zijn en derhalve niet kunnen worden 
aangevoerd om de aanvraag van een uitbreidingsvergunning te weigeren; 

»Overwegende dat de inrichting gelegen is in een gebied dat volgens de aan de gang zijnde planologische 
studie voor de industrie is bestemd; 

»Overwegende dat de naleving van de verordeningsbepalingen en van de bij het machtigingsbesluit opge
legde voorwaarden de gevaren en nadelen kan ondervangen die inherent zijn aan de exploitatie van de opslagplaats 
voor stookolie; dat er derhalve grond is om het besluit waarvan hoger beroep te bevestigen; 

» ... »; 

Overwegende dat verzoeker in zijn memorie van wederantwoord en in zijn laatste memorie betoogt dat, in 
tegenstelling tot wat de bestendige deputatie besloten had, een hinderenquête heeft plaatsgehad ten gevolge van de 
negentien beroepen, ingesteld tegen haar besluit, en dat die enquête, welke niet wordt overgelegd en waarvan de 
uitslag niet het onderwerp is van het bestreden besluit, door tal van onregelmatigheden zou zijn aangetast; 

Overwegende dat hij tot staving van zijn beweringen een fotocopie overlegt van een bericht van 15 februari 
1980 met als opschrift «Enquête de commodo et incommodo», waarbij «het college van burgemeester en schepenen 
de bevolking ervan in kennis stelt dat een openbaar onderzoek wordt ingesteld met betrekking tot het beroep van de 
heer Gotifried Partsch en anderen, rue Emile Vandervelde te Ans (Loncin), gericht tegen de beslissing van de 
bestendige deputatie van de Provincieraad van Luik dd. 20 december 1979 waarbij aan de N.V. CABOT Belgium, 
131 rue Emile Vandervelde te Ans (Loncin) toestemming wordt verleend om haar inrichting, gelegen op hetzelfde 
adres, uit te breiden door plaatsing van een opslagplaats voor 25. 000 liter stookolie in een bovengronds reservoir» 
en aankondigt dat de enquête op 28 februari om 16 uur zal worden beëindigd; dat verzoeker bij de debatten tevens 
een document voegt in de vorm van een inventaris van de stukken die reclamanten op 26 februari 1980 aan het 
gemeentebestuur hebben bezorgd; dat die enquête, waaromtrent de verwerende partij geen enkel document of enige 
uitleg heeft verstrekt, niet mag worden verward met de openbaarheid die aan het besluit van de bestendige deputatie 
is gegeven, vermits uit het attest van bekendmaking, dat zich in het administratief dossier bevindt, blijkt dat het 
bericht waarbij kennis wordt gegeven van dat besluit en van het beroep dat daartegen openstond, op 18 januari 1980 
is aangeplakt; dat de overlegging van het volledige dossier betreffende die enquête onontbeerlijk is voor het 
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Arrest 
N' 26.914 

Blz. 2 

onderzoek van de zaak, inzonderheid van het zevende middel dat verzoeker in zijn memorie van wederantwoord 
voorbrengt; 

Overwegende dat verzoeker in een zesde middel, dat eveneens in de memorie van wederantwoord wordt 
opgeworpen, tegen de bestreden handeling inbrengt dat zij gegrond is op een advies dd. 17 oktober 1980 van het 
Bestuur van Stedebouw en van Ruimtelijke Ordening dat, zoals uitdrukkelijk wordt aangegeven in het onderwerp 
ervan, doch niet volgens een van de referten opgegeven als zijnde van de Administratie van de Arbeidsveiligheid, 
betrekking heeft op een aanvraag om uitbreiding die verschillend is van die waarover de minister in het onderhavige 
geval diende te beslissen; dat de adjunct-auditeur-generaal en tevens verslaggever de verwerende partij in zijn 
verslag over de zaak verzocht had «daaromtrent uitleg te verstrekken, te meer omdat het advies van het hoofdbestuur 
van stedebouw in het onderhavige geval vereist was op grond van artikel 9bis van het algemeen reglement voor de 
arbeidsbescherming»; dat de verwerende partij nagelaten heeft een laatste memorie in te dienen en dus ook de 
gevraagde uitleg te verstrekken; 

Overwegende dat er grond is om de debatten te heropenen met het oog op de voortzetting van het onderzoek, 
inzonderheid betreffende het zesde en het zevende middel aangevoerd door verzoeker, 

BESLUIT: 

Artikel 1. - De debatten worden heropend. 

Artikel 2. - Het door de auditeur-generaal aangewezen lid van het auditoraat wordt ermede belast het 
onderzoek voort te zetten. 

Artikel 3. - De beslissing over de kosten wordt in beraad genomen. 
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N1' 26.915 
ARREST van 24 september 1986 (Ille Kamer) 

N1' 26.915 

De HH. Tapie, kamervoorzitter, verslaggever, Van Aelst en François, staatsraden, en Geus, auditeur. 

MUSCOLINO (Mrs Brulard en Dumolin) t/ O.C.M.W. Bergen 

1. MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING - Geschillen met betrekking tot het recht op 
maatschappelijke dienstverlening - Beroep bij de Raad van State 

II. RECIITSPLEGING - Verzoekschrift - Aanwijzing van de verwerende partij - Beroep tegen 
een jurisdictionele beslissing 

De beroepskamers ingesteld bij de wet van 8juli1976 zijn administratieve rechtscol
leges die, als zodanig, geen partij kunnen zijn bij de zaak die aanhangig is gemaakt door 
middel van een beroep tot nietigverklaring van een van hun beslissingen. 

III. MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING - Geschillen met betrekking tot het recht op 
maatschappelijke dienstverlening - Beroep bij de Raad van State - Bevoegdheid van de Raad van State 

De Raad van State is niet bevoegd om, bij zijn uitspraak over een annulatieberoep 
dat door de steunaanvrager werd ingesteld tegen een beslissing van de beroepskamer, het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn te veroordelen om een bepaalde steun te 
betalen. 

IV. MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING - Recht op maatschappelijke dienstverlening -
Beoordeling van de behoefte aan steun 

De beroepskamer" is in haar beoordeling van de behoefte aan steun, welke beoordeling 
de Raad van State niet gevoeglijk door de zijne kan vervangen, niet gebonden door het bedrag 
van de steun die vroeger aan de betrokkene werd toegekend door het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn. 

In casu brengt de steunaanvrager geen enkel middel naar voren waarbij hij betoogt dat 
de bestreden beslissing op een verkeerde bewering of op materieel onjuiste feiten berust. 

Gezien het op 25 april 1984 ingediende verzoekschrift waarbij Anna Muscolino bij de Raad van State een 
beslissing aanbrengt dd. 29 februari 1984 van de beroepskamer van de provincie Henegouwen waarbij zij aan de 
Raad van State vraagt, «te doen wat de beroepskamer had moeten doen, namelijk de beslissing te herzien, opnieuw 
recht te.doen en de beslissing te vernietigen, uitspraak doende via nieuwe bepalingen, het verwerende centrum ertoe 
te veroordelen aan verzoekster steun ten bedrage van 5.926 frank te verlenen met ingang van 1 april 1983 en tot 
haar toestand verandert, het centrum in de kosten te verwijzen»; 

Overwegende dat de beroepskamer haar beslissing om het openbaar centrum voor Maatschappelijk Welzijn 
van Bergen te verwijzen tot het aan verzoekster toekennen van financiële steun ten bedrage van 4.000 frank per 
maand vanaf 1 april 1983 als volgt met redenen heeft omkleed: 

<<Aangezien Mevr. Muscolino, moeder van een dochtertje van 7 jaar, zich bij verzoekschrift van 30 maart 
1983 verzet tegen de inhoud van de brief, die aan het einde van de maand maart 1983 aan haar is gericht, waarbij 
het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Bergen besloten heeft de betaling van de huur alsook de 
kosteloze geneeskundige verzorging, welke voordelen zij tot don genoot, af te schaffen vanaf 1 april 1983; 

»Aangezien uit de gegevens van het debat blijkt dat de echtgenoot van verzoekster het echtelijk dak verlaten 
heeft en naar de Verenigde Staten is teruggekeerd; 

»Aangezien verzoekster slechts beschikt over een maandelijks inkomen van ongeveer 12.900 fr" bestaande 
uit het toegekende bestaansminimum, namelijk het tarief voor alleenstaanden, en uit de gewaarborgde kinderbijslag; 

»Aangezien zij 8.292 fr. kosten aantoont, verdeeld over huur, water, elektriciteit en huurschuld; 

»Aangezien de huur, die momenteel 5.926 fr. bedraagt, niet meer betaald is sedert april 1983; 

»Aangezien bovengenoemde zich aldus met uitzetting. bedreigd ziet; 

»Aangezien Mevr. Muscolino zeer moeilijk een minder dure woning zou kunnen vinden; 

»Aangezien het verkrijgen van zo'n woning vanzelfsprekend gekoppeld zou zijn aan het betalen van een 
waarborg, die verzoekster niet zou kunnen betalen; 

»Aangezien het in dit bijzondere geval duidelijk bewezen is dat verzoekster geheel behoeftig is en zij ontzaglijk 
grote moeilijkheden ondervindt om haar kind behoorlijk te voeden en te onderhouden; 
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»Bat het beroep bijgevolg gegrond blijkt te zijn;»; 

Arresten 
Nrs 26.915 tot 26.931 

Blz. 2 

Overwegende dat het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Bergen ten omechte betoogt 
dat het buiten de zaak gesteld moet worden; dat de beroepskamers ingesteld bij de wet van 8 juli 1976 betreffende 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, administratieve rechtscolleges zijn die, als zodanig, geen partij 
kunnen zijn bij de zaak die aanhangig is gemaakt door middel van een beroep tot nietigverklaring van een van 
hun beslissingen; 

Overwegende dat de Raad van State slechts bevoegd is om kennis te nemen van het verzoekschrift dan voor 
zover dit uitgelegd kan worden als strekkende tot vernietiging van de beslissing van de beroepskamer wegens een 
van de redenen vermeld in artikel 14 van de wetten gecoördineerd op 12 januari 1973; 

Overwegende dat verzoekster de bestreden beslissing aanvecht, doordat zij het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn van Bergen niet veroordeeld heeft tot het betalen van het volledige bedrag van haar huur; 

1° «terwijl verzoekster deze woning genomen had op grond van een overeenkomst om de huur van die 
woning te betalen gedurende een onbepaalde periode die ten minste zo lang duurt als de tijd dat de toestand van 
behoeftigheid niet verandert, terwijl dit het enige gegeven is op basis waarvan het verwerende OCMW die steun in 
kan trekken met uitsluiting, in de zin van de wet van 1976, van door het OCMW aangevoerde budgettaire noodzaak». 

2° «doordat de bestreden beslissing stelt dat het mogelijk is dat een volwassene en een kind een menswaardig 
bestaan leiden met een inkomen van 12.900 fr" 8.922 fr. aan kosten, en als gevolg van deze beslissing een 
maandelijkse huurtoeslag van 1.926 fr. en een vermoedelijke terugbetaling van het verschil tussen de sinds april 
1983 verschuldigde huur en het bedrag van de steun sinds april 1983 van minstens 2.000 frank per maand. 

»Terwijl fatsoenlijke opvoeding en onderhoud van een kind, kosten voor voeding en fatsoenlijke uitgaven 
voor huishouding merkelijk hoger liggen dan het beschikbare; dat bijgevolg minder dan 2. 700 frank per maand 
overblijft, zijnde 90 fr. per dag, voor twee personen»; 

Overwegende dat de beroepskamer in haar beoordeling van verzoeksters behoefte aan steun, welke beoor
deling de Raad van State niet gevoeglijk door de zijne kan vervangen, niet gebonden was door het bedrag van de 
steun die vroeger aan verzoekster toegekend werd door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn; dat 
ofschoon verzoekster een andere berekening voorlegt dan die welke door de beroepskamer is gemaakt, zij geen 
enkel middel naar voren brengt waarbij zij betoogt dat de bestreden beslissing op een verkeerde bewering of op 
materieel onjuiste feiten berust; dat het beroep niet-gegrond is. 

(Verwerping - kosten ten laste van verzoekster). 

N" 26.916 tot 26.921 
ARRESTEN van 24 september 1986 (Ill" Kamer) 

26.916 - CORTISSE: middel dat feitelijke grondslag mist + beroep waarin geen 
annulatiemiddel wordt aangevoerd. 

26.917 en 26.918 - WILLEMS en O.C.M.W. HOEI: afstand van het geding. 
26.919 - GEMEENTE WATERMAAL-BOSVOORDE = nr 26.896. 
26.920 en 26.921 - ORENBUCH en BADOUX en consorten: afstand van het ge

ding. 

Nr 26.922 

ARREST van 24 september 1986 (VI" Kamer) 
De HH. Rémion, Eerste Voorzitter van de Raad van State, Closset en Martens, verslaggever, staatsraden, 
en Ronsmans, eerste auditeur. 

BATTARD t/ Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van het Brusselse 
Gewest, door de Staatssecretaris voor het Brusselse Gewest (N) en door de 
Staatssecretaris voor het Brusselse Gewest (F) (Mrs De Wolf en Perlberger) 
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BELANG (VEREIST OM VOOR DE RAAD VAN STATE EEN GEDING TE VOEREN) - Rang
schikking volgens de hoedanigheid van de verzoeker - Openbare ambtenaren en beambten - Algemeen 

Een personeelslid van de agglomeratie heeft niet langer belang om de nietigverklaring 
te vorderen van het koninklijk besluit dat zijn benoeming op proef vernietigt, wanneer hij in 
de loop van het geding ontslag neemt. 

Gezien het op 22 februari 1985 ingediende verzoekschrift, waarbij Stéphane Battard de nietigverklaring 
vordert van het koninklijk besluit van 24 oktober 1983, van welk besluit hij verklaart eerst op 15 januari 1985 
kennis te hebben gekregen, en dat het besluit van het agglomeratiecollege van 8 juni 1983 vernietigt dat hem per 
1 juli 1983 op proef benoemt tot mecanicien-vakman voor het onderhoud van de vuilniswagen; 

Overwegende dat verzoeker als mecanicien-vakman op proef in dienst genomen is bij een besluit van het 
agglomeratiecollege van 8 juni 1983, dat vernietigd is bij het koninklijk besluit van 24 oktober 1983, dat de 
bestreden handeling vormt; 

Overwegende dat uit het onderzoek blijkt dat verzoeker zijn ontslag heeft aangeboden en dat dit ontslag 
aanvaard is bij een besluit van het agglomeratiecollege van 16 oktober 1985, welk besluit definitief geworden is; dat 
daaruit volgt dat verzoeker er geen belang meer bij heeft om de door hem gevorderde nietigverklaring te verkrijgen; 

Overwegende dat het beroep niet ontvankelijk is. 

(Verwerping - kosten ten laste van verzoeker). 

w 26.923 
ARREST van 24 september 1986 (Vle Kamer) 

De HH. Rémion, Eerste Voorzitter van de Raad van State, Closset en Martens, verslaggever, staatsraden, 
en Mevr. Dagnelie, auditeur. 

PILATE t/ Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Onderwijs (F) 
(M' Deltenre) 

RECIITSPLEGING - Verzoekschrift - Termijn - Verlenging en stuiting - Omstandigheden die 
de termijn niet stuiten - Beroep gericht tot de steller van de handeling 

In casu is de klacht welke werd ingediend door een kandidaat die werd afgewezen voor 
een benoeming, een willig beroep dat de termijn voor het instellen van een annulatieberoep 
bij de Raad van State niet heeft kunnen stuiten. 

Gezien het op 2 april 1985 ingediende verzoekschrift waarbij Ghislaine Pilate de nietigverklaring vordert van 
het ministerieel besluit van 27 juli 1984 waarbij Rita Deneys-Berger benoemd wordt tot de graad van hoofdklerk
stenotypist bij de algemene directie van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek van het hoofdbestuur 
van het ministerie van Onderwijs (F); 

Overwegende dat de bestreden benoeming een individuele handeling is die niet bekendgemaakt of ter kennis 
van verzoekster gebracht hoefde te worden; dat de termijn voor het instellen van beroep bij de Raad van State 
ingegaan is op de datum waarop verzoekster er kennis van gekregen heeft; 

Overwegende dat uit een klacht die op 11 januari 1985 door verzoekster gericht is aan de directeur-generaal 
van het personeel, de statuten en de administratieve organisatie, blijkt dat zij vanaf die datum voldoende kennis 
had van het bestreden besluit; dat die klacht een willig beroep is dat de termijn van beroep niet heeft kunnen 
stuiten; dat het antwoord dat haar op 15 maart 1985 gegeven is geen nieuwe beslissing vormt; 

Overwegende dat het beroep, ingesteld meer dan zestig dagen na 11 januari 1985, verjaard is. 

(Verwerping - kosten ten laste van verzoekster). 
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ARREST van 24 september 1986 (Vle Kamer) 

Arresten 
Nrs 26.915 tot 26.931 

Blz. 4 

De HH. Rémion, Eerste Voorzitter van de Raad van State, Closset en Martens, verslaggever, staatsraden, 
en Ronsmans, eerste auditeur. 

HOUVEN t/ Gemeente Herstal (M" Marcy) 

I. OPENBARE AMBTENAREN EN BEAMBTEN - Tuchtregeling - Kwalificatie van de feiten -
Feiten in verband met de dienst - Tekortkomingen aan dienstverplichtingen 

Zich baserend op concrete feiten vermeld in verslagen waarvan het personeelslid tijdig 
kennis heeft gekregen, meer bepaald met betrekking tot het herhaaldelijk te laat komen en 
met betrekking tot de houding van de betrokkene op het werk, heeft de overheid die feiten in 
casu terecht kunnen aanmerken als beroepsfouten. 

II. GEMEENTEPERSONEEL - Tuchtregeling - Rechten van de verdediging - 1° Horen van het 
personeelslid; - 2° Procesverbaal 

III. PROCEDURE IN NIET-BETWISTE ZAKEN - Rechten van de verdediging-Betrokkene die 
afziet van zijn recht om verhoord te worden 

De ambtenaar die er vrijwillig van heeft afgezien opgeroepen te worden voor de 
tuchtoverheid, kan niet aanvoeren dat artikel 130bis van de gemeentewet werd geschonden 
doordat hij niet werd· gehoord en doordat geen proces-verbaal werd opgesteld van zijn 
verklaringen. · 

IV. BEGRIP HANDELING (VATBAAR VOOR BEROEP) - Handelingen, beslissingen, maatregelen 
- Uitvoeringsmaatregel - Algemeen 

De beslissing waarbij, wegens de ziekte van de betrokken ambtenaar, de tenuitvoerleg
ging van een disciplinaire schorsing wordt uitgesteld, is niet meer dan een uitvoeringsmaat
regel van de beslissing waarbij de schorsing wordt opgelegd. 

V. (zie n' 26.916) 

Gezien het op 1 augustus 1985 ingediende verzoekschrift, waarbij Odette Houven de «nietigverklaring 
(vordert) van het besluit van het schepencollege van de gemeente Herstal van 31 mei 1985 waarbij besloten wordt 
haar drie dagen schorsing zonder wedde op te leggen ... op 10, 11 en 12 juni 1985 en van het daarop volgende 
besluit van het college van 24juni1985 waarbij de tenuitvoerlegging van de straf wegens ziekte van verzoekster 
uitgesteld wordt tot 1, 2 en 3 juli 1985»; 

Overwegende dat verzoekster, die onderbureauchef is bij het gemeentebestuur van Herstal, met een brief 
van 20 mei 1985 verzocht is op 31 mei 1985 te verschijnen voor het college van burgemeester en schepenen omdat 
tegen haar een tuchtprocedure was aangespannen die gegrond was op de volgende grieven: te Iaat komen op de 
dienst en slecht gedrag op het werk; dat die brief de volgende vermelding bevatte: «Het staat u vrij u te laten 
bijstaan of vertegenwoordigen door de verdediger van uw keuze of af te zien van een verhoor en uw verklaringen 
schriftelijk mede te delen»; 

Overwegende dat verzoekster, na het inkijken van haar dossier op 23 mei 1985, ervoor kiest niet te 
verschijnen op de vergadering van het college waaraan zij op 31 mei 1985 schriftelijk haar uitleg richtte; dat 
het college verzoekster dezelfde dag als tuchtstraf drie dagen schorsing zonder wedde oplegde, welke tenuitvoer 
moest worden gelegd op 10, 11 en 12 juni 1985; dat die beslissing, die op 7 juni 1985 ter kennis van verzoekster 
is gebracht, de eerste bestreden handeling vormt; 

Overwegende dat aangezien verzoekster op 24 juni 1985 twee geneeskundige verklaringen had overgelegd, 
het college de tenuitvoerlegging van de straf uitstelde tot 1, 2 en 3 juli 1985; dat die beslissing de tweede 
bestreden handeling vormt; 

Overwegende dat verzoekster een eerste middel ontleent aan de schending van de rechten van verdediging, 
doordat de eerste bestreden beslissing gewag maakt van vijf verslagen terwijl de inhoud van de verslagen nrs 2, 
3 en 4 door haar wordt ontkend, dat bepaalde tegen haar ingebrachte grieven haar niet ter kennis zouden zijn 
gebracht vóór 23 mei 1985, dat verslag n' 5 niet in haar tuchtdossier was opgenomen, dat alleen verslag n' 3 aan 
de leden van het college zou zijn overgelegd, dat de verslagen nrs 2, 3 en 4 gegrond zouden zijn op roddel zonder 
dat wordt vermeld wie de feiten die erin zijn vervat zou hebben vastgesteld, wanneer en hoe dikwijls zij zich 
zouden hebben voorgedaan, dat de kwaliteit van haar werk nooit ter discussie heeft gestaan en dat haar nooit zou 
zijn verweten «haar dag aan te vatten met zich op te maken» en «soms haar middagmaal te gebruiken na tafeltijd», 
terwijl die grieven voorkomen in sommige, in verband met haar opgemaakte verslagen; 
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Overwegende dat verzoekster, steunend op dezelfde overwegingen, een tweede middel ontleent aan de 
onjuiste, vage en onduidelijke motivering van het bestreden besluit; 

Overwegende, wat de twee middelen samen betreft, dat verzoekster in haar brief van 31 mei 1985 onder 
meer schreef: «Het ligt niet in mijn bedoeling de waarheid te ontkennen. Het is waar dat mij soms werd verweten 
dat ik te laat kwam; dit is trouwens opgetekend in een verslag van de heer Closset, bureauchef, van 15 april 1985»; 
dat verzoekster een nota van 20 mei 1985 van Mevr. Chalon, bestuurschef, geviseerd en ondertekend heeft waarin 
deze schrijft: «Wat Mevr. Houven betreft moet ik u jammer genoeg meedelen dat zij blijft te laat komen, om niet 
te spreken van de make-up scènes, de verschillende maaltijden die altijd buiten tafeltijd worden genuttigd en het 
onophoudelijke geklets»; dat alle verslagen waarin de verzoekster ten laste gelegde feiten worden aangetoond zich 
in haar dossier bevonden en dat niets armslag biedt om te denken dat sommige van die verslagen niet zouden zijn 
voorgelegd aan het college; dat alle verslagen, met uitzondering van verslag n' 1 in verband met het te laat komen, 
hetgeen zij niet betwist, en verslag n' 4, waarin gewag wordt gemaakt van vertraging te wijten aan moeilijkheden 
in het verkeer, en waarvoor de verantwoording van verzoekster dus wordt aanvaard, door haar zijn geviseerd; dat 
die verslagen, die zijn opgemaakt door verzoeksters hiërarchische meerderen, nauwkeurige en gedateerde feiten 
bevatten waarvan zij te gelegener tijd kennis heeft gekregen; dat zij, behalve op het te laat komen, betrekking 
hebben op verzoeksters houding op het werk zonder de kwaliteit van haar werk in twijfel te trekken; 

Overwegende dat de verwerende partij, door te steunen op de inhoud van die verslagen, verzoeksters 
argumenten heeft kunnen afwijzen en de in aanmerking genomen feiten, zonder haar recht op verdediging te 
schenden heeft kunnen bestempelen als beroepsfouten en de opgelegde straf heeft kunnen wettigen met een 
motivering die noch verkeerd is, noch onduidelijk; 

Overwegende dat de eerste twee middelen niet gegrond zijn; 

Overwegende dat verzoekster een derde middel ontleent aan de schending van de rechten van de verdediging 
en van artikel 103bis van de gemeentewet, doordat zij niet gehoord is door het college en dat van haaF verklaringen 
geen proces-verbaal is opgemaakt; 

Overwegende dat artikel 130bis van de gemeentewet bepaalt dat de ambtenaren die om tochtredenen worden 
vervolgd vooraf gehoord worden en dat proces-verbaal moet worden opgemaakt van hun verklaringen; dat de 
verwerende partij geenszins is afgeweken van artikel 130bis, aangezien zij verzoekster de mogelijkheid bood 
persoonlijk te verschijnen, vergezeld van de verdediger van haar keuze en haar bovendien, mocht zij afgezien van 
die verschijning, de mogelijkheid bood om niettemin haar standpunt schriftelijk uiteen te zetten; dat verzoekster 
zich niet kan beroepen op de schending van de waarborgen die artikel 130bis van de gemeentewet haar biedt en 
waar zij uit vrije wil van heeft afgezien; 

Overwegende dat het middel niet gegrond is; 

Overwegende dat verzoekster een vierde middel ontleent aan de schending van het adagium <patere legem 
quam ipse fecisti», doordat zij de verslagen nrs 2, 3 en 5 nooit heeft geviseerd, hetgeen in strijd is met een 
procedure waarover een paritair akkoord bestaat; 

Overwegende dat de verslagen nrs 2, 3 en 5 door verzoekster zijn geviseerd op 23 mei 1985 en dat verslag 
n' 4 geen enkele grief tegen haar bevatte zodat het middel nu eens feitelijke grondslag mist en dan weer van geen 
enkel belang is voor verzoekster en bijgevolg niet opgaat; 

Overwegende dat het beroep, aangezien het is verworpen in zoverre het gericht is tegen de eerste bestreden 
beslissing, niet ontvankelijk is in zoverre het gericht is tegen de tweede handeling die slechts een uitvoeringsmaat
regel is van de eerste en waartegen verzoekster geen enkel middel aanvoert. 

(Verwerping - kosten ten laste van verzoekster). 

Nr 26.925 

ARREST van 24 september 1986 (VP Kamer) 
De HH. Rémion, Eerste Voorzitter van de Raad van State, Closset en Martens, verslaggever, staatsraden, 
en Charlier, eerste auditeur. 

MORAY (M' Berten) t/ Stad Luik (Mrs Liénard en Franchimont) 

1. RECHTSPLEGING - Verzoekschrift - 1° Onderwerp - Verplichting het onderwerp aan te 
wijzen - Annulatieberoep; - 2° Uiteenzetting van de feiten en de middelen - Verzoekschrift dat geen 
annulatiemiddel aanvoert - Algemeen 

Een verzoekschrift waarin niet wordt verwezen naar een grievende administratieve han
deling waarvan de nietigverklaring zou worden gevorderd en waarin geen annulatiemiddelen 
worden aangevoerd die een dergelijke vernietiging rechtvaardigen, is niet ontvankelijk. 
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II. BEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN STATE - Algemeen - Wettelijke begrenzing van de 
bevoegdheid 

De vordering waarmee niet de vernietiging van een administratieve handeling, doch 
de erkenning van een recht wordt beoogd, behoort niet tot de bevoegdheid van de Raad van 
State. 

Gezien het verzoekschrift dat Hubert Moray op 14 december 1984 heeft ingediend; 

Overwegende dat verzoeker, die brandweerman is bij de stad Luik, sedert 1 april 1973 vast benoemd iS tot 
«technicus in de werkplaats»; dat hem bij een besluit van het college van burgemeester en schepenen van 24 juli 
1978, te rekenen van 10 maart 1978 de wedde van sergeant is toegekend met behoud van zijn hoedanigheid van 
werkplaatstechnicus; dat hij van 1 maart 1981 af op zijn verzoek is aangewezen voor de ambulancedienst bij het 
reservepersoneel; 

Overwegende dat het college op 20 april 1984 heeft besloten zijn «goedkeuring te hechten aan de volgende 
bepaling die voortvloeit uit de toepassing van het organiek reglement van 30 oktober 1972; de vastbenoemde of 
stagedoende personeelsleden die op 31 december 1974 in functie waren in een bijzondere betrekking worden geacht 
te zijn geslaagd voor het examen voor het verkrijgen van de lagere graden, waardoor zij onder de toepassing 
vallen van de bepalingen van de artikelen 15 B3 en 15 B4, laatste paragraaf»; dat het vervolgens «een lijst (heeft 
opgemaakt) van de personeelsleden die op 1 januari 1983 in vast verband waren aangesteld of stage deden in een 
bijzondere betrekking vermeld in de artikelen 15 Bl, 2, 3 en 4 van het organiek reglement»; dat verzoeker op die 
lijst voorkomt, in welk document wordt herhaald dat hij de wedde geniet verbonden aan de graad van sergeant en 
waaronder het opschrift «examen voor het verkrijgen van de lagere graden», «gelijkstelling>> te lezen staat; 

Overwegende dat verzoekers raadsman bij een brief van 8 augustus 1984 heeft gevraagd dat zijn situatie 
opnieuw wordt bekeken omdat hij in december 1982 in vast verband tot ambulancier benoemd had kunnen worden; 
dat de burgemeester bij een brief van 15 oktober 1984 antwoordde dat een vacature geenszins ten gevolge had dat 
de bevoegde overheid in die betrekking diende te voorzien en dat de detachering van verzoeker als ambulancier 
hem geenszins het recht verleende op een vaste benoeming met terugwerking, in de formatie van de ambulanciers, 
waardoor hij de inhoud van de brieven die hij op 14 maart en 11 mei 1984 had geschreven dus bevestigde; 

Overwegende dat het verzoekschrift zo moet worden uitgelegd dat hiermede de nietigverklaring wordt 
gevorderd van het besluit dat het college van burgemeester en schepenen op 20 april 1984 heeft vastgesteld en dat 
bevestigd is door de brief van de burgemeester van 15 oktober 1985; 

Overwegende dat het organiek reglement van de brandweerdienst van 30 oktober 1972 een artikel 15 B4 
bevatte, welke algemene bepaling onder meer betrekking heeft op het personeel dat wordt aangewend voor het 
vervoer per ambulance en dat als volgt luidt: 

«Wanneer die personeelsleden aan de voorwaarden voldoen om te worden bevorderd tot een hogere graad 
en er een gunstig verslag bestaat over de wijze van dienstvervulling blijven zij hun bijzondere ambt uitoefenen en 
krijgen zij de wedde die verbonden is aan de lagere graad waartoe zij bevorderd zouden kunnen zijn. Zij worden 
ertoe gemachtigd de kentekenen van die graad te dragen»; 

dat een besluit van de gemeenteraad van 13 december 1982 verscheidene bepalingen van het organiek 
reglement heeft opgeheven, waaronder het eerdergenoemde artikel 15 B4, welk besluit op dit punt door de provin
ciegouverneur is goedgekeurd; dat luidens een nieuwe bepaling die op 13 december 1982 door de gemeenteraad 
is goedgekeurd, en betrekking heeft op de voorwaarden voor de benoeming in de bijzondere formatie van de 
dienst 900 en van de ambulancedienst, de betrekkingen die uit die formatie «bij vacature, via de anciënniteit sedert 
de indiensttreding, kunnen worden verleend aan de leden van het lagere personeel dat is ingegaan op een beperkte 
oproep en over wie een gunstig verslag is uitgebracht over de wijze van dienstvervulling en die na afloop van een 
stage van zes maanden in de specialiteit slagen voor een examen waarvan het programma wordt vastgesteld door 
het schepencollege en dat betrekking heeft op de kennis die aan het openstaande ambt verbonden is»; 

Overwegende dat verzoeker niet duidelijk maakt in welk opzicht die bepalingen, wat hem betreft, zouden 
zijn geschonden; dat hij niet uitlegt waarom hij benoemd had moeten worden tot eerste sergeant terwijl hij de 
gelijkstelling met de graad van sergeant had verkregen; dat de vordering, in zoverre hiermede om de nietigverklaring 
wordt verzocht van het eerdergenoemde besluit van 20 april 1984, waarvan verzoeker zegt kennis te hebben gehad 
op 13 november 1984, niet-ontvankelijk is omdat, enerzijds, dit besluit hem geen enkel nadeel berokkent en, 
anderzijds, het slechts de bevestiging is van het eerdergenoemde besluit van 24 juli 1978, waartegen verzoeker 
niet binnen de wettelijke termijn is opgekomen; dat het college er zich namelijk op 20 april 1984 toe bepaald heeft 
de gelijkstelling met de graad van sergeant, die verzoeker bij besluit van 24 juli 1978 is verleend, te bevestigen; 

Overwegende dat het verzoekschrift, waarin niet wordt verwezen naar een grievende administratieve 
handeling waarvan de nietigverklaring zou worden gevorderd en dat geen rechtsmiddelen bevat die een dergelijke 
vernietiging rechtvaardigen, hierom wat dit onderwerp betreft niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat verzoeker in het verzoekschrift «(de Raad van State) vraagt te zeggen voor recht dat het 
besluit waarbij hij tot de graad van sergeant wordt benoemd in de formatie van de werkplaatsen en het technisch 
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personeel nietig is en dat de benoeming tot de graad van eerste sergeant in de formatie van de dienst 900 ambulance, 
rechtsgeldig is»; dat hij niet de vernietiging van een administratieve handeling, doch de erkenning van een recht 
vordert; dat een dergelijke vordering niet tot de bevoegdheid van de Raad van State behoort. 

(Verwerping - kosten ten laste van verzoeker). 

N1" 26.926 
ARREST van 24 september 1986 (VI" Kamer) 

De HH. Rémion, Eerste Voorzitter van de Raad van State, Closset en Martens, verslaggever, staatsraden, 
en Charlier, eerste auditeur. 

DELNOY t/ Gemeente Plombières 

GEMEENTEPERSONEEL - Personeel van de brandweerdienst - Benoeming - Officieren 

Aangezien zowel artikel 30 van het koninklijk besluit van 20juli1972 als het organiek 
reglement van de gewestelijke brandweerdienst, om aanspraak te kunnen maken op de 
betrekking van onderluitenant-vrijwilliger, uitsluitend het brevet A (basiscursus) vereisen dat 
is uitgereikt in het kader van het door de Staat georganiseerde brandweeronderwijs, kan aan 
de gemeenteraad die de houder van een van de vereiste brevetten heeft benoemd, bij voorrang 
op een gegadigde die houder is van de brevetten A en B, geen machtsoverschrijding worden 
verweten. , 

Gezien het op 25 juni 1985 ingediende verzoekschrift, waarbij. Michel Delnoy de nietigverklaring vordert 
van het besluit van 11 februari 1985 van de gemeenteraad van Plombières, die José Honders heeft bevorderd tot 
onderluitenant-vrijwilliger bij de gewestelijke brandweerdienst van Plombières-Montzen; 

Overwegende dat verzoeker en José Honders, beiden korporaal-vrijwilliger bij de gewestelijke brand
weerdienst van Plombières-Montzen, hebben gesolliciteerd naar een bij bevordering te verlenen betrekking van 
onderluitenant-vrijwilliger, die vacant was verklaard bij een bericht van het gemeentebestuur van 19 december 
1984, waarin de volgende bijzonderheden vermeld stonden: 

«Voorwaarden waaraan moet worden voldaan: 
»-in het bezit zijn van het brevet A, uitgereikt in het kader van het door de Staat georganiseerde brand

weeronderwijs, 

»-een gunstig verslag van de officier-hoofd van de dienst of een gunstige beslissing van de gemeenteraad, 
genomen met toepassing van artikel 31 van het koninklijk besluit van 20 juli 1972, hebben gekregen, 

»-geschikt bevonden zijn bij het geneeskundig onderzoek en bij de proeven inzake de lichamelijke geschikt
heid bedoeld in artikel 8 van het koninklijk besluit van 20 juli 1972». 

Volgens artikel 8 van het organiek reglement wordt bij de indienstneming en de bevordering van vrijwillig 
personeel, onder de gegadigden die aan de vereisten voldoen, voorrang verleend aan degenen die in het bezit zijn 
van brevetten, uitgereikt in het kader van het door de Staat georganiseerde brandweeronderwijs; 

Overwegende dat bij het besluit van de gemeenteraad van 11 februari 1985, dat de bestreden handeling is, 
wordt vastgesteld dat beide gegadigden aan de vereisten voldoen en met tien stemmen tegen negen wordt besloten 
José Honders te bevorderen; 

Overwegende dat verzoeker op 20 februari 1985 een bezwaarschrift heeft ingediend tegen de bestreden 
handeling; dat de gouverneur in een brief van 14 mei 1985 aan verzoeker heeft medegedeeld dat hij zich 
niet verzette tegen de aanstelling van José Honders als onderluitenant; dat hij die bevordering overigens had 
goedgekeurd bij een besluit van 17 april, dat op 20 augustus 1985 in het Bestuursmemoriaal is bekendgemaakt; 

Overwegende dat verzoeker een enig middel ontleent aan de schending van artikel 8 van het organiek 
reglement van de gewestelijke brandweerdienst, doordat hij in het bezit was van de brevetten A en B, uitgereikt 
in het kader van het door de Staat georganiseerde brandweeronderwijs, en aan hem dus de voorkeur had moeten 
worden verleend boven José Honders, die slechts in het bezit was van het brevet A alleen; 
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Overwegende dat artikel 8 van het bovengenoemde organiek reglement, waarvan de betrekking was herhaald 
in het bericht met de oproep tot de gegadigden, luidt als volgt: 

<illij de indienstneming en de bevordering van vrijwillig personeel wordt onder de gegadigden die aan de 
vereisten voldoen, voorrang verleend aan degenen die in het bezit zijn van brevetten, uitgereikt in het kader van het 
door de Staat georganiseerde brandweeronderwijs, voor zover dat onderwijs is verstrekt in de taal van het gebied»; 

dat verzoeker zich baseert op het meervoud van het woord «brevetten» om te beweren dat de voorkeur moet 
worden gegeven aan degene die verscheidene brevetten heeft; 

Overwegende dat zowel artikel 30 van het koninklijk besluit van 20 juli 1972 tot vaststelling van de 
geschiktheids-en bekwaamheidscriteria alsmede van de benoembaarheids- en bevorderingsvoorwaarden voor de 
officieren van de gemeentelijke brandweerdiensten, zoals het is gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 oktober 
1975, als artikel l9bis van het bovengenoemde organiek reglement, om aanspraak te kunnen maken op de 
betrekking waarnaar verzoeker had gesolliciteerd, uitsluitend het brevet A (basis-cursus) vereisen dat is uitgereikt 
in het kader van het door de Staat georganiseerde brandweeronderwijs; dat aan de gemeenteraad, die de houder 
van een van de vereiste brevetten heeft benoemd, geen machtsoverschrijding kan worden verweten; 

Overwegende dat verzoeker tevergeefs artikel 19, 4, van het bovengenoemde organiek reglement aanvoert, 
volgens hetwelk «Voor een bevordering tot sergeant-majoor en adjudant". bij gelijke verdiensten de voorkeur wordt 
gegeven aan de houder van het brevet B (voortgezette cursus), uitgereikt door het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken, voor zover die cursus is georganiseerd in de taal van het gebied»; dat dit voorschrift voor de bevordering 
tot bepaalde graden van onderofficier, niet bij analogie kan worden uitgebreid tot de, overigens verschillende, 
voorwaarden voor een bevordering tot onderluitenant; 

Overwegende dat het middel een deugdelijke grondslag mist. 

(Verwerping - kosten ten laste van verzoeker). 

w 26.927 
ARREST van 24 september 1986 (Vle Kamer) 

ding 

De HH. Rémion, Eerste Voorzitter van de Raad van State, Closset en Martens, verslaggever, staatsraden, 
en Leroy, auditeur. 

WINAND t/ Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Binnenlandse 
Zaken 

1. GEZAG VAN HET GEWIJSDE - Arrest van de Raad van State inzake geschillen herstelvergoe-

II. BUITENGEWONE SCHADE 

De vordering tot schadevergoeding die gebaseerd is op het feit dat een klacht die 
de verzoeker tot de Vaste Commissie voor Taaltoezicht richtte, zonder gevolg is gebleven, 
moet worden afgewezen, wanneer de Raad van State met een eerder uitgesproken arrest een 
identiek verzoek heeft afgewezen op de grond dat de verzoeker tegen de commissie inbracht 
dat zij een fout had begaan en dat alleen de gewone rechtbanken bevoegd zijn om van een 
zodanige eis kennis te nemen. 

111. BEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN STATE - Geschillen herstelvergoeding - Residuaire 
bevoegdheid van de Raad van State - Aquiliaanse aansprakelijkheid van de overheid 

1. Door een schending van de wet aan te voeren, brengt de verzoeker de aquiliaanse 
aansprakelijkheid van de Staat in het geding en stelt hij een geschil aan de orde dat steunt 
op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek en derhalve niet tot de bevoegdheid van de Raad 
van State behoort. 

2. Wanneer de verzoeker tegen de uitvoerende macht inbrengt dat zij een geldende 
regeling niet heeft uitgevoerd, voert hij een schuldaansprakelijkheid aan waarvan de Raad 
van State geen kennis mag nemen. 

3. Wanneer de verzoeker een nalatigheid van de uitvoerende macht betreurt, doordat 
deze volgens hem schuldig is aan het niet-wijzigen van een niet-adequate regeling, voert 
hij een foutief verzuim aan en niet de foutloze aansprakelijkheid van een administratieve 
overheid. De Raad van State mag geen kennis nemen van een zodanig verzoek. 
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4. De weigering van de toezichthoudende minister om de gecoördineerde wetten op het 
gebruik van de talen in bestuurszaken te doen toepassen, zou, als het bewezen was, als foutief 
gedrag moeten worden aangemerkt. De schadelijke gevolgen die eruit zouden voortvloeien, 
zouden buiten de bevoegdheid van de Raad van State vallen. 

Gezien het op 26 september 1985 ingediende verzoekschrift waarbij Joseph-Léopold Win.and een vergoeding 
van 4.500.000 frank vraagt voor buitengewone schade; 

Gelet op de beschikking van 16 oktober 1985 die de partijen vrijstelt van de aan het onderzoek voorafgaande 
maatregelen en beveelt dat het dossier en het verslag ter griffie wordt neergelegd; 

Overwegende dat verzoeker tot zijn pensionering op 31 december 1982 bediende was bij het Studiecentrum 
voor kernenergie te Mol; dat hij betoogt dat zijn loopbaan vanaf 1963 een warrig verloop heeft gekend als gevolg 
van een verkeerde toepassing van de taalwetten op die instelling; dat hij inzonderheid beweert dat in 1967 een 
personeelslid van de Nederlandse taalrol omechtmatig benoemd was in een baan die hijzelf ambieerde; 

Overwegende dat verzoeker sedert 1972 acht klachten heeft ingediend bij de Vaste Commissie voor 
Taaltoezicht, vier beroepen bij de Raad van State, die verworpen zijn bij de arresten n'" 16.700, 17.691, 19.821 
en 20.741, en twee vorderingen bij de gewone rechtbanken; dat zijn eerste vordering afgewezen is bij een vonnis 
van 18 februari 1983 van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel waartegen geen hoger beroep is ingesteld en 
waarin werd vastgesteld dat de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en de Minister van Binnenlandse Zaken hun 
wettelijke verplichtingen niet waren nagekomen en vervolgens werd geoordeeld dat er geen oorzakelijk verband 
bestond tussen de begane fouten en de schade waarvoor verzoeker een vergoeding vroeg; dat aan verzoeker bij 
het aflopen van de tweede rechtsvordering, bij een arrest van het Arbeidshof van Brussel van 15 oktober 1982 
waartegen verzoeker geen beroep in cassatie heeft ingesteld, lastens het Centrum voor kernenergie, een bedrag 
van 200.000 frank is toegekend als morele vergoeding om de schade te herstellen die veroorzaakt is door allerlei 
pesterijen, terwijl zijn verzoek om herstelling van materiële schade werd afgewezen omdat het Hof de schade 
niet bewezen achtte; 

Overwegende dat verzoeker in dit beroep als eerste oorzaak van de schade het feit aanvoert dat de klacht die 
hij op 1 mei 1972 tot de Vaste Commissie voor Taaltoezicht richtte, zonder gevolg is gebleven; dat een identiek 
verzoek reeds was gesteld in het beroep dat heeft geleid tot het arrest n' 20.741 dat door de Raad van State is 
gewezen op 27 november 1980; dat het verzoek verworpen werd op de grond dat verzoeker tegen de commissie 
inbracht dat zij een fout had begaan en dat alleen de gewone rechtbanken bevoegd zijn om van een zodanige 
eis kennis te nemen; dat het beroep in dat opzicht stuit op het gezag van het rechterlijk gewijsde en, derhalve, 
verworpen moet worden; 

Overwegende dat volgens verzoeker een tweede oorzaak van schade gelegen is in de «niet-naleving van de 
bepalingen van de artikelen 39 tot 46 van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken 
ten aanzien van de invoering van taalkaders in het Centrum voor kernenergie, waartoe de Wiste Commissie 
voor Taaltoezicht besloten had»; dat verzoeker, door een schending van de wet aan te voeren, de aquiliaanse 
aansprakelijkheid van de Staat in het geding brengt en een geschil aan de orde stelt dat steunt op artikel 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek en derhalve niet tot de bevoegdheid van de Raad van State behoort; 

Overwegende dat het beroep als een derde schadeoorzaak verscheidene kritische beschouwingen aanvoert 
omtrent de toepassing van het koninklijk besluit van 4 augustus 1969 tot regeling van de rechtstoestand van de 
voorzitter en van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en tot regeling van dezer werking; dat 
verzoeker onder meer schrijft dat «Volgens de inlichtingen op politiek niveau, blijkt dat, nu het koninklijk besluit 
van 4 augustus 1969 in zijn huidige conceptie niet kan worden in acht genomen, men uitkomt op het beginsel van 
de risico-aansprakelijkheid»; 

Overwegende dat het middel, wanneer het tegen de uitvoerende macht inbrengt dat ze een geldende regeling 
niet heeft uitgevoerd, een schuld-aansprakelijkheid aanvoert waarvan de Raad van State geen kennis mag nemen; 
dat het middel, wanneer het een nalatigheid van de uitvoerende macht betreurt, doordat die macht, volgens de 
schriftelijke verklaringen van verzoeker, schuldig is aan het niet wijzigen van een niet geschikte regeling, een 
foutief verzuim aanvoert en niet de risico-aansprakelijkheid van een administratieve overheid; dat de Raad van 
State geen kennis mag nemen van een zodanig verzoek; 

Overwegende, ten slotte, dat de vierde oorzaak van de aangevoerde schade ligt in de weigering van de 
toezichthoudende minister om de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken te doen 
toepassen; dat zo'n onwettig gedrag, als het bewezen was, foutief zou zijn en dat de schadelijke gevolgen die eruit 
zouden voortvloeien, eveneens buiten de bevoegdheid van de Raad van State zouden vallen; 

Overwegende dat daaruit volgt dat het beroep in geen van de onderdelen ervan, kan worden toegewezen. 

(Verwerping - kosten ten laste van verzoeker). 
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ARREST van 24 september 1986 (Vle Kamer) 

Arresten 
Nrs 26.915 tot 26.931 

Blz. 10 

De HH. Rémion, Eerste Voorzitter van de Raad van State, Closset en Martens, verslaggever, staatsraden, 
en Ronsmans, eerste auditeur. 

WILKIN (M1" Berten) t/ Bestendige deputatie van de provincieraad van Luik 

I. OPENBARE AMBTENAREN EN BEAMBTEN - Tochtregeling - Laakbaar karakter van de 
feiten - Feiten in verband met de dienst - Tekortkomingen aan dienstverplichtingen (1 en 2) 

II. INTERNATIONALE VERDRAGEN - Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 
de fundamentele vrijheden (1) 

1. Wanneer een leraar zelf dubbelzinnigheid heeft doen ontstaan waardoor de ouders 
van zijn leerlingen in de waan werden gebracht dat een reis in het buitenland onder begelei
ding van de school plaatshad, is hij slecht geplaatst om, met betrekking tot een tuchtstraf die 
hem werd opgelegd wegens feiten die ~ich op die reis hebben voorgedaan, aan te voeren dat 
zulks neerkomt op een ongeoorloofde inmenging in zijn privé-leven (in de zin van artikel 8 
van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden)*. 

2. Na te hebben vastgesteld dat een leraar onvoldoende toezicht heeft gehouden op de 
deelnemers aan een reis en zelfs een van de leerlingen, alleen en in dronken toestand, heeft 
achtergelaten, heeft de tuchtoverheid in casu kunnen oordelen dat de betrokkene hierdoor het 
vertrouwen van het publiek in de instelling waar hij les geeft in het gedrang heeft gebracht. 

Gezien het op 8 februari 1985 ingediende verzoekschrift, waarbij René Wilkin de nietigverklaring vordert 
van de beslissing dd. 29 november 1984 van de bestendige deputatie van de provincieraad van Luik, waarbij hem 
een tuchtstraf van inhouding van wedde voor vijftien dagen wordt opgelegd; 

Overwegende dat verzoeker, die leraar geschiedenis is bij I.P.E.S. te Verviers I, in naam van een culturele 
vereniging waarvan hij de voorzitter is, van 6 tot 11 april 1984, dit wil zeggen tijdens de schoolvakantie, een 
reis naar London heeft georganiseerd, bestemd voor jongeren van minder dan zesentwintig jaar; dat een twintigtal 
personen zich hebben opgegeven, onder wie een tiental scholieren van de instelling waar verzoeker les geeft; dat 
één van hen, een negentienjarige, zich tijdens de treinreis van Verviers naar Oostende in de nacht van 6 april 1984 
in een zodanige staat van dronkenschap bevond dat de stationschef van Oostende de dienst 900 heeft opgebeld ten 
einde hem in een ziekenhuis te doen opnemen; dat de jongere, die te Oostende is achtergebleven zonder dat zijn 
ouders ervan op de hoogte waren gebracht, achteraf op eigen krachten die avond van 8 april 1984 is thuisgekomen; 

Overwegende dat de directeur van het instituut, na een onderhoud te hebben belegd tussen verzoeker en de 
vader van de jongere, volgens wie ernstige en onaanvaardbare voorvallen hebben plaatsgehad tijdens de reis naar 
Londen, «georganiseerd door de instelling>>, op 17 mei 1984 de bestendige deputatie voorgesteld heeft verzoeker 
over te plaatsen; dat de bestendige deputatie, na verzoeker en diens raadsman te hebben gehoord, op 29 november 
1984 de bestreden akte heeft vastgesteld waarbij aan verzoeker een straf van inhouding van wedde voor vijftien 
dagen wordt opgelegd, die als volgt met redenen worden omkleed: 

«Gelet op artikel 29 van het algemeen organiek reglement voor de provinciediensten, volgens hetwelk de 
personeelsleden van de provincie in alle omstandigheden moeten waken voor de belangen van de provincie. Zij 
behoren persoonlijk en nauwgezet de dienstverplichtingen na te komen die hun worden opgelegd bij de verordeningen 
welke gelden in de dienst waarvan zij deel uitmaken. ... Zowel in de dienst als in hun privé-leven moeten zij alles 
vermijden wat het vertrouwen van het publiek kan schenden of wat afbreuk kan doen aan de eer en de waardigheid 
van hun ambt ... »; 

Overwegende dat betrokkene, bijgestaan door zijn raadsman Mr. George, advocaat, door het college gehoord 
is op 4 oktober 1984; 

Aangezien uit het verhoor blijkt dat de heer Wilkin de verplichtingen niet is nagekomen die hem worden 
opgelegd bij het bepaalde in voornoemd artikel 29, inzonderheid: 

- dat hij verzuimd heeft de toestemming van de directie te vragen om de uitnodigingen tot de reis naar 
Londen te verspreiden binnen het instituut; 

- dat dit verzuim de schijn heeft kunnen wekken dat de reis georganiseerd werd onder de bescherming 
van het instituut, wat niet het geval was; 

- dat hij zijn plicht niet is nagekomen om in zijn privé-leven alles te vermijden wat afbreuk kan doen aan 
de eer en de waardigheid van zijn ambt, doordat hij niet voorzien heeft in de begeleiding en het toezicht welke 

' Vergelijk: arrest Van Dijck, n' 12.394, van 16 mei 1967. 
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nodig waren om te voorkomen dat sommige deelnemers alcohol tot zich zouden nemen, wat ertoe geleid heeft dat 
één van zijn leerlingen alleen en in dronken toestand te Oostende werd achtergelaten; 

- dat hij, gezien de wezenlijk opvoedende rol van zijn taak als onderwijzer en gezien het vertrouwen 
dat de maatschappij hem schenkt ten einde de jongeren oord1<elkundig op het leven voor te bereiden, door zijn 
houding de belangen van de provincie in gevaar heeft gebracht en het vertrouwen van het publiek in het instituut 
te Verviers I heeft geschonden (10 van de 20 deelnemers lopen er school); 

<< ••• 

»Gelet op de tuchtstraf in de vorm van een blaam die de directie van voornoemd instituut reeds op 29 oktober 
1982 aan betrokkene had opgelegd vanwege bepaalde uitspraken die de heer Wilkin te haren aanzien had gedaan 
naar aanleiding van de uitsluiting van een leerling uit het internaat>>; 

Overwegende dat verzoeker een eerste middel ontleent «aan de schending van artikel 8 van het Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 
1950, en aan de ondeugdelijke toepassing die de bestendige deputatie gemaakt heeft van het algemeen organiek 
reglement, inzoverre de bestendige deputatie geoordeeld heeft dat verzoeker in zijn privé-leven afbreuk heeft gedaan 
aan de eer en de waardigheid van zijn ambt, doordat hij niet voorzien heeft in de begeleiding en het toezicht welke 
nodig waren om te voorkomen dat sommige deelnemers alcohol tot zich zouden nemen, ofschoon artikel 8 van het 
Europees Verdrag bepaalt dat een ieder recht heeft op eerbiediging van zijn privé-leven en dat geen inmenging van 
enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dat recht, dan voor zover bij de wet is 
voorzien, en artikel 29 van het algemeen organiek reglement voor de provinciediensten aan de ambtenaren van de 
provincie in hun privé-leven slechts verplichtingen oplegt voor wat het vertrouwen van het publiek kan schenden of 
afbreuk kan doen aan de eer en de waardigheid van hun ambt>>; 

Overwegende dat vaststaat dat verzoeker onder zijn leerlingen uitnodigingen heeft verspreid om deel te 
nemen aan een reis die hij als voorzitter van een culturele vereniging organiseerde; dat die reis volgde op andere 
reizen, welke evenwel door het instituut waren georganiseerd; dat verzoeker niet de toestemming van de directie 
had gevraagd alvorens de reis aan zijn leerlingen voor te stellen, waardoor hij het de directie onmogelijk gemaakt 
heeft zelf de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen ten einde enig misverstand te voorkomen; dat verzoeker aldus 
zelf een dubbelzinnigheid heeft doen ontstaan waardoor bij de ouders van de leerling de schijn werd gewekt dat 
hun kinderen door de school zouden worden begeleid; dat verzoeker, die aan oorsprong ligt van die verwarring, 
in die omstandigheden bezwaarlijk over een vermeende inmenging in zijn privé-leven kan klagen; 

Overwegende dat het middel deugdelijke grondslag mist; 

Overwegende dat verzoeker een tweede middel ontleent aan de ontstentenis van genoegzame motivering, 
en aan de tegenstrijdigheden die de motivering van de bestreden akte zou bevatten; 

Overwegende dat de bestreden akte eerst verwijst naar het artikel van het reglement waarvan verzoeker 
verweten wordt het te hebben overtreden, en voorts feiten opsomt waarvan uit het dossier blijkt dat zij materieel 
juist zijn; dat de verwerende partij, na te hebben vastgesteld dat verzoeker onvoldoende had toegezien op de 
deelnemers aan de reis en vervolgens één van zijn leerlingen te Oostende alleen en in staat van dronkenschap bad 
achtergelaten, heeft kunnen oordelen dat hij het vertrouwen van het publiek in de instelling waar hij onderwijst, 
heeft geschonden; 

Overwegende dat verzoeker tevergeefs beweert dat de tegen hem getroffen maatregel «een onrechtstreekse 
straf in zijn hoedanigheid van afgevaardigde van een vakorganisatie» zou betekenen; dat geen enkel element uit 
het dossier die bewering staaft; 

Overwegende dat bet middel deugdelijke grondslag mist. 

(Verwerping - kosten ten laste van verzoeker). 

Nrs 26.929 en 26.930 

ARRESTEN van 24 september 1986 (Vle Kamer) 
De HH. Rémion, Eerste Voorzitter van de Raad van State, Closset en Martens, verslaggever, staatsraden, 
en Dumont, eerste auditeur. 

WAILLIEZ t/ Franse Gemeenschap en Gouverneur van de provincie Brabant 

1. ONDERWIJS EN WETENSCHAP - Studiebeurzen, studietoelagen en -leningen - Franse Ge
meenschap (1 en 2) 
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II. BEGRIP HANDELING (VATBAAR VOOR BEROEP) - Handelingen, beslissingen, maatregelen 
- Niet-definitieve beslissing - Voorafgaand beroep (1) 

1. Het beroep tot nietigverklaring van de beslissing waarbij een aanvraag om een 
studietoelage voor het secundair onderwijs wordt afgewezen, is niet ontvankelijk wanneer 
de verzoeker tegen die beslissing het beroep heeft ingesteld dat door artikel 12, § 2, van de 
wet van 19 juli 1971 wordt geopend en wanneer de beslissing van de provinciegouverneur 
op dat beroep in de plaats komt van de bestreden beslissing. 

2. Overeenkomstig de artikelen 83, § 3, en 95 van de bijzondere wet van 8 augustus 
1980 was, in februari en in juni 1982, alleen de Executieve die na de verkiezingen van 
november 1981 door de Franse Gemeenschapsraad was gekozen, bevoegd om uitspraak te 
doen over het beroep dat op grond van artikel 12, § 2, van de wet van 19 juli 1971 werd 
ingesteld. De Raad van State werpt ambtshalve de onbevoegdheid van de provinciegouver
neur op. 

w 26.929 
Gezien het op 9 februari 1982 ingediende verzoekschrift waarbij Géraldine Wailliez, minderjarig kind 

vertegenwoordigd door haar vader Gérald Wailliez, de nietigverklaring vordert: 

«1° van een beslissing van 15 december 1981 van de eerste verwerende partij (Algemene Directie van de 
budgettaire en financiële aangelegenheden, dienst studietoelagen en -leningen, dossier n' 130086), die zij de 16e 
van dezelfde maand ontvangen heeft, en waarbij de aanvraag om een studietoelage voor het secundair onderwijs 
werd verworpen die op 1juli1981 was ingediend; 

»2° voor zover nodig, van de beslissing van 4 februari 1982 van de tweede verwerende partij (J• algemene 
inspectie, 2• directie, dienst 24, n' 24/26652/2007-3[) waarbij de klacht werd verworpen die met een aangetekende 
brief van 5 januari 1982 was ingediend tegen de bovenvermelde beslissing van de eerste verwerende partij»; 

Overwegende dat verzoekster op 1 juli 1981 een aanvraag om een studietoelage voor het schooljaar 1981-
1982 heeft ingediend, gedurende welk jaar zij in Frankrijk secundair onderwijs moest volgen aan de «Ecole 
Sainte- Dominique du Cammazon te Fanjeaux, departement Aude»; dat zij artikel 1, b, van het koninklijk besluit 
van 17 mei 1977 aanvoerde, waarbij het voordeel van de wet van 19 juli 1971 betreffende de toekenning van 
studietoelagen en studieleningen wordt uitgebreid tot de leerlingen en de studenten die in het buitenland onderwijs 
volgen; dat volgens die bepaling zich op het voordeel van de genoemde wet kunnen beroepen, inzonderheid de 
Belgen die in België woonachtig zijn wanneer zij in het buitenland onderwijs volgen waarvan het equivalent in 
België niet bestaat; 

Overwegende dat de directeur van de dienst studietoelagen en -leningen van de algemene directie van de 
budgettaire en financiële aangelegenheden van het Ministerie van Onderwijs en Franse Cultuur met de eerste 
bestreden handeling de aanvraag heeft verworpen omdat «de leerling naar een school gaat waarvoor geen toelage 
wordt verleend»; 

Overwegende dat de gouverneur van Brabant met de tweede bestreden handeling een bezwaar dat verzoekster 
bij hem had ingediend heeft verworpen, met aanvoering van de volgende reden: 

«Aangezien met betrekking tot een weigering voor een soortgelijke aanvraag voor het vorige schooljaar 
beroep is ingesteld bij de Raad van State, kan ik bij de huidige stand van zaken alleen maar de door de minister 
van Onderwijs (F) genomen beslissing bevestigen»; 

dat dit antwoord zinspeelt op twee beslissingen van 12 februari en 19 maart 1981 die de minister van 
Onderwijs (F) heeft genomen naar aanleiding van een aanvraag om toelage voor het jaar 1980-1981, die door 
verzoekster bestreden zijn en het onderwerp zijn geweest van de arresten n' 24.758 van 24 oktober 1984 en 
n' 25.959 van 11 december 1985; dat het eerste van die arresten onder meer vaststelt dat de bevoegdheden ter 
zake voortaan tot de Franse Gemeenschap behoren, terwijl het tweede arrest de tweede bestreden beslissing, die 
in de plaats van de eerste was gekomen vernietigt op de grond dat het orgaan waarvan de beslissing is uitgegaan, 
door niet te onderzoeken of van het onderwijs dat verzoekster in het buitenland heeft gevolgd geen equivalent 
bestond in België, de beoordelingsbevoegdheid niet had uitgeoefend die hem wordt verleend door artikel 5, derde 
lid, van de voormelde wet van 19 juli 1971 en artikel 1, b, van het voormelde koninklijk besluit van 17 mei 1977; 

Overwegende dat aangezien de beslissing van de gouverneur van 4 februari 1982 de beslissing van de 
minister van Onderwijs (F) van 15 december 1981 heeft vervangen, het beroep, in zover het gericht is tegen die 
laatste beslissing, onontvankelijk is; 

Overwegende dat overeenkomstig de artikelen 83, § 3, en 95 van de bijzondere wet tot hervorming der 
instellingen van 8 augustus 1980, op 4 februari 1982 alleen de Executieve die na de verkiezingen van november 
1981 door de Franse Gemeenschapsraad was gekozen, bevoegd was om de door de gouverneur genomen beslissing 
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te nemen; dat op die datum nog niet in werking getreden was het decreet van 1 juli 1982, dat artikel 12 van de wet 
van 19 juli 1971 gewijzigd heeft, en volgens hetwelk de beslissing die moet worden genomen ingevolge een klacht 
van degene die beweert recht te hebben op toelagen, thans tot de bevoegdheid behoort van de ambtenaren die de 
dienst studietoelagen en -leningen leidt, met dien verstande dat tegen de beslissing van die ambtenaar beroep kan 
worden ingesteld bij de raad van beroep van vergoedingen en studiebeurzen; 

Overwegende dat de tweede bestreden handeling verricht is door een onbevoegde overheid; dat het middel 
dat wordt ontleend aan de onbevoegdheid van de steller van de handeling van openbare orde is en ambtshalve 
moet worden opgeworpen; 

Overwegende dat aangezien de gouverneur van de provincie Brabant in het onderhavige geval in naam van 
de Staat gehandeld heeft in het raam van zijn opdracht van algemeen belang, de kosten ten laste van de Staat 
moeten worden gebracht. 

(Vernietiging van de beslissing van de gouverneur van de provincie Brabant van 4 februari 1982 die, doordat 
ze in de plaats komt van de beslissing van 15 december 1981 van de minister van Onderwijs (F) en die beslissing 
bevestigt, de door Géraldine Wailliez voor het schooljaar 1981-1982 ingediende aanvraag om een studietoelage 
verwerpt - verwerping van het beroep voor het overige - kosten ten laste van de Belgische Staat). 

*** 
w 26.930 

Gezien het op 24 juni 1982 ingediende verzoekschrift, waarbij Yolande Wailliez, minderjarig kind verte
genwoordigd door haar vader Gérald Wailliez, de nietigverklaring vordert: 

«1° van een beslissing van 14mei1982 van de eerste verwerende partij (dienst studietoelagen en -leningen, 
dossier n' 266.997), die zij de 17e van dezelfde maand ontvangen heeft en waarbij de aanvraag om een studietoelage 
voor het secundaire onderwijs werd verworpen die op 29 september 1981 was ingediend; 

»2° voor zover nodig, van de beslissing van 9 juni 1982 van de tweede verwerende partij (J• algemene 
inspectie, 2• directie, dienst 24, n' 24/30854/2007-JF) waarbij de klacht werd verworpen die met een aangetekende 
brief van 25 mei 1982 was ingediend tegen de bovenvermelde beslissing van de eerste verwerende partij»; 

Gezien de brief van 27 januari 1983 waarmee de verzoekende partij de inkorting van de termijn vraagt; 

Gelet op de beschikking van 22 maart 1983 die het verzoek om inkorting van de termijnen verwerpt; 

Overwegende dat verzoekster op 29 september 1981 een aanvraag om een studietoelage voor het schooljaar 
1981-1982 heeft ingediend, gedurende welk jaar zij in Frankrijk secundair onderwijs moest volgen aan de «Ecole 
Sainte- Dominique du Cammazon te Fanjeaux, departement Aude»; dat zij artikel 1, b, van het koninklijk besluit 
van 17 mei 1977 aanvoerde, waarbij het voordeel van de wet van 19 juli 1971 betreffende de toekenning van 
studietoelagen en studieleningen wordt uitgebreid tot de leerlingen en de studenten die in het buitenland onderwijs 
volgen; dat volgens die bepaling zich op het voordeel van de genoemde wet kunnen beroepen, inzonderheid de 
Belgen die in België woonachtig zijn wanneer zij in het buitenland onderwijs volgen waarvan het equivalent in 
België niet bestaat; 

Overwegende dat de directeur van de dienst studietoelagen en -leningen van de Franse Gemeenschap met 
de eerste bestreden handeling de aanvraag heeft verworpen omdat «de leerling naar een school gaat waarvoor 
geen toelage wordt verleend»; 

Overwegende dat de gouverneur van Brabant op 9 juni 1982, met een beslissing die de tweede bestreden 
handeling vormt, een bezwaar dat verzoekster bij hem had ingediend heeft verworpen, met aanvoering van de 
volgende reden: 

«Uit de documenten waarover ik beschik, blijkt dat uw dochter particulier secundair onderwijs voor meisjes 
volgt dat niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 5 van het decreet van 20 juli 1978 tot wijziging van de wet 
van 10 juli 1971. Aangezien dat decreet van toepassing is op elke student die in het buitenland ingeschreven is in 
een Franse afdeling van een Belgische instelling, moet die instelling georganiseerd, gesubsidieerd of erkend zijn 
door de Staat»; 

Overwegende dat die beslissing van de gouverneur de eerste bestreden handeling heeft vervangen; dat het 
beroep, in zover het gericht is tegen deze handeling, onontvankelijk is; 

Overwegende dat overeenkomstig de artikelen 83, § 3, en 95 van de bijzondere wet tot hervorming der 
instellingen van 8 augustus 1980, op 9 juni 1982 alleen de Executieve die na de verkiezingen van november 1981 
door de Franse Gemeenschapsraad was gekozen, bevoegd was om de door de gouverneur genomen beslissing te 
nemen; dat op die datum nog niet in werking getreden was het decreet van 1 juli 1982, dat artikel 12 van de wet 
van 19 juli 1971 gewijzigd heeft, en volgens hetwelk de beslissing die moet worden genomen ingevolge een klacht 
van degene die beweert recht te hebben op toelagen, thans tot de bevoegdheid behoort van de ambtenaar die de 
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dienst studietoelagen en -leningen leidt, met dien verstande dat tegen de beslissing van die ambtenaar beroep kan 
worden ingesteld bij de raad van beroep van vergoedingen en studiebeurzen; 

Overwegende dat de tweede bestreden handeling verricht is door een onbevoegde overheid; dat het middel 
dat wordt ontleend aan de onbevoegdheid van de steller van de handeling van openbare orde is en ambtshalve 
moet worden opgeworpen; 

Overwegende dat aangezien de gouverneur van de provincie Brabant gehandeld heeft in het raam van zijn 
opdracht van algemeen belang, de kosten ten laste van de eerste verwerende partij moeten worden gebracht. 

(Vernietiging van de beslissing van de gouverneur van de provincie Brabant van 9 juni 1982 die, doordat 
ze in de plaats komt van de beslissing van 14 mei 1982 van de directeur van de dienst studietoelagen en -leningen 
van de Franse Gemeenschap, die door Yolande Wailliez voor het schooljaar 1981-1982 ingediende aanvraag om 
een studietoelage verwerpt - verwerping van het beroep voor het overige - kosten ten laste van de Franse 
Gemeenschap). 

N1' 26.931 

ARREST van 24 september 1986 (Vl° Kamer) 
De HH. Rémion, Eerste Voorzitter van de Raad van State, Closset en Martens, verslaggever, staatsraden, 
en Geus, eerste auditeur. 

LHERMITIE t/ Bestendige deputatie van de provincieraad van Luxemburg (de 
H1" Théodore) 

1. OPENBARE AMBTENAREN EN BEAMBTEN - Pensioen - Wet van 14 februari 1961 
II. BEVOEGDHEID VAN DE ADMINISTRATIEVE OVERHEDEN - Vervanging 

In casu is de enige reden waarom de verzoeker niet vóór een bepaalde datum heeft 
kunnen reageren op de hem op grond van artikel 117 van de wet van 14 februari 1961 
gedane aanbiedingen voor een herplaatsing, dat de verwerende partij de aanvraag die de 
verzoeker haar had gericht, meer dan zes maanden onbeantwoord heeft gelaten. 

Het doet weinig ter zake dat die vertraging te wijten was aan de ziekte van de ambtenaar 
die bevoegd was om het antwoord op de aanvraag voor te bereiden. De overheid kan haar 
halsstarrigheid om een ziek ambtenaar te ondervragen niet rechtvaardigen door haar streven 
om de hiërarchische weg te volgen. De regel van de continuïteit van de openbare dienst legt 
haar op de gevraagde inlichtingen in te winnen bij de persoon of de dienst die geschikt 
was om de zieke ambtenaar te vervangen, inzonderheid in een aangelegenheid waarin de 
verzoeker volgens haar onderworpen was aan een vervaltermijn. 

Gezien het op 27 december 1984 ingediende verzoekschrift waarbij Hemi Lhermitte de nietigverklaring 
vordert van het besluit dd. 8 november 1984 van de bestendige deputatie van de Provincieraad van Luxemburg 
waarbij hij op 1 september 1984 definitief voortijdig gepensioneerd wordt; 

Overwegende dat verzoeker, die opvoeder «eerste klasse» is bij het departement onderwijs en cultuur van de 
provincie Luxemburg, bij besluit dd. 1 december 1983 van de bestendige deputatie per 1 september 1982 tijdelijk 
vroegtijdig gepensioneerd is als gevolg van een medische beslissing dd. 3 augustus 1982 van de administratieve 
gezondheidsdienst, waarin evenwel te lezen staat dat verzoeker, die nog steeds geschikt was «om zijn ambt te 
vervullen zonder dat hij zware lasten mag dragen», moest worden herplaatst; dat de verwerende partij, gelet 
op het feit dat de administratieve gezondheidsdienst een beslissing heeft genomen die identiek is met die van 
3 augustus 1982 en die aan de verwerende partij op 31 januari 1984 ter kennis is gebracht, op 16 februari 1984 
aan verzoeker heeft voorgesteld dat hij zou worden herplaatst, hetzij als bibliothecaris in de provinciale bibliotheek 
en ludotheek te Marche-en-Famenne, hetzij in de dienst cultuur van het «centre découverte nature»; dat verzoeker 
op 17 maart 1984 bij de dienst personeelszaken inlichtingen heeft ingewonnen omtrent «het volledige profiel van 
beide voorgestelde functies (taakomschrijving, aard van het werk, werkuren, wedde, behoud van anciënniteit)»; dat 
hij eerst op 21 september 1984 een antwoord heeft ontvangen; 

Overwegende dat verzoeker op 27 september 1984 aan de dienst personeelszaken heeft meegedeeld dat 
bij de berekening van zijn dienstanciënniteit een vergissing was begaan, en dat hij daaraan heeft toegevoegd: 
«Zodra ik uw instemming omtrent die rechtzetting verkrijg, sta ik te uwer beschikking om te Marche mijn ambt 
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van vastbenoemd niet-gegradueerd bibliothecaris op te nemen onder de gestelde voorwaarden»; dat de verwerende 
partij intussen afgezien had van het voorstel tot herplaatsing in de dienst cultuur; 

Overwegende dat verzoeker bij brief van 1 oktober 1984, waarin hem genoegdoening werd gegeven met 
betrekking tot de berekening van zijn anciënniteit, door de dienst personeelszaken ervan in kennis is gesteld dat 
de bestendige deputatie de donderdag daarop uitspraak zou doen over zijn herplaatsing; 

Overwegende dat de verwerende partij op 8 november 1984 bij een beslissing die de bestreden akte vormt, 
verzoeker definitief voortijdig gepensioneerd heeft en daarbij één enkele grond heeft aangevoerd, luidend als volgt: 
«Overwegende dat het niet mogelijk is geweest hem vóór 31 augustus 1984 te herplaatsen»; 

Overwegende dat verzoeker een eerste middel ontleent aan de omstandigheid dat de aangevoerde grond 
onjuist is inzoverre de verwerende partij ten omechte zou hebben geoordeeld dat het niet mogelijk was hem vóór 
31 augustus 1984 te herplaatsen, terwijl hem op 16 februari 1984 een voorstel tot herplaatsing was gedaan, en 
het aan haar eigen traagheid te wijten is dat de verwerende partij eerst op 8 november 1984 een besluit heeft 
genomen; dat hij er voorts aan herinnert dat§ 3, derde lid, van artikel 117 van de wet van 14 februari 1961 voor 
economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel, gewijzigd bij artikel 86, § 2, 2°, van de wet van 
15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioemegelingen als volgt luidt: 

«Indien de overheid waarvan de betrokkene afhangt, bij het verstrijken van een termijn van twaalf maanden 
die een aanvang neemt vanaf de datum waarop hem kennis is gegeven van de in kracht van gewijsde gegane 
beslissing waarbij hij ongeschikt wordt verklaard voor de uitoefening van zijn ambt doch geschikt verklaard blijft 
voor de uitoefening van een ander ambt bij wijze van wedertewerkstelling, verklaart dat het niet mogelijk is geweest 
om hem weder tewerk te stellen, dan wordt het pensioen wegens ongeschiktheid hem ambtshalve verleend en gaat dit 
in op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van de voormelde termijn»; dat hij doet opmerken dat 
de bij die bepaling gestelde termijn van twaalf maanden op zijn vroegst op 1 januari 1983 is inge@an, op welke 
datum de bestendige deputatie het besluit heeft vastgesteld waarbij hij per 1 september 1982 tijdelijk voortijdig 
gepensioneerd is, dat die termijn verstrijkt op 1 december 1984 en dat hij niet geëindigd was op 8 november 1984, 
de datum van de bestreden akte; 

Overwegende dat de verwerende partij antwoordt dat ofschoon artikel 122 van het statuut van het niet
onderwijzend personeel van de provincie bepaalt dat «de vaste ambtenaren die door de administratieve gezond
heidsdienst ongeschikt worden bevonden om hun ambt uit te oefenen, maar die in een andere functie kunnen worden 
ingezet die in overeenstemming is met hun gezondheidstoestand, herplaatst kunnen worden overeenkomstig de be
palingen van het koninklijk besluit van 13 november 1967 en van de latere wijzigingen ervan», waarbij artikel 17 
van dat koninklijk besluit strekkende tot rationele spreiding van het personeel over de verscheidene Rijksbesturen 
bepaalt dat de wedertewerkstelling ambtshalve geschiedt in de betrekkingen die overeenstemmen met de graad van 
het personeelslid of met een gelijkwaardige graad, en in de andere gevallen op aanvraag van het personeelslid; 
dat zij doet opmerken dat vermits verzoeker eerst op 27 september 1984 heeft ingestemd met de voorgestelde 
herplaatsing, haar beslissing steunt op een juiste grond doordat in de bestreden akte gesteld wordt dat het niet 
mogelijk is geweest hem vóór 31 augustus 1984 te herplaatsen; 

-Overwegende dat de verwerende partij in haar laatste memorie uiteenzet dat de beslissende datum van 
31 augustus 1984 berekend is met toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 20 februari 1963 
houdende schorsing en beperking van de uitwerking van zekere regelen welke artikel 117 van voornoemde wet 
van 14 februari inhoudt, dat het volgende voorschrijft: 

«Het vroegtijdig pensioen wegens gezondheidsreden of lichamelijke ongeschiktheid mag definitief toegekend 
worden indien de medische instanties, bedoeld in artikel 117, § 2, van dezelfde wet, oordelen dat, het personeelslid 
definitief ongeschikt is om op een regelmatige wijze zijn functies te vervullen of andere functies ingevolge wederte
werkstelling of wederbenuttiging krachtens de reglementen van toepassing in de verschillende openbare diensten, 
in een ander ambt, dat beter met zijn fysische geschiktheid overeenkomt. 

»In al de andere gevallen wordt het pensioen tijdelijk voor een periode van twee jaar toegestaan»; 

dat vermits verzoeker op 1 september 1982 tijdelijk voortijdig gepensioneerd is, de verwerende partij meent dat zij 
verplicht was hem op 1 september 1984 definitief voortijdig te pensioneren en dat de aangevoerde grond derhalve 
zou stroken met de waarheid en conform de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen zou zijn; 

Overwegende dat de enige reden waarom verzoeker voor 31 augustus 1984 niet heeft kunnen reageren op 
de hem gedane aanbiedingen voor een herplaatsing, is dat de verwerende partij de aanvraag die verzoeker op 
16 februari 1984 aan haar had gericht, meer dan zes maanden onbeantwoord heeft gelaten; 

Overwegende dat uit het administratief dossier blijkt dat de dienst personeelszaken zich op 22 maart en 
21 augustus 1984 tot de eerste adviseur van het departement onderwijs en cultuur heeft gericht om de door 
verzoeker gevraagde inlichtingen te verkrijgen; dat die vertraging volgens de verwerende partij te wijten was aan 
afwezigheid wegens ziekte van bedoelde adviseur; 

Overwegende dat de verwerende partij in haar laatste memorie haar halsstarrigheid om een ziek ambtenaar te 
ondervragen niet kan rechtvaardigen door haar streven om de hiërarchische weg te volgen; dat de continuïteitsregel 
van de openbare dienst haar voorschreef de gevraagde inlichtingen in te winnen bij de persoon of de dienst die 
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geschikt was om de zieke ambtenaar te vervangen, inzonderheid in een aangelegenheid waarin verzoeker volgens 
haar onderworpen was aan een vervaltermijn; 

Overwegende dat het op 16 februari 1984 door de verwerende partij gedane voorstel aantoont dat het 
mogelijk was verzoeker voor 31 augustus 1984 te herplaatsen en dat de verwerende partij haar eigen nalatigheid 
voorwendt door het tegendeel te beweren; dat de enige grond voor de bestreden handeling derhalve onjuist is; 

Overwegende dat, zonder dat het nodig is te onderzoeken of verzoeker, zoals hij beweert, vóór 1 december 
1984 moest worden herplaatst, of vóór 1 september 1984, zoals de verwerende partij beweert, er behoort te 
worden gesteld dat het middel wel degelijk gegrond is. 

(Vernietiging van het besluit dd. 8 november 1984 van de bestendige deputatie van de provincieraad van 
Luxemburg, waarbij Henri Lhermitte op 1 september 1984 definitief voortijdig gepensioneerd wordt - kosten ten 
laste van de provincie Luxemburg). 
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Nrs 26.932 en 26.933 

ARRESTEN van 25 september 1986 (Vlle Kamer) 

N• 26.932 

De HH. Tacq, kamervoorzitter, Verschooten, verslaggever, en Mevr. Vrints, staatsraden, en de H' Grommen, 
eerste auditeur (andersluidend advies)*. 

N' 26.932 - POK (M' Van Aelst) 
N' 26.933 - REQUENI FABRA (M's Van Aelst en Laugs) 

t/ Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Justitie (de 
W Tysebaert) 

1. VREEMDELINGEN - Vreemdelingenpolitie - Terugwijzing en uitzetting - Motieven van de 
uitzetting - Vreemdeling die de openbare orde in gevaar brengt (1 en 2) 

II. INTERNATIONALE VERDRAGEN - Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 
de fundamentele vrijheden (1) , · 

1. Artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, dat van openbare orde is, is van directe toepassing in het intern 
Belgisch recht. 

Hieruit volgt dat de overheid die de uitzetting of de uitwijzing overweegt van een 
vreemdeling waarvan vaststaat dat hij met zijn gezin in België is gevestigd, dient na te gaan of 
de noodzaak om in een democratische samenleving de openbare orde, de openbare veiligheid, 
enz., te beschermen door een maatregel van verwijdering uit het land, opweegt tegen het door 
dat artikel 8 gewaarborgd recht op een ongestoord gezinsleven. De overheid dient m.a.w. af 
te wegen of er evenredigheid bestaat tussen de motieven van de verwijderingsmaatregel ende 
door die maatregel veroorzaakte ontwrichting van het gezin van de betrokken vreemdeling. 

In acht genomen de motiveringsverplichting die door artikel 62 van de wet van 
15 december 1980 wordt opgelegd, volgt daaruit dat uit de motieven zelf van een uitzetting s
of uitwijzingsbeslissing moet blijken of die afweging is geschied. Hieruit volgt tevens dat 
die afweging ook dient te blijken uit de overwegingen van het advies dat de Commissie van 
advies voor vreemdelingen krachtens artikel 32 van de wet aan de Minister geeft. 

2. In casu kan de dadelijke tenuitvoerlegging van het bestreden uitzettingsbesluit de 
verzoeker een onherstelbare schade toebrengen wat het hernemen van zijn gezinsleven en 
van zijn beroepsactiviteit betreft. 

N• 26.932 
Gezien het verzoekschrift ingediend op 8 november 1985 namens Say Hang Pok, door zijn raadsman, 

advocaat Van Aelst, eensdeels om de vernietiging te vragen van het koninklijk besluit d.d. 23 september 1985 
waarbij hij uit het land wordt gezet en dat hem op 16 oktober 1985 werd betekend, tezamen met het bevel om 
het grondgebied van het Rijk binnen 30 dagen na zijn invrijheidstelling te verlaten, anderzijds om de opschorting 
van de tenuitvoerlegging van het bestreden uitzettingsbesluit te bekomen; 

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

1.1. Verzoeker Say Hang Pok, van Singaporese nationaliteit en geboren te Singapore op 10 september 1950, 
is kelner van beroep en is sinds 17 januari 1974 in België. 

Hij huwde op 29 december 1973 Jacqueline Lauwers, van Belgische nationaliteit en bankbediende van 
beroep. Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren, Marie (0 26 juni 1974), Laura (0 27 september 1976), Jim 
(

0 11 mei 1979). 

1.2. Verzoeker wordt op 11 januari 1984 aangehouden na, samen met twee mededaders, in het bezit te zijn 
gevonden van ± 5 kg heroïne, ter waarde van ongeveer 50 miljoen frank, welke verborgen was in een huurwagen. 
Uit het onderzoek is gebleken dat verzoeker er zich toe verbonden had als drugkoerier te fungeren. Hij wordt 
hiervoor op 19 april 1984 aan de Correctionele rechtbank te Antwerpen veroordeeld tot 3 jaar gevangenis en een 
geldboete van 1.000 fr. 

* Het Auditoraal was van oordeel dat het besluit dal door de verzoeker Pok werd bestreden, naar behoren gemotiveerd was. Het besloot tot de verwerping 
van het beroep van Requeni Fabra waarin het geen annulatiemiddel kon ontdekken. 
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In zijn verslag aan de Minister van Justitie adviseert de Procureur des Konings de verwijdering uit het land 
van verzoeker, alsmede van de twee mededaders. 

1.3. Wanneer de Dienst Vreemdelingenzaken de uitzending van verzoeker aan de Minister van Justitie 
voorstelt, wordt de zaak aan de Commissie van Advies voor Vreemdelingen voorgelegd. 

Verzoekers zaak wordt op de zitting van 19 juni 1985 van de commissie behandeld. Verzoeker wordt 
gehoord in zijn verweermiddelen en zijn raadsman legt een nota neer vanwege zijn echtgenote, waarin zij de wens 
uitdrukt dat haar echtgenoot bij haar zou mogen terugkeren. Als motief voert zij aan: 

- dat «zijn kinderen en familie Belgisch zijn en wensen in België te blijven» en 
- dat «de aanwezigheid van de vader noodzakelijk is om hun zekerheid en familieondersteuning». 

Dezelfde dag nog verleent de commissie volgend advies: 

«Say Hang Pok is houder van de vestigingsvergunning. 

»Hij maakt het voorwerp uit van het vonnis d.d. 19 april 1984 van de correctionele rechtbank te Antwerpen 
waarbij hij werd veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf wegens het verhandelen van ongeveer 3 kg heroïne. 

»Mevrouw V. Hobin, lid van de Commissie, heeft eraan gehouden dat in het advies zou worden vermeld dat 
er geen aanleiding is om de betrokken vreemdeling uit het land te verwijderen, vermits: 

>>-- zijn gedrag thans geen aanleiding meer geeft tot moeilijkheden; 
>>-- er rekening dient gehouden met de familiale toestand van betrokkene die gehuwd is met een Belgische 

vrouw en drie kinderen heeft; 
>>-- de Commissie onvoldoende is ingelicht door de Procureur des Konings te Antwerpen over de rol van 

betrokkene in de feiten die aanleiding werden tot de veroordeling van 19 april 1984. 

»De beide overige leden van de Commissie zijn van oordeel dat de feiten die aanleiding zijn geweest tot 
de voormelde veroordeling, de openbare orde ernstig hebben geschaad in acht genomen de grote hoeveelheid 
verhandelde drugs en de gevaarlijkheid ervan. 

»De Commissie verleent, twee stemmen tegen één, gunstig advies voor de uitzetting van voornoemde 
vreemdeling». 

l.4. Bij koninklijk besluit van 23 september 1985 wordt het bestreden besluit genomen waarbij verzoeker 
uit het land wordt gezet. Het besluit berust op de volgende overwegingen: 

«Overwegende dat de hierna nader bepaalde vreemdeling onderdaan is van Singapore; 

»Overwegende dat hij gemachtigd werd zich in het Rijk te vestigen; 

»Overwegende dat betrokkene met medeplichtigen gevolgd en in het bezit gevonden werd van ongeveer 5 kg 
heroïne verborgen in een gehuurd voertuig en waarvan de waarde ongeveer 50.000.000 Fr bedroeg bewezen feit voor 
hetwelk hij ten andere op 19 april 1984 veroordeeld werd tot een definitief geworden straf van 3 jaar gevangenis 
en 1.000 Fr;» 

»Gelet op het advies van de Commissie van Advies voor vreemdelingen dat tot de uitzending besluit; 

»Overwegende dat uit voorgaande feiten blijkt dat door zijn persoonlijk gedrag hij een ernstige aanslag 
gepleegd heeft op de openbare orde en dat hij een ernstige reële en actuele bedreiging vormt die een fundamenteel 
belang van de Belgische Maatschappij aantast». 

Dit belsuit werd verzoeker op 16 oktober 1985 in de gevangenis betekend. 

2. Overwegende dat onverwijld dient te worden beschikt over de vraag tot opschorting van de tenuitvoer
legging van het bestreden besluit; 

2.l. Overwegende dat luidens artikel 70 van de vreemdelingenwet van 15 december 1980 de Raad van State 
de tenuitvoerlegging van een uitzettingsbesluit kan opschorten indien tegelijk aan de volgende twee voorwaarden 
is voldaan: 

- de verzoeker roept tot staving van zijn annulatieberoep middelen in die «volgens de omstandigheden van 
de zaak» ernstig lijken en de vernietiging van de bestreden beslissing lijken te wettigen; 

- de dadelijke tenuitvoerlegging van die beslissing kan aan de vreemdeling een moeilijk te herstellen 
ernstig nadeel berokkenen; 

2.2. Overwegende dat verzoeker o.m. doet gelden dat het bestreden besluit niet op deugdelijke motieven 
steunt, die de uitzetting kunnen wettigen; dat hij tot staving van het middel hetgeen volgt doet gelden: 

- verzoeker vormt thans geen reële of actuele bedreiging meer voor de openbare orde, hetgeen uit het 
standpunt van commissielid Hobin trouwens blijkt; 

- verzoekers echtgenote heeft uitdrukkelijk verklaard het gezinsleven te willen hernemen en in de financiële 
behoeften van haar man en haar gezin te zullen voorzien zolang hij geen werk zal gevonden hebben; 

- er dient voornamelijk rekening te worden gehouden met het persoonlijk gedrag van de betrokken 
vreemdeling; indien men enkel kijkt naar de aard van het gepleegde misdrijf en naar de zwaarte van de toegepaste 
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strafmaat, dan creëert men een automatisme in de maatregelen van uitzetting en terugwijzing, wat zeker niet de 
bedoeling van de wetgever is geweest; 

Overwegende dat tijdens het onderzoek van verzoekers zaak voor de Commissie is gebleken dat verzoekers 
gezinstoestand aan de orde werd gesteld, maar dat de meerderheid van de commissieleden hebben gemeend 
hiermede geen rekening te moeten houden; dat in de overwegingen van het bestreden besluit evenmin met dit 
element rekening werd gehouden; 

Overwegende dat luidens artikel 8, eerste lid, van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden, goedgekeurd door de wet van 13 mei 1955 «eenieder recht heeft op 
eerbiediging van zijn privé-leven, zijn gezinsleven en zijn briefwisseling»; dat luidens het tweede lid van dat artikel 
«geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit recht dan voor 
zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang van 's lands veiligheid, 
de openbare veiligheid of het economische welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde en het 
voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of voor de bescherming van 
de rechten en vrijheden van anderen»; 

Overwegende dat voornoemd artikel 8 E.V.R.M. dat van openbare orde is van directe toepassing is in het 
intern Belgisch recht; dat hieruit volgt dat de overheid, die de uitzetting of de uitwijzing overweegt van een 
vreemdeling waarvan vaststaat dat hij met zijn gezin in België is gevestigd, dient na te gaan of de noodzaak 
om in een democratische samenleving de openbare orde, de openbare veiligheid, enz" te beschermen door 
een maatregel van verwijdering uit het land, opweegt tegen het door artikel 8 E.V.R.M. gewaarborgd recht 
op een ongestoord gezinsleven, m.a.w. de overheid dient af te wegen of er evenredigheid bestaat tussen de 
motieven van de verwijderingsmaatregel en de door die maatregel veroorzaakte ontwrichting van het gezin van 
de betrokken vreemdeling; dat hieruit volgt, in acht genomen de motiveringsverplichting die door artikel 62 
van de vreemdelingenwet wordt opgelegd, dat uit de motieven zelf van een uitzettings- of uitwijzingsbeslissing 
moet blijken of die afweging is geschied; dat hieruit tevens volgt dat die afweging ook dient te blijken uit 
de overwegingen van het advies dat de Commissie van advies voor vreemdelingen krachtens artikel 32 van de 
vreemdelingenwet aan de Minister van Justitie verleent; 

Overwegende dat niet betwist wordt dat verzoeker een in België gevestigd gezin vormt met zijn echtgenote 
en drie minderjarige kinderen, allen van Belgische nationaliteit; dat zo de bestreden beslissing weliswaar de redenen 
opgeeft waarom verzoeker door zijn persoonlijk gedrag de openbare orde ernstig heeft geschaad, uit de motieven 
van die beslissing geenszins blijkt waarom de maatregel van uitwijzing dermate noodzakelijk is in het belang 
van de openbare orde dat hij verzoekers recht op eerbiediging van zijn gezinsleven dient te primeren; dat het 
middel de vernietiging van het bestreden besluit lijkt te wettigen; dat hierdoor aan de eerste door artikel 70 van 
de vreemdelingenwet gestelde voorwaarde is voldaan; 

2.3. Overwegende dat de dadelijke tenuitvoerlegging van het bestreden besluit verzoeker een onherstelbare 
schade kan toebrengen wat het hernemen van zijn gezinsleven en van zijn beroepsactiviteit betreft; dat ook aan 
de tweede door artikel 70 van de vreemdelingenwet gestelde voorwaarde is voldaan; 

Overwegende dat uit hetgeen voorafgaat blijkt dat aan beide voorwaarden om tot de opschorting van de 
tenuitvoerlegging van het bestreden besluit te kunnen overgaan, is voldaan, 

BESLUIT: 

Enig artikel. - De tenuitvoerlegging van het koninklijk besluit van 23 september 1985 waarbij Say Hang 
Pok uit het land wordt gezet, wordt opgeschort. 

* * * 

N• 26.933 
Gezien het verzoekschrift ingediend op 4 oktober 1985 namens Rafaël Requeni Fabra, door zijn raadsman, 

advocaat Guy Laugs, om eensdeels de vernietiging te vorderen van het koninklijk besluit d.d. 15 juli 1985, waarbij 
betrokkene uit het Rijk wordt gezet en anderdeels de opschorting van de tenuitvoerlegging van dat besluit te vragen; 

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

l.i. Verzoeker Rafaël Requeni Fabra, geboren te Valentia (Spanje) op 7 mei 1938, van Spaanse nationaliteit, 
komt in 1966 aan boord van een binnenschip vanuit Duitsland in Nederland toe. Hij ontmoet er zijn huidige 
levensgezellin Jacoba Brouwer De Koning van Nederlandse nationaliteit. 

1.2. Zij komen beiden naar België waar zij hun intrek nemen te Antwerpen, zonder zich te laten inschrijven. 
Verzoeker wordt op 23 juni 1966 in het bezit gesteld van een bevel om uiterlijk op 30 juni 1966 het land te 
verlaten, bevel waaraan hij gevolg geeft. 
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1.3. Beide vreemdelingen keren op 23 augustus 1966 in het land terug. Verzoeker bekomt eerst een 
immatriculatieattest, dat op 19 april 1967 vervangen wordt door een bewijs van inschrijving, dat op 1 juni 1973 
vervangen wordt door een vestigingsvergunning. 

Het gezin van verzoeker bestaat uit Jacoba Brouwer de Koning, en vijf minderjarige kinderen (Isabelle 
0 1962, Victor 0 1965, Maria 0 1966, Rafaël 1967 en Manuel 0 1969). 

1.4. Verzoeker wordt bij vonnis van 7 januari 1983 van de Correctionele Rechtbank te Antwerpen wegens 
zedenmisdrijf veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf met probatieuitstel van vijf jaar wat de gevangenisstraf 
betreft, uitgenomen drie maanden welke effectief zijn en tot vijf jaar ontzetting uit de rechten opgesomd in 
artikel 31, 1°, 3°, 4° en 5°, van het Strafwetboek. De feiten waarvoor verzoeker veroordeeld werd deden zich voor 
tussen 26 augustus 1970 en 27 augustus 1978. Aangezien de Procureur des Konings geen verwijderingsmaatregel 
adviseert, besluit de Dienst vreemdelingenzaken verzoeker ervan in kennis te stellen «dat hij uit België zal uitgezet 
worden indien zijn gedrag nog verder te wensen overlaat». Verzoeker wordt op 24 augustus 1983 van deze «enige 
en laatste waarschuwing in kennis gesteld». 

1.5. Verzoeker wordt op 2 maart 1984 door het Hof van Beroep te Antwerpen wegens gelijkaardige feiten 
veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf, met ontzetting voor de duur van vijf jaar opgesomd bij artikel 31, 1 °, 
3°, 4° en 5° van het Strafwetboek. De feiten waarvoor verzoeker een tweede maal veroordeeld werd deden zich 
voor tussen 29 juni 1978 en 14 oktober 1983. 

In zijn verslag aan de Minister van Justitie adviseert de Procureur-generaal dat een maatregel van verwij
dering uit het land zich schijnt op te dringen. 

1.6. Met het oog op de uitzetting van betrokkene wordt het voorstel om verzoeker uit het land te zetten aan 
de Commissie van Advies voor Vreemdelingenzaken voorgelegd, die op 17 april 1985 volgend advies verleent: 

«." 

»De zedenmisdrijven gepleegd op kinderen waarover hij gezag had en die aanleiding zijn geweest tot de 
veroordeling van de Correctionele Rechtbank te Antwerpen d.d. 7 januari 1983 en het arrest van het Hof van 
Beroep aldaar d.d. 2 maart 1984, hebben de openbare orde ernstig geschaad. 

»De omstandigheid dat betrokkene na een eerste veroordeling, opnieuw soortgelijke feiten heeft gepleegd, 
wijst op een buitengewoon gevaarlijke geestesgeschiktheid. 

»De Commissie verleent gunstig advies voor de uitzetting». 

1.7. Bij koninklijk besluit van 15 juli 1985 werd het thans bestreden uitzettingsbesluit getroffen dat op 8 
augustus 1985 aan verzoeker betekend werd. 

Het besluit geeft een omstandige omschrijving van de feiten waarvoor verzoeker veroordeeld werd en 
eindigt met de volgende overwegingen: 

«Overwegende dat hij duidelijk geen rekening heeft gehouden met de waarschuwing door in herhaling te 
vallen; 

»Gelet op het advies van de Commissie van Advies voor Vreemdelingen die tot de uitzetting besluit; 

»Overwegende dat hij dienvolgens door zijn persoonlijk gedrag een ernstige aanslag op de openbare orde 
heeft gepleegd en hij een ernstige, reële, actuele bedreiging vormt die een fundamenteel belang van de Belgische 
maatschappij aantast»; 

1.8. Verzoeker blijkt, volgens de gegevens van het dossier, uit de gevangenis ontslagen te zijn op 12 maart 
1986. 

2. Overwegende dat onverwijld dient te worden beschikt over de vraag tot opschorting van de bestreden 
beslissing; dat overeenkomstig artikel 70 van de vreemdelingenwet van 15 december 1980 de Raad van State de 
tenuitvoerlegging van een terugwijzings- of uitzettingsbesluit kan opschorten zo aan beide volgende voorwaarden 
is voldaan: 

- tot staving van het annulatieberoep worden middelen aangevoerd die «volgens de omstandigheden van 
de zaak ernstig lijken en de vernietiging van de bestreden beslissing lijken te wettigen»; 

- de dadelijke tenuitvoerlegging van die beslissing berokkent aan de vreemdeling «een moeilijk te herstellen 
ernstig nadeel»; 

Overwegende dat verzoeker als enig rechtsmiddel de schending aanvoert van het zorgvuldigheidsbeginsel 
doordat de Koning bij het nemen van het bestreden koninklijk besluit van 15 juli 1985 waarbij verzoeker uit 
het Rijk wordt gezet, geen rekening heeft gehouden met artikel 8 van het Ruropees Verdrag van de Rechten van 
de Mens, dat het recht op gezinsleven waarborgt, dat voor de toepassing van artikel 8 E.V.R.M. een afweging 
dient te gebeuren tussen de belangen van de betrokkene enerzijds en van de uitdrijvende staat anderzijds; dat die 
belangenafweging voor zijn geval niet is gebeurd en het belang van de Staat bij zijn uitzetting uiterst miniem is 
in vergelijking met de schade die hem en zijn minderjarige kinderen berokkend wordt; dat verzoeker tot staving 
van het aangevoerde middel o.m. volgende argumenten doet gelden: 
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- het bestreden besluit maakt doelbewust geen melding van het feit dat zijn drie minderjarige kinderen in 
België verblijven, waarmede hij vóór zijn opsluiting steeds een feitelijk gezin vormde; 

- zijn twee minderjarige zonen, Manuel en Rafaël, zijn sinds zijn opsluiting door de Jeugdrechter geplaatst; 
hij onderhoudt nog steeds contacten met hen en is stellig van plan om na zijn vrijlatiging het gezinsleven met hen 
te hervatten en voor een degelijke opvoeding te zorgen; dat gezegde kinderen - die zoals ter zitting is gebleken 
- de Belgische nationaliteit bezitten, taalkundig, cultureel en op elk ander vlak geen binding met Spanje hebben, 
zodat zij ingeval verzoeker wordt uitgezet, aangewezen zijn om alleen in België achter te blijven; 

- blijkens politieverslagen is hij, indien de feiten waarvoor hij veroordeeld werd, van onberispelijk gedrag 
en schenkt hij algehele voldoening aan zijn werkgever; 

- volgens een attest van zijn werkgever, waar hij reeds 17 jaar ononderbroken gewerkt heeft, mag verzoeker 
terug aan het werk indien: 

«1. Betrokkene noch kortelings, noch op langere termijn het land zal worden uitgezet. 
»2. Betrokkene ons binnen een termijn van twee maanden, met ingang van heden, een geldige verblijffver

gunning en een geldige arbeidsvergunning, zeker geldig voor de metaalsektor, zal kunnen voorleggen»; 

- de feiten waarvoor hij tweemaal veroordeeld werd, berusten op een zelfde eenheid van opzet; 

Overwegende dat luidens artikel 8, eerste lid, van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden, goedgekeurd door de wet van 13 mei 1955 «eenieder recht heeft op 
eerbiediging van zijn privé-leven, zijn gezinsleven en zijn briefwisseling»; dat luidens het tweede lid van dat artikel 
«geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit recht dan voor 
zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang van 's lands veiligheid, de 
openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen 
van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of voor de bescherming van de rechten 
en vrijheden van anderen»; 

Overwegende dat voornoemd artikel 8 E.V.R.M. dat van openbare orde is van directe toepassing is in 
het intern Belgisch recht; dat hieruit volgt dat de overheid, die de uitzetting of uitwijzing overweegt van 
een vreemdeling waarvan vaststaat dat hij met zijn gezin in België is gevestigd, dient na te gaan of de 
noodzaak om in een democratische samenleving de openbare orde, de veiligheid enz. te beschermen door 
een maatregel van verwijdering uit het land, opweegt tegen het door artikel 8 E.V.R.M. gewaarborgd recht 
op een ongestoord gezinsleven, m.a.w. de overheid dient af te wegen of er evenredigheid bestaat tussen de 
motieven van de verwijderingsmaatregel en de door die maatregel veroorzaakte ontwrichting van het gezin van 
de betrokken vreemdeling; dat hieruit volgt, in acht genomen de motiveringsverplichting die door artikel 62 
van de vreemdelingenwet wordt opgelegd, dat uit de motieven zelf van een uitzettings- of uitwijzingsbeslissing 
moet blijken of die afweging is geschied; dat hieruit tevens volgt dat die afweging ook dient te blijken uit 
de overwegingen van het advies dat de Commissie van advies voor vreemdelingen krachtens artikel 32 van de 
vreemdelingenwet aan de Minister van Justitie verleent; 

Overwegende dat niet wordt betwist dat verzoeker sedert 1973 regelmatig in België is gevestigd en er een 
feitelijk gezin vormt; dat in dat gezin er thans nog twee minderjarige kinderen zijn, die de Belgische nationaliteit 
bezitten en volledig in dit land zijn opgegroeid; dat zo de bestreden beslissing weliswaar de redenen opgeeft waarom 
verzoeker door zijn persoonlijk gedrag de openbare orde ernstig heeft geschaad, in die beslissing geenszins wordt 
overwogen waarom de maatregel van uitzetting dermate noodzakelijk is voor de openbare orde dat hij verzoekers 
recht op eerbiediging van zijn gezinsleven dient te primeren; dat het middel de vernietiging van het bestreden 
besluit lijkt te wettigen; dat hierdoor aan de eerste voorwaarde gesteld door artikel 70 van de vreemdelingenwet 
is voldaan; 

Overwegende dat de dadelijke tenuitvoerlegging van het bestreden besluit verzoeker een onherstelbare 
schade kan toebrengen wat het hernemen van zijn gezinsleven en van zijn beroepsactiviteit betreft; dat ook aan 
de tweede door artikel 70 van de vreemdelingenwet gestelde voorwaarde is voldaan, 

BESLUIT: 

Enig artikel. - De tenuitvoerlegging van het koninklijk besluit van 15 juli 1985, waarbij Rafaël Requeni 
Fabra uit het Rijk wordt gezet, wordt opgeschort. 
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De HH. Tacq, kamervoorzitter, Verschooten en Mevr. Vrints, verslaggever, staatsraden, en Mevr. Tulkens, 
auditeur. 

DE GEYTERE (M' Bracke) t/ Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Staatssecre
taris voor Volksgezondheid en Gehandicaptenbeleid (Mrs Straelen en Putzeys) 

APOTHEKERS - Spreiding van de officina's - Regeling van de wet van 17 december 1973 -
Criteria voor de spreiding 

De vergunning kan niet worden toegekend op grond van artikel 1, § 3, a, van het 
koninklijk besluit van 25 september 1973 wanneer een gedeelte van het te bedienen gebied 
waarop de aanvraag slaat, dichter bij een bestaande officina gelegen is dan bij de vergunde 
vestiging en wanneer niet blijkt dat een hindernis of enige andere reden de inwoners van dit 
gedeelte er zou toe aanzetten een verder van hun huis gelegen apotheek te verkiezen boven 
een dichterbij gelegen officina. 

Gezien het verzoekschrift dat Geert De Geytere op 17 juli 1982 heeft ingediend om de vernietiging te 
vragen van de beslissing van 15 juni 1982 waarbij de Staatssecretaris voor Volksgezondheid en Leefmilieu aan 
Rudy Vandekerckhove de vergunning verleent voor het oprichten van een voor het publiek open te stellen officina 
te Nazareth, aan de Roombaardstraat 48; 

Overwegende dat de voor de zaak dienstige gegevens als volgt kunnen worden samengevat: 

1. Op 1 juli 1977 vraagt apotheker Rudy Vandekerckhove vergunning voor de vestiging van een voor het 
publiek open te stellen officina in de deelgemeente Nazareth, Roombaardstraat 48. 

2. De fusiegemeente Nazareth bestaat uit de deelgemeenten Nazareth en Eke; zij telde 8.688 inwoners op 
1 januari 1977 en 9.176 inwoners op 1 januari 1980; in Nazareth zijn reeds twee apotheken gevestigd, nl. deze 
van verzoeker op een afstand van 1,5 km. en deze van apotheker Waeghe op een afstand van 2,5 km.; er is ook 
de apotheek Latoir in Eke op een afstand van 1,3 km. 

3. De provinciale geneeskundige commissie, de farmaceutische inspecteur, de gouverneur van de provincie 
en de inspecteur-generaal van de farmacie brengen ongunstig advies uit om de reden dat de aanvraag enerzijds 
niet voldoet aan de algemene, abstracte spreidingscriteria bepaald in artikel 1, § 2, van het koninklijk besluit 
van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde 
apotheken, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 april 1977 en naar luid waarvan het aantal apotheken niet 
hoger mag zijn dan het quotiënt van de deling van het totaal aantal inwoners door 2.500, en anderzijds evenmin 
voldoet aan de uitzonderingscriteria van § 3 van hetzelfde artikel omdat de geplande vestiging, ofschoon zij gelegen 
is op een afstand van meer dan l km. van de dichtstbijgelegen apotheek, hooguit de behoeften zou dekken van 
l.500 inwoners i.p.v. de vereiste 2.500. 

4. Ook de vestigingscommissie brengt op 12 januari 1982 ongunstig advies uit; de commissie oordeelt «dat 
de invloedszone van ... aanvrager zich zou beperken tot de stationswijk met ten hoogste 1.500 inwoners. Deze wijk 
maakt echter grotendeels de invloedszone uit van de apotheek De Geytere en in mindere mate van apotheek Latoir 
uit Eke die beide op korte afstand van de ontworpen vestiging liggen. De vestiging van een nieuwe apotheek in 
deze wijk moet onvermijdelijk leiden tot overconcentratie, en dient aldus de spreiding van de apotheken niet». 

5. Voor de Commissie van beroep laat de aanvrager o.m. gelden dat de geplande officina de behoeften zal 
dekken van de 2.692 inwoners welke, volgens een verklaring van de burgemeester van 16 juni 1981, woonachtig 
zijn in de 938 huizen die gelegen zijn langs de Heirweg, de Sticheldreef, de Groenstraat, de Steinstraat, het 
Sterrenbos, de Vossenholstraat, de Klapstraat, de Zagmanstraat, de Lakenmeerstraat, de Lijsterstraat, de Merelstraat, 
de Eeckhautsdreef, de Bosstraat, de Kortebosstraat, de Nederbosstraat, de Roombaardstraat, de Bekaertstraat, de 
Ten Edenstraat, de Plaanstraat en de Statiestraat. 

6. Op 5 januari 1982 adviseert de Commissie van beroep dat er aanleiding toe bestaat een gunstig gevolg 
te geven aan de aanvraag; dat deze weliswaar niet voldoet aan de voorwaarde bepaald in artikel l, § 2, van 
meervermeld koninklijk besluit van 25 september 1974, doch «dat verzoeker ook de afwijking inroept voorzien 
bij artikel 1 paragraaf 3 letter a) van voormeld Koninklijk Besluit, namelijk dat de dichtstbijgelegen apotheek zich 
op ongeveer 1 km bevindt van de geplande apotheek en deze laatste de behoeften dekt van 2.500 inwoners»; en 
«dat aan de eerste voormelde voorwaarde -afstand van ongeveer 1 km tussen de geplande en de dichtstbijgelegen 
apotheek-door verzoeker wordt voldaan; de dichtstbijgelegen apotheken, deze van apotheker Latoir (grondgebied 
van de vroegere gemeente Eke) en deze van apothekers De Geytere en Waeghe (beiden op het grondgebied van de 
vroegere gemeente Nazareth) liggen respectievelijk op 1,3 km, 1,5 km en 2 ,5 km van de geplande officina»; en «dat 
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ook aan de tweede voorwaarde- de behoeften dekken van 2.500 inwoners- wordt voldaan. De straten met 938 
huizen en 2.692 inwoners aangeduid in de voormelde besluiten van verzoeker mogen als aangewezen op de door 
hem geplande apotheek aangezien worden». 

7. Op 15 juni 1982 beslist de bevoegde Staatssecretaris de gevraagde vergunning te verlenen op grond van 
de motivering van het advies van 5 januari 1982 van de Commissie van beroep. 

Overwegende dat verzoeker o.m. de schending inroept van artikel 1, § 3, a, van meerverrneld koninklijk 
besluit van 25 september 1974, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 april 1977 doordat het merendeel van 
de 2.500 inwoners die tot de invloedssfeer van de vergunde vestiging worden gerekend het «natuurlijk kliënteel» 
van de apotheek van verzoeker en van apotheker Latoir vorrnen, aangezien de afstand tussen de woningen van die 
inwoners en deze apotheken minder groot is dan de afstand die moet afgelegd worden tot de vergunde vestiging; 

Overwegende dat de verwerende partij antwoordt dat de Commissie van beroep op grond van objectieve 
gegevens heeft kunnen vaststellen dat 2.692 inwoners uit de omliggende straten op de geplande officina zouden 
aangewezen zijn en dat verzoeker niet aantoont dat dit cijfer een manifeste vergissing bevat; 

Overwegende dat verzoeker hierop repliceert: 

«Gelet op het exacte aantal huizen en inwoners, zoals bevestigd door de Bevolkingsdiensten van de gemeente 
Nazareth, is het materieel onmogelijk het getal van 2.692 inwoners te bereiken zonder inwoners in te calculeren 
waarvan de woonplaats gevestigd is dichter bij de bestaande apotheken dan bij de geplande officina»; 

Overwegende dat het advies van de Commissie van beroep - hetwelk moet geacht worden de motieven van 
de bestreden beslissing te bevatten - de hierboven onder punt 5 verrnelde straten in hun geheel tot de invloedssfeer 
van de vergunde officina rekent; dat de plannen waarop de Commissie van beroep zich heeft gesteund - de enige 
waarop de Raad van State derhalve verrnag acht te slaan - aantonen dat delen van de in rekening gebrachte straten 
dichter bij de bestaande officina gelegen zijn dan bij de vergunde vestiging; dat anderzijds uit het advies van de 
Commissie van beroep niet blijkt dat een hindernis of enige andere reden de inwoners van deze straatgedeelten er 
zou toe aanzetten een verder van hun huis gelegen apotheek te verkiezen boven een dichterbijgelegen vestiging, 
waardoor de thans aangerekende invloedssfeer zou kunnen beantwoorden aan de bij artikel 1, § 1 en § 3, van het 
koninklijk besluit bedoelde afgelegen woonkern; dat het middel gegrond is; 

Overwegende dat het tweede door verzoeker aangevoerde middel, mocht het ontvankelijk en gegrond zijn, 
tot geen ruimere vernietiging kan leiden; dat het dan ook niet moet worden onderzocht, 

(Vernietiging van de beslissing van 15 juni 1982 van de Staatssecretaris voor Volksgezondheid en Leefmilieu 
waarbij aan Rudy Vandekerckhove de vergunning wordt verleend voor het oprichten van een voor het publiek open 
te stellen officina te Nazareth, aan de Roombaardstraat 48 - kosten ten laste van de verwerende partij). 

N' 26.935 
ARREST van 25 september 1986 (Vlle Kamer) 

DE BECKER: afstand van het geding. 

N' 26.936 
ARREST van 25 september 1986 (Vlle Kamer) 

De HH. Tacq, kamervoorzitter, Verschooten en Mevr. Vrints, verslaggever, staatsraden, en Mevr. Tulkens, 
auditeur. 

VAN KERSSCHAEVER t/ Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris 
voor Volksgezondheid en Gehandicaptenbeleid (Mrs Straelen en Putzeys) 

1. APOTHEKERS - Spreiding van de officina's - 1° Regeling van de wet van 17 december 1973; 
- 2° Criteria voor de spreiding (1); - 3° Beroep bij de Raad van State (2) 

IJ. BEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN STATE - Geschillen nietigverklaring - Appreciatiebe
voegdheid van de overheid - Beroepen (2) 

1. De commissie van beroep kan wettig oordelen dat de aantrekkingskracht die het 
centrum van de gemeente uitoefent op de inwoners van bepaalde wijken, een beletsel is om die 
wijken als een afgelegen woonkern te beschouwen en dat een bijkomende vestiging dan ook 
slechts zou kunnen rekenen op de helft van de inwoners van die wijken. Die beoordeling voegt 
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Blz. 8 

niet toe aan de reglementering, doch maakt er integendeel een juiste toepassing van, vermits 
aan het begrip «afgelegen woonkern» als bedoeld in artikel 1, § 1, van het koninklijk besluit 
van 25 september 1974 niet voldaan is door het louter vervullen van de afstandsvoorwaarden 
bepaald in paragraaf 3 van dat artikel: het is daarenboven vereist dat die woonkern niet 
van de bestaande apotheken zal blijven afhangen wanneer de bijkomende vestiging eenmaal 
is vergund. 

2. Het middel dat enkel de betwisting van een feitelijke appreciatie inhoudt, is niet 
ontvankelijk, aangezien de Raad van State zijn beoordeling niet in de plaats kan stellen van 
die van de overheid die ermee belast is de vergunningen af te geven voor het vestigen van 
een apotheek. 

Gezien het verzoekschrift dat Hendrik Van Kersschaever op 15 februari 1982 heeft ingediend om de 
vernietiging te vragen van de beslissing van 17 december 1981 waarbij de directeur-generaal van de algemene 
farmaceutische inspectie, namens de Minister van Volksgezondheid, hem de vergunning weigert om te Temse, 
Hoogkamerstraat, nr. 87 een voor het publiek open te stellen officina te vestigen; 

Overwegende dat de voor de zaak dienstige feiten als volgt kunnen worden samengevat: 

1. Op 29 december 1978 dient verzoeker een aanvraag in om vergunning te bekomen voor de vestiging van 
een voor het publiek open te stellen officina te Temse, Hoogkamerstraat nr. 87. Verzoeker vraagt toepassing van 
het bepaalde in § 3, a), van artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 september 1974 betreffende de opening, 
de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 
19 april 1977, naar luid waarvan in afwijking van het bepaalde in § 2, de vestiging van een bijkomende apotheek 
mag worden toegestaan indien de dichtstbijgelegen apotheek zich op ongeveer 1 km. bevindt van de geplande 
apotheek en indien deze laatste de behoeften dekt van 2.500 inwoners. 

2. Uit het dossier blijkt dat 1. de gemeente Temse 23.050 inwoners telt, 2. er tien apotheken gevestigd zijn, 
waarvan zeven in de deelgemeente Temse en telkens één in de deelgemeenten Steendorp, Tielrode en Elversele, 
3. de afstanden tot de dichtstbijzijnde apotheken respectievelijk 950 m., 1.050 m., 1.100 m., 1.200 m., 1.250 m. en 
1.500 m. bedragen, 4. deze zes dichtstbijzijnde apotheken gevestigd zijn in het centrum van Temse en voornamelijk 
langs twee straten die van het station vertrekken en in de Hoogkamerstraat samenkomen. 

3. Ter ondersteuning van de aanvraag, en ook later in de loop van de administratieve procedure, doet 
verzoeker gelden dat de geplande officina de behoeften zal kunnen dekken van de ongeveer 3.600 inwoners tellende 
wijken Cauwenbergh en Sompershoek (ook zonder meer wijk Cauwenbergh genaamd) gelegen aan weerszijden 
van de Hoogkamerstraat, op een afstand van 1.500 m. tot 2.000 m. van het station. Verzoeker wijst er op dat 
deze beide wijken in volle expansie zijn en precies overeenstemmen met een jonge kerkparochie, dat er reeds 
twee geneesheren en een tandarts gevestigd zijn, alsook een supermarkt, een afdeling van het Nationaal Werk voor 
Kinderwelzijn alsmede drie lagere scholen, dat de verkaveling Sompershoek wordt uitgebreid en de dichtstbijzijnde 
apotheek op minstens 500 m. van de wijk gelegen is; dat de ligging langs een invalsweg meebrengt dat het cliënteel 
minder op het centrum is aangewezen en alleszins voor magistrale bereidingen de dichtstbijzijnde apotheek steeds 
voorkeur heeft. 

4. Zowel de provinciale geneeskundige commissie van Oost-Vlaanderen en de provinciegouverneur als de 
farmaceutische inspecteur en de inspecteur-generaal van de farmacie brengen een ongunstig advies uit over de 
aanvraag. De provinciegouverneur is van advies dat «de vereiste norm niet (kan) worden gehaald, zelfs niet worden 
benaderd». De farmaceutische inspecteur stelt vast: 

«Volgens een verklaring dd. 3 januari 1979 van de Burgemeester van Temse in het dossier telt de gehele wijk 
Cauwerburg ca. 3.600 inwoners. Na een bezoek terplaatse wil ik die verklaring zeker niet in twijfel trekken. Maar 
ik wens er wel op te wijzen dat die wijk door geen natuurlijke of kunstmatige hindernis gescheiden wordt van de 
rest van de gemeente. Als men er rekening mede houdt dat er 6 apotheken gelegen zijn in het centrum van Temse 
op een afstand van slechts 950 m tot 1,5 km van het opgegeven adres en als men bovendien rekening houdt met 
de algemene aantrekkingskracht die er van het centrum uitgaat, meen ik niet dat de directe invloedssfeer van die 
eventueel nieuwe apotheek méér dan de helft van het gegeven aantal zou bedragen nl. 1.800 tot 2 .000 inwoners». 

De inspecteur-generaal van de farmacie voegt daaraan toe: 

«Tenslotte dient opgemerkt te worden dat de inwoners die de nieuwe officina zou willen bedienen reeds 
grotendeels door de bestaande apotheken bediend worden zodat een bijkomende apotheek een plaatselijke overcon
centratie van apotheken tot gevolg zou hebben; inderdaad, het centrum telt tlauwelijks 12.000 inwoners met reeds 
7 apotheken waaronder 6 in een straal van 1,5 km (14.956 - ongeveer 3.000 aan de overkant van de spoorweg 
waar de nieuwe vergunning werd verleend: rest= ± 12.000 inwoners). Als men de argumenten van de aanvrager 
weerhoudt, volgens dewelke de nieuwe officina de wijk Cauwerburg beoogt met± 3.600 inwoners, zouden aldus 
slechts 12.000- 3.600 = 8.400 inwoners overblijven voor de 6 bedoelde bestaande officina's. De nieuwe aanvraag 
is zeker niet in overeenstemming te brengen met de eisen van art. 1, § 1, van het bovenvermelde K.B.». 

VERZAMELING VAN ARRESTEN VAN DE RAAD VAN STATE - 1986 



Arresten 
Nrs 26.932 tot 26.945 
Blz. 9 N• 26.936 

5. De vestigingscommissie verleent op 23 februari 1981 eveneens ongunstig advies over de aanvraag om 
de hoofdzakelijke reden dat niet kan «ontkent worden dat «Cauwenberg» een woonkern vormt maar het komt zeker 
niet bewezen voor dat het om een afzonderlijke woonkern gaat. Zoals hoger werd aangehaald is de wijk met het 
centrum verbonden via een goede verbindingsweg en de nieuwe officina zal zeker niet voorzien in de noden van een 
afgelegen woonkern. Daarentegen, gelegen aan een van de invalswegen naar Temse, zal zij de overconcentratie 
van de bestaande apotheken in de hand werken (toepassing van artikel 1, § 1. 2° en 3° van het bovenvermeld 
K.B.). Aldus wordt niet voldaan aan de criteria die erop gericht zijn een behoorlijke spreiding voor het publiek 
opengestelde apotheken te organiseren». 

6. Op beroep van verzoeker adviseert de Commissie van beroep op 8 december 1981 dat er geen aanleiding 
is om aan de vestigingsaanvraag van verzoeker een gunstig gevolg te geven om de reden dat «de elementen 
waarover de Commissie van Beroep beschikt niet afdoend zijn om te besluiten dat het vereist minimum 2.500 
inwoners wordt bereikt; dat, weliswaar, luidens een attest dd. 14 februari 1980 van het gemeentebestuur van Temse 
de wijk Cauwerburg waarin de geplande officina zou gevestigd worden 3.771 personen telt maar dat men niet uit 
dit feit kan afleiden dat het kliënteel van de geplande officina het vereist minimum 2.500 inwoners zal bereiken; 
dat inderdaad niet uit het oog dient verloren dat op een afstand van 950 m tot 1.5 km van het door verzoeker 
gekozen adres in de richting van het centrum van Temse zich zes apotheken bevinden zodat, rekening gehouden 
met de aantrekkingskracht van het centrum slechts de helft van de betrokken bevolking door de geplande officina 
zou bediend worden; dat, overigens al de geraadpleegde overheden ongunstig geadviseerd hebben, onder meer de 
Gouverneur van Oost-Vlaanderen die in zijn advies dd. 22 augustus 1979 de mening heeft geuit dat het vereist 
minimum 2.500 inwoners niet zou benaderd worden». 

7. Aangezien overeenkomstig artikel 4, § 3, 2°, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 
1967 betreffende de geneeskunst, de verpleegkunde, de uitoefening van de daaraan verbonden beroepen en de 
geneeskundige commissies, het ongunstig advies van Commissie van beroep bindend is voor de Minister, deelt 
de daartoe gemachtigde directeur-generaal op 17 december 1981 aan verzoeker mede dat het «hem onmogelijk is 
de aangevraagde vergunning te verlenen». 

Overwegende dat verzoeker de schending aanvoert van het bij koninklijk besluit van 19 april 1977 gewijzigd 
koninklijk besluit van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek 
opengestelde apotheken inzonderheid artikel 1, § 3, a, doordat aan de twee wettelijke vestigingscriteria een derde 
voorwaarde wordt toegevoegd nl. dat de afgelegen woonkern buiten de invloedssfeer van het centrum moet gelegen 
zijn en het in rechte tegenstrijdig is «enerzijds de afstanden tot de dichtstbijzijnde apotheek als voorwaarde te stellen 
ten aanzien van de noden van een bepaald aantal inwoners en anderzijds de invloedssfeer van het centrum, met een 
concentratie van apotheken, in te roepen om het beoogde aantal inwoners te halveren: dit is een negatie van het 
element afstand dat toch mede maatgevend is in de gestelde cumulatieve voorwaarden»; 

Overwegende dat de Commissie van beroep uit de aantrekkingskracht die het centrum van de gemeente 
Temse uitoefent op de circa 3.600 beweerde inwoners van de wijken Cauwenberg en Sompershoek inderdaad heeft 
afgeleid dat een bijkomende vestiging op een afstand van ongeveer 1 km. zelfs niet de behoeften zou kunnen dekken 
van de helft van de inwoners van die wijken; dat die beoordeling echter niets toevoegt aan de reglementering, 
doch integendeel er een juiste toepassing van maakt; dat aan het begrip «afgelegen» woonkern als bedoeld bij 
§ l van het ingeroepen artikel 1 immers niet voldaan is bij het louter vervullen van de afstandsvoorwaarden van 
§ 3; dat daarenboven vereist is dat die woonkern niet van de bestaande apotheken zal blijven afhangen eenmaal 
de bijkomende vestiging is vergund; dat de Commissie van beroep dan ook wettig heeft kunnen oordelen dat 
de aantrekkingskracht van het centrum een beletsel is om de betrokken wijken als een afgelegen woonkern te 
beschouwen en dat een bijkomende vestiging dan ook slechts zou kunnen rekenen op de helft van de inwoners 
van die wijk; 

Overwegende dat verzoeker tevens doet gelden dat de appreciatie van de Commissie van beroep ook in 
feite onjuist is, want «reeds met een eerste en vluchtige blik bemerkt ieder redelijk mens dat de gekozen ligging 
ideaal is voor de spreiding van de officina' s en voor het voorzien in de noden van een afgezonderde woonkern. 
De bestaande apotheken te Temse zijn geconcentreerd op de weg van de markt naar het station en rond de kliniek. 
De wijk Cauwerburg met de subwijk Sompershoek ligt volledig gescheiden van het centrum. In die wijk zijn twee 
geneesheren en een tandarts gevestigd. De Hoogkamerstraat vormt de uitvalsweg naar St. Niklaas. Sinds 13 
december 1978 is aan het kruispunt van de Hoogkamerstraat en de St. Amelbergalaan een supermarkt GB-lnno
BM geopend die de aantrekkingskracht van de wijk op handelsgebied verhoogt. Uit al deze nauwkeurige gegevens 
blijkt het tegendeel van de op geen enkel element steunende overweging van het advies dat er een aantrekkingskracht 
zou zijn van het centrum die de halvering van de 3.771 personen zou moeten rechtvaardigen»; 

Overwegende dat de verwerende partij terecht opwerpt dat het middel enkel de betwisting van een feitelijke 
appreciatie inhoudt; dat de Raad van State zijn beoordeling niet in de plaats kan stellen van deze van de 
vergunningverlenende overheid; dat het middel niet ontvankelijk is, 

(Verwerping - kosten ten laste van verzoeker). 
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ARRESTEN van 25 september 1986 (Vlle Kamer) 

26.937 - VANDEKERCKHOVE: afstand van het geding 

Arresten 
Nrs 26.932 tot 26.945 

Blz. 10 

26.938 - AFRIYE: afwijzing van de vordering tot opschorting van de tenuitvoerleg
ging van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

26.939 - FIATTI: afwijzing van de vordering tot opschorting van de tenuitvoerleg
ging omdat het beroep geen annulatiemiddel bevatte. 

Nr 26.940 

ARREST van 25 september 1986 (Vlle Kamer) 
De HH. Tacq, kamervoorzitter, Verschooten, verslaggever, en Mevr. Vrints, staatsraden, en Mevr. Geens, 
eerste auditeur. 

BENHADACH (M' Mertens) t/ Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister 
van Justitie (de H' Tysebaert) 

1. VREEMDELINGEN - Vreemdelingenpolitie - Terugwijzing en uitzetting - Terugwijzingspro
cedure 

De terugwijzing van een vreemdeling die niet over een vestigingsvergunning beschikt, 
moet niet voor advies worden voorgelegd aan de Commissie van advies voor vreemdelingen. 

II. VREEMDELINGEN - Vreemdelingenpolitie - Terugwijzing en uitzetting - Motieven van de 
terugwijzing - Vreemdeling die de openbare orde in gevaar brengt 

In casu is het terugwijzingsbesluit gegrond op het persoonlijk gedrag van de vreem
deling. 

Gezien het verzoekschrift ingediend op 29 november 1985, namens Mustapha Benhadach, van Marokkaanse 
nationaliteit, door zijn raadsman, advocaat W. Mertens, om de vernietiging te vorderen van het ministerieel besluit 
van 12 september 1985 houdende terugwijzing van verzoeker, waarvan hem op 1oktober1985 kennis werd gegeven 
samen met een bevel om binnen vijftien dagen vanaf zijn invrijheidstelling het grondgebied van het Rijk te verlaten; 

Gezien het verzoekschrift ingediend op 29 november 1985, thans Mustapha Benhadach, voormeld, door 
hogervemoemde raadsman, om de opschorting van de tenuitvoerlegging van bovenvermeld terugwijzingsbesluit 
te bekomen; 

Overwegende dat onverwijld dient te worden beschikt over het verzoek tot opschorting; 

1. Overwegende dat de voor de zaak dienstige gegevens als volgt kunnen samengevat worden: 

1.1. Verzoeker Mustapha Benhadach, van Marokkaanse nationaliteit, werd op 24 juli 1962 te Oulad El Amri 
(Marokko) geboren. Hij verblijft sedert 8 februari 1973 in België, op welke datum hij bij zijn broer introk. Hij 
is houder van een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister. 

1.2. Verzoeker heeft zich tijdens zijn verblijf in België als mededader schuldig gemaakt aan een twintigtal 
zware wetsovertredingen, zoals brandkastkraak, inbraak in stadsmagazijn, inbraak in garage en supermarkt, waarbij 
hij éénmaal brand heeft gesticht wegens het mislukken van zijn misdadige onderneming. 

Vervolgd als mededader aan zware diefstal bekomt hij van het Hof van beroep te Antwerpen op 21 januari 
1983 de opschorting van zijn veroordeling gedurende 5 jaar. 

Vervolgd wegens fietsdiefstal, bekomt hij van de correctionele rechtbank te Antwerpen op 30 juni 1983 
eveneens opschorting van veroordeling. 

Op 12 december 1984 wordt hij door de correctionele rechtbank te Antwerpen als mededader van zware 
diefstal, van poging tot zware diefstal, en opzettelijke brandstichting tot 3 jaar gevangenis en een geldboete van 
100 fr. veroordeeld. 

In zijn verslag aan de Minister van Justitie adviseert de Procureur des Konings te Antwerpen de verwijdering 
uit het land van verzoeker. 
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Op 12 september 1985 neemt de Minister van Justitie het thans bestreden terugwijzingsbesluit. 

2. Overwegende dat luidens artikel 70 van de vreemdelingenwet van 15 december 1980 de Raad van State 
de tenuitvoerlegging van een terugwijzings- of een uitzettingsbesluit kan opschorten, wanneer is voldaan aan 
volgende twee voorwaarden: 

- de verzoeker voert middelen aan die volgens de omstandigheden van de zaak ernstig lijken en de 
vernietiging van de bestreden beslissing lijken te wettigen; 

- de dadelijke tenuitvoerlegging kan aan de betrokken vreemdeling een moeilijk te herstellen ernstig 
nadeel berokkenen; 

Overwegende dat verzoeker, naast een aantal argumenten van louter humanitaire aard, de volgende rechts-
middelen aanvoert: 

Eerste middel: schending van de artikelen 20 en 21 van de vreemdelingenwet, 

eerste onderdeel 

doordat, 
- «het bevel om het grondgebied te verlaten als reden opgeeft: inbreuk op art. 20 en 21 van de wet van 

15 dec. 1980», 
- «door vermelde artikelen bepaald wordt dat vreemdelingen, welke de openbare orde of de veiligheid van 

het land ernstig hebben geschaad», 
- «art. 20 evenwel handelt over vreemdelingen die niet gemachtigd werden om zich in het Rijk te vestigen, 

doch slechts over een verblijfsvergunning zouden beschikken», 

dan wanneer «verzoeker evenwel over een vestigingsvergunning beschikt zodat er in zijnen hoofde slechts 
een beslissing kan worden genomen na advies van de commissie van advies voor vreemdelingen», 

tweede onderdeel 

doordat, «zelfs in de hypothese dat verzoeker slechts over een verblijfsvergunning zou beschikken, verzoeker 
weliswaar thans werd veroordeeld wegens mededaderschap aan zware diefstallen en brandstichting, doch hij 
voorheen nooit werd veroordeeld en het ook de eerste maal is dat hij in de gevangenis verblijft». 

Tweede middel: niet naleven van de dwingende bepalingen van de Richtlijn 64/221 van de E.E.G. 

doordat hij «geen werkelijke en genoegzame ernstige bedreiging vormt, die het fundamenteel belang van de 
samenleving aantast», dan wanneer «art. 3, lid 2, van de richtlijn 641221 bepaalt dat het bestaan van strafrechtelijke 
veroordelingen op zichzelf geen motivering van de maatregelen kunnen uitmaken»; 

Overwegende dat verzoeker, volgens de gegevens van het dossier, niet over een vestigingsvergunning 
beschikt; dat derhalve, overeenkomstig artikel 20 van de vreemdelingenwet van 15 december 1980 het bestreden 
besluit kon genomen worden zonder dat de Commissie van Advies voor Vreemdelingen voorafgaandelijk terzake 
advies diende te verlenen; dat het bestreden besluit klaarblijkelijk gegrond is op het persoonlijk gedrag van 
verzoeker, gedrag dat afgeleid is geworden zowel uit de feiten waarvoor verzoeker veroordeeld werd, als de feiten 
waarvoor hij opschorting van veroordeling bekwam; dat verzoeker, geen E.E.G.-onderdaan zijnde, zich niet op de 
toepassing van de E.E.G.-richtlijn 64/221 kan beroepen; 

Overwegende dat de hiervoren uitgezette middelen niet ernstig lijken en niet de vernietiging van de bestreden 
beslissing lijken te wettigen; dat derhalve niet aan de eerste voorwaarde van artikel 70 van de vreemdelingenwet 
is voldaan; dat er bijgevolg geen noodzaak is om te onderzoeken of aan de tweede voorwaarde van artikel 70 
is voldaan, 

(Verwerping van de vraag tot opschorting). 

N•s 26.941 en 26.942 

ARRESTEN van 30 september 1986 (IVe Kamer) 
De HH. Baeteman, kamervoorzitter, Borret, verslaggever, en Mevr. Vrints, staatsraden, en Jacquemijn, 
eerste auditeur. 

Nr 26.941 - MOTIE en consorten (Mr Vandenberghe) 
Nr 26.942 - WALRAET 

t/ Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Binnenlandse Zaken 
(Mrs Putzeys en Andersen) - Tussenkomende partij in het n• 26.941: Thiéry 
(M• Weinstock); - in het n• 26.942: de Hemricourt de Grunne (Mrs Coupé en 
Nieuwdorp) 
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ll. BEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN STATE - Geschillen nietigverklaring - Handelingen 
van administratieve overheden (1) 

111. BELANG (VEREIST OM VOOR DE RAAD VAN STATE EEN GEDING TE VOEREN) -
Rangschikking volgens de hoedanigheid van de verzoeker - Functioneel belang - Burgemeester, schepenen 
en gemeenteraadsleden - Algemeen (2 en 3) 

1. De Raad van State is op grond van de artikelen 92 en 93 van de Grondwet slechts 
dan onbevoegd wanneer de bestreden individuele handeling bestaat in de weigering van een 
administratieve overheid een verplichting na te komen die beantwoordt aan een subjectief 
recht van de verzoeker en wanneer bovendien het aangevoerde annulatiemiddel de schending 
is van de rechtsregel die deze verplichting vestigt. 

Het beroep tot nietigverklaring van de benoeming van een burgemeester valt noch wat 
het petitum, noch wat de causa petendi betreft op enige manier onder die omschrijving. 
Er is niet eens sprake van een subjectief recht: niemand put het recht op een bepaald 
ambt van burgemeester rechtstreeks uit een wet of uit een verordening. Men verkrijgt 
de hoedanigheid van burgemeester van een bepaalde gemeente pas door een individuele 
constitutieve handeling van een administratieve overheid, te weten de benoeming door de 
Koning. 

Constitutieve handelingen van administratieve overheden kunnen bij de Raad van State 
met een annulatieberoep bestreden worden op grond van artikel 14 van de gecoördineerde 
wetten van 12 januari 1973, tenzij ze, bij wijze van uitzondering op dat artikel, door een 
wetsbepaling aan dat beroep onttrokken zijn. Een zodanige wetsbepaling bestaat niet voor 
de benoeming tot burgemeester (n's 26.941 en 26.942). 

2. Een gemeenteraadslid doet blijken van het rechtens vereiste belang om de benoeming 
van een burgemeester te bestrijden, aangezien de Koning de burgemeester vrij onder de 
gemeenteraadsleden benoemt zonder aan enige voordracht gebonden te zijn (n' 26.941). 

3. De gemeenteraadsleden zijn ut singuli ontvankelijk om door middel van een annu
latieberoep op te komen tegen een administratieve handeling die iedere wettelijke werking 
van het orgaan waarvan zij deel uitmaken, van tevoren onmogelijk maakt. Zij hebben meer 
bepaald een functioneel belang om de nietigverklaring te vorderen van de benoeming van de 
burgemeester, wanneer ze aanvoeren dat de tot burgemeester benoemde persoon niet voldoet 
aan het vereiste van de kennis van het Nederlands (n's 26.941 en 26.942). 

IV. RECHTSPLEGING - Verzoekschrift - Algemeen 

Een materiële vergissing is niet van die aard dat ze de niet-ontvankelijkheid van het 
verzoekschrift tot gevolg moet hebben (n' 26.941). 

V. GEZAG VAN HET GEWIJSDE - Schorsings- of vernietigingsarrest van het Arbitragehof 
VI. WETTEN, DECRETEN EN BESLUITEN - Gevolgen van hun vernietiging 

1. De Raad van State dient geen rekening te houden met een decreet dat door het 
Arbitragehof werd vernietigd (n's 26.941 en 26.942). 

2. Overeenkomstig wat geldt voor elke rechterlijke uitspraak, strekt het gezag van 
gewijsde van een arrest van het Arbitragehof zich uit tot het dictum en de onverbrekelijk 
met dat dictum verbonden motieven. 

Om uit te maken welke motieven onverbrekelijk met het dictum verbonden zijn, dient 
men in de eerste plaats zijn aandacht te laten uitgaan naar wat de rechter die het arrest 
of het vonnis heeft uitgesproken daar zelf over heeft gedacht, overeenkomstig de regel van 
uitlegkunde dat rechtshandelingen veeleer naar de geest dan naar de letter geïnterpreteerd 
moeten worden, wat onvermijdelijk tot een subjectieve, in de zin van een op de bedoeling 
van de auteur van de rechtshandeling afgestemde, interpretatie noopt. Die bedoeling moet 
evenwel op haar beurt geïnterpreteerd worden in het licht van de bevoegdheid van de auteur 
van de handeling (n's 26.941 en 26.942). 

3. In het arrest van 26 maart 1986 waarbij het Arbitragehof het decreet van 26 juni 
1984 van de Franse Gemeenschap heeft vernietigd, heeft de interpretatie van de artikelen 4, 
108 en 59bis van de Grondwet gezag van gewijsde, maar niet de interpretatie van artikel 3bis 
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van de grondwet en van artikel 1 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 (nrs 26.941 
en 26.942). 

VII. GEMEENTEN - Burgemeester - Benoeming - Vereisten inzake taalkennis 
VIII. TALEN IN BESTUURSZAKEN - Toepassingsgebied van de wetgeving - Overheden en 

politieke mandatarissen 

1. Artikel 59bis, § 4, tweede lid, eerste streepje, van de Grondwet houdt een bevoegd
heidsregeling in; het onttrekt namelijk de regeling van het gebruik der talen voor onder meer 
de bestuurszaken aan de gemeenschapsraden en vertrouwt, in combinatie met artikel 23 van 
de Grondwet, die regeling toe aan de nationale wetgever voor de gemeenten of groepen van 
gemeenten palend aan een ander taalgebied en waar de wet het gebruik van een andere taal 
dan die van het gebied waarin zij gelegen zijn, voorschrijft of toelaat. Zo aanvaard moet 
worden dat die bepaling tot doel heeft de bescherming van de gebruikers van een andere 
taal dan die van het taalgebied in de genoemde gemeenten of groepen van gemeenten in 
handen van de nationale wetgever te leggen, omschrijft ze daarentegen niet de mate waarin 
die bescherming wordt verleend, maar laat zulks over aan de nationale wetgever. 

De «faciliteiten» waarin de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 de bescherming 
van de Franstaligen in de randgemeenten opgesomd in artikel 7 van die wetten hebben 
geconcretiseerd, omvatten niet dat de burgemeesters van die gemeenten geen Nederlands 
moeten kennen* (nr 26.941). 

2. De wetgever is uitgegaan van het vermoeden dat zij die zich in een eentalig gebied 
kandidaat stellen of laten stellen voor een plaatselijk openbaar mandaat, de bestuurstaal 
van dat gebied kennen. 

Wanneer het de benoeming van een burgemeester betreft, moet de benoemende overheid 
dus niet noodzakelijk nagaan of de persoon die zij voornemens is te benoemen, de bestuurs
taal van het betrokken gebied kent. Dit mag van haar maar verwacht worden wanneer zij 
geconfronteerd wordt met aanwijzingen die voldoende ernstig zijn om eraan te doen twijfelen 
dat het vermoeden van taalkennis gegrond is (nrs 26.941 en 26.942). 

3. De onrechtmatigheid bestaande in het gebruik van een andere taal dan de wettelijk 
opgelegde, is niet van die aard dat ze de nietigverklaring tot gevolg moet hebben van de 
benoeming van een burgemeester (nrs 26.941 en 26.942). 

IX. TALEN IN BESTUURSZAKEN - Bijzondere toezichtsorganen 

Artikel 65 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 vindt geen toepassing in het 
geval dat het voorafgaande onderzoek naar de effectieve kennis van het Nederlands van 
een kandidaat-burgemeester van een randgemeente niet moet plaats hebben (nrs 26.941 en 
26.942). 

Nr 26.941 
Gezien het verzoekschrift dat Jozef Motte, Norbert Cael, Lieve Flachet en Frans Londers op 28 februari 

1983 hebben ingediend om de vernietiging te vorderen van het koninklijk besluit van 22 december 1982 houdende 
benoeming van Roger Thiery tot burgemeester van de gemeente Linkebeek; 

Gezien het arrest nr. 24.549 van 28 juni 1984 waarbij de debatten worden heropend om aan de verzoekende 
partijen de gelegenheid te geven een aanvullende laatste memorie in te dienen, en waarbij de terechtzitting bepaald 
wordt op 16 oktober 1984; 

Gelet op de beschikking van 23 oktober 1984 waarbij aan de partijen wordt gevraagd om in een aanvullende 
memorie hun opvattingen te doen kennen in verband met de eventuele toepassing op de onderhavige zaak van 
artikel 15 van de wet van 28 juni 1983 houdende de inrichting, de bevoegdheid en de werking van het Arbitragehof, 
en waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 december 1984; 

Gelet op de beschikking van 31 mei 1985 waarbij wordt beslist dat het afdoen van de zaak wordt opgeschort 
tot de uitspraak van het Arbitragehof over de door de Vlaamse Executieve op 10 oktober 1984 aanhangig gemaakte 

• Vergelijk: arresten Germis, n' 15.990, van 17 augustus 1973, Gemeente Sint-Genesius-Rode, n' 23.282, van 24 mei 1983, en de noot, en Verk. 
O.C.M. W. Wezembeek-Oppem, n' 23.658, van 8 november 1983. 
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vordering tot vernietiging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 26 juni 1984 in het Belgisch Staatsblad 
is bekendgemaakt; 

Gelet op de beschikking van 27 mei 1986 waarbij de terechtzitting bepaald wordt op 24 juni 1986; 

Gelet op het feit dat op 2 juni 1986 van deze beschikking kennis is gegeven aan partijen en dat ze daarbij 
worden verzocht in een bijkomende memorie hun standpunt te doen kennen omtrent de weerslag op het huidige 
geding van het arrest van het Arbitragehof van 26 maart 1986 houdende de vernietiging van het decreet van de 
Franse Gemeenschap van 26 juni 1984; 

1. Over de ontvankelijkheid van het beroep. 

1.1. Overwegende dat de verwerende partij en de tussenkomende partij opwerpen dat de Raad van State 
niet bevoegd is omdat het een geschil betreft over een politiek recht als bedoeld in artikel 93 van de Grondwet; 

1.1.1. Overwegende dat de exceptie niet gegrond is; dat zowel het Hof van Cassatie als de Raad van 
State aannemen dat, overeenkomstig wat genoemd wordt de leer van het werkelijke voorwerp, de Raad van 
State op grond van de artikelen 92 en 93 van de Grondwet slechts dan onbevoegd is wanneer de bestreden 
individuele handeling bestaat in de weigering van een administratieve overheid een verplichting na te komen die 
beantwoordt aan een subjectief recht van de verzoeker en wanneer bovendien het aangevoerde annulatiemiddel 
de schending is van de rechtsregel die deze verplichting vestigt; dat het huidige beroep noch wat het petitum 
noch wat de causa petendi betreft op enige manier onder die omschrijving valt; dat er niet eens sprake is van 
een subjectief recht; dat niemand het recht op een bepaald ambt van burgemeester rechtstreeks uit een wet of 
uit een verordening put; dat men de hoedanigheid van burgemeester van een bepaalde gemeente pas verkrijgt 
door een individuele constitutieve handeling van een administratieve overheid, te weten de benoeming door de 
Koning tot burgemeester; dat constitutieve handelingen van administratieve overheden bij de Raad van State met 
een annulatieberoep bestreden kunnen worden op grond van artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad 
van State, tenzij ze, bij wijze van uitzondering op dat artikel, door een wetsbepaling aan dat beroep onttrokken 
zijn; dat een zodanige wetsbepaling voor de benoeming tot burgemeester niet bestaat; 

1.2. Overwegende dat de verwerende partij opwerpt dat het beroep niet ontvankelijk is wegens gebrek aan 
het rechtens vereiste belang; 

1.2.1. Overwegende dat zij betoogt dat verzoekers hun belang niet kunnen zoeken in de mogelijkheid na 
vernietiging van het bestreden besluit zelf in aanmerking te komen voor een benoeming tot burgemeester van 
de gemeente Linkebeek; dat verzoekers dat volgens haar niet kunnen omdat zij geen kandidaat waren voor die 
benoeming en ook niet werden voorgedragen voor benoeming; 

Overwegende dat verzoekers hierop repliceren dat zij gemeenteraadsleden van Linkebeek zijn; dat zij stellen 
dat hun enkele hoedanigheid van gemeenteraadslid hun het rechtens vereiste belang verschaft aangezien de Koning 
de burgemeester vrij onder de gemeenteraadsleden benoemt zonder aan enige voordracht gebonden te zijn; 

Overwegende dat de repliek van verzoekers terecht is; dat krachtens artikel 2, tweede lid, van de ge
meentewet de burgemeester door de Koning in principe uit de leden van de gemeenteraad wordt benoemd; dat 
de gemeenteraadsleden aldus rechtstreeks aan de wet een specifieke roeping tot het burgemeesterschap ontlenen; 
dat die roeping afhankelijk wordt gemaakt noch van een formele kandidaatstelling noch van een voordracht tot 
benoeming; 

1.2.2. Overwegende daarenboven dat verzoekers terecht stellen dat, in strijd met wat de verwerende 
partij en de tussenkomende partij staande houden, zij, gelet op de door hen aangevoerde annulatiemiddelen, 
als gemeenteraadsleden ook een functioneel belang bij hun beroep hebben; dat die middelen betrekking hebben 
op het feit dat de tot burgemeester benoemde persoon niet voldoet aan het vereiste van bewezen kennis van het 
Nederlands; dat, gesteld dat een van die middelen gegrond is, van tevoren vaststaat dat de bestreden benoeming 
mee zal brengen dat de gemeenteraad, die krachtens artikel 65 van de gemeentewet door de burgemeester wordt 
voorgezeten, niet wettig zal kunnen functioneren; dat de gemeenteraadsleden ut singuli ontvankelijk zijn om door 
middel van een annulatieberoep op te komen tegen een administratieve handeling die iedere wettelijke werking van 
het orgaan waarvan zij deel uitmaken, van tevoren onmogelijk maakt; dat de verwerende partij tevergeefs poogt 
zulk een belang tot een eventueel en een toekomstig belang te herleiden; dat verzoekers op die poging terecht 
riposteren dat de verwerende partij alleen dan gelijk zou hebben wanneer de middelen slechts betrekking hadden 
op de verplichting van de burgemeester om in de gemeenteraad Nederlands te gebruiken, maar dat die middelen 
in werkelijkheid betrekking hebben op het aan dat gebruik voorafgaande vereiste Nederlands te kennen; 

1.3. Overwegende dat de tussenkomende partij meent te moeten opwerpen «dat er onzekerheid heerst omtrent 
de juiste beslissing waarvan de vernietiging wordt gevorderd»; dat ze bew~ert tot dat gevoel van onzekerheid 
gebracht te zijn door het feit dat het verzoekschrift gewag maakt van «een administratieve handeling waarbij (zij) 
burgemeester van Kraainem (en niet van Linkebeek) benoemd zou zijn geweest»; 

1.3.1. Overwegende dat de exceptie niet gegrond is; dat het op de ene plaats waarop in het verzoekschrift 
van Kraainem en niet van Linkebeek gewag wordt gemaakt, kennelijk om een verschrijving gaat; dat op liefst zeven 
andere plaatsen Linkebeek wordt vermeld; dat het hele overige verweer van de tussenkomende partij aantoont dat 
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de bij haar zogenaamd geschapen onzekerheid haar niet belet heeft terdege standpunt in te nemen ten aanzien 
van het duidelijk echte voorwerp van het verzoekschrift, de vordering tot vernietiging van haar benoeming tot 
burgemeester van Linkebeek; 

1.4. Overwegende dat subsidiair ten opzichte van de vorige exceptie, de tussenkomende partij meent te 
moeten opwerpen wat volgt: 

«Gesteld dat uw Hoge Rechtsmacht zou oordelen dat er geen onzekerheid heerst omtrent het juiste voo1werp 
van het beroep dient het verzoekschrift nietremin als nietig re worden aanzien en wel om de volgende redenen: 

»a) Ten eerste werd de bepaling vervat in artikel 85 van her Regentsbesluit van 23 augustus 1948 tot regeling 
van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State niet nageleefd aangezien minstens één 
van de voorziene éénsluidende afschriften ontbrak bij her verzoekschrift. Een kopij van een verzoekschrift die niet 
overeenstemt met het origineel kan inderdaad niet als een ééns/uidend afschrift worden beschouwd. 

»b) Zelfs in de veronderstelling dat de Raad van State zou oordelen dat vernoemde bepaling nageleefd werd 
dient vastgesteld dat er een discrepantie is tussen het origineel en voor eensluidend verklaarde afschrift. Juridisch 
gesproken dient het kwestieuze afschrift als een vals stuk te worden beschouwd met alle gevolgen van dien. Er 
dient dus uit de debatten te worden verwijderd en dienvolgens zal de Raad moeten vaststellen dat artikel 85 van 
het Regentsbesluit niet nageleefd werd. 

»Hieruit volgt dat het verzoekschrift niet ontvankelijk is.»; 

1.4.1. Overwegende dat ter verwerping van die wijdlopige exceptie het volstaat kortweg vast te stellen 
dat het aan de tussenkomende partij toegestuurde afschrift van het verzoekschrift wel degelijk met het origineel 
overeenstemt, de sub 1.3.1. besproken verschrijving inbegrepen; 

2. Over de weerslag van het arrest rol nummer J 3 van 26 maart J 986 van het Arbitragehof op de afhandeling van 
het huidige beroep. 

2.1. Overwegende dat bij arrest rolnummer 13 van 26 maart 1986 het Arbitragehof het decreet van 26 
juni 1984 van de Franse Gemeenschap vernietigd heeft, decreet «assurant la protection de /' usage de la langue 
française pour les mandataires publics d' expressionfrançaise» (tot verzekering van de bescherming van het Franse 
taalgebruik voor de Franstalige overheidsmandatarissen); 

2.2. Overwegende dat dientengevolge de Raad met het bestaan van dit decreet geen rekening dient te 
houden voor de afhandeling van het huidige beroep; 

2.3. Overwegende dat op de vraag of genoemd arrest nog een verdere weerslag heeft op de afhandeling 
van het huidige beroep verzoekers ontkennend antwoorden; dat ze meer bepaald stellen dat noch de interpretatie 
die het Arbitragehof geeft van artikel 3bis van de Grondwet, noch de interpretatie die het geeft van het begrip 
«diensten» uit artikel l van de bij koninklijk besluit van 18 juli 1966 gecoördineerde wetten op het gebruik van 
de talen in bestuurszaken, hierna de bestuurstaalwet genoemd, de Raad van State binden; dat zij in bijkomende 
orde stellen dat ook als de door het Arbitragehof van artikel l van de bestuurstaalwet gegeven interpretatie de 
Raad van State bindt, hun annulatiemiddel toch gegrond is daar ook in die interpretatie de burgemeester onder het 
begrip «diensten» uit artikel 1 van de bestuurstaalwet valt; 

2.3.1. Overwegende dat de verwerende partij en de tussenkomende partij integendeel de mening zijn 
toegedaan dat het arrest van het Arbitragehof het de Raad van State rechtens onmogelijk maakt het beroep gegrond 
te bevinden; dat de verwerende partij die mening bij wijze van conclusie als volgt verwoordt: zij is van oordeel dat 
het arrest van het Arbitragehof inhoudt «dat iets bij de wet wordt toegevoegd wanneer men van een burgemeester 
die onder de gekozen gemeenteraadsleden wordt benoemd, vereist dat hij het bewijs zou leveren van zijn kennis 
van een bepaalde taal»; 

2.4. Overwegende dat, overeenkomstig wat geldt voor elke rechterlijke uitspraak, het gezag van gewijsde 
van een arrest van het Arbitragehof zich uitstrekt tot het dictum en de onverbrekelijk met dat dictum verbonden 
motieven; dat om uit te maken welke motieven onverbrekelijk met het dictum verbonden zijn, men in de eerste 
plaats zijn aandacht dient te laten uitgaan naar wat de rechter die het arrest of het vonnis heeft uitgesproken daar 
zelf over heeft gedacht, overeenkomstig de regel van uitlegkunde dat rechtshandelingen veeleer naar de geest dan 
naar de letter geïnterpreteerd moeten worden, wat onvermijdelijk tot een subjectieve, in de zin van een op de 
bedoeling van de auteur van de rechtshandeling afgestemde, interpretatie noopt; dat het dan weerom wel zo is 
dat die bedoeling op haar beurt geïnterpreteerd moet worden in het licht van de bevoegdheid van de auteur van 
de handeling; dat het Arbitragehof voor zichzelf die regel van uitlegkunde in herinnering brengt daar waar het, 
onder meer in zijn arrest rolnummer 15 van 12 juni 1986, overweegt: «". de bevoegdheid van het Hof hangt 
in wezen samen met de grondwettelijke grenzen van de respectieve bevoegdheden van verscheidene wetgevers» en 
deswege, onder meer in evengenoemd arrest, weigert een interpretatie te geven van een grondwetsbepaling waar 
die grenzen niet ter discussie kunnen komen; 

2.4.1. Overwegende vooreerst, wat artikel 3bis van de Grondwet betreft, dat niet blijkt dat het Arbitragehof, 
daar waar het overweegt (sub 3.B.6" vierde lid, van zijn arrest): «dit artikel Jbis brengt evenwel op zichzelf 
geen wijziging mede van de juridische ordening; uit dit artikel kan niet worden afgeleid dat het rechtstreeks, in 
se, verplichtingen met betrekking tot het gebruik van de talen of een vereiste van talenkennis ten aanzien van 
overheidsmandatarissen zou opleggen», die interpretatie als een onverbrekelijk met het dictum verbonden motief 
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ziet; dat immers vastgesteld dient te worden wat volgt: de vraag of artikel 3bis van de Grondwet rechtstreeks 
verplichtingen als door het Arbitragehof genoemd oplegt, is wel van belang om te weten in hoeverre er buiten 
artikel 3bis om nog nood is aan het vaststellen van regels nopens zodanige verplichtingen; artikel 3bis wijst echter 
- noch op zichzelf, noch samengelezen met andere bepalingen - niet de overheid - Staat, Gemeenschap of 
Gewest - aan die bevoegd is om, in de mate dat die nood bestaat, die regels vast te stellen; het Arbitragehof zelf 
haalt, wat betreft het vereiste van taalkennis, als verkiesbaarheidsvoorwaarde voor provinciale en gemeentelijke 
overheidsmandatarissen, die aanwijzing elders, namelijk in de artikelen 4 en 108 van de Grondwet (sub 3.B.5. van 
zijn arrest); gelet op het sub 2.4. uiteengezette uitgangspunt, moet dus, in de opvatting van het Arbitragehof zelf, 
enkel van de interpretatie van beide laatstgenoemde artikelen aangenomen worden dat ze gezag van gewijsde heeft; 

2.4.2. Overwegende, wat artikel 1 van de bestuurstaalwet betreft, dat evenmin blijkt dat het Arbitragehof, 
daar waar het overweegt (sub 3.B.4.c., vierde lid, van zijn arrest): «De gecoördineerde wetten beogen niet 
de mandatarissen die geroepen worden om zitting te nemen in een collegiaal orgaan, en aanzien hen niet als 
«diensten» in de zin van artikel 1 ervan, behalve in zoverre dergelijke mandatarissen optreden als individuele 
bestuursautoriteiten», die interpretatie als een onverbrekelijk met het dictum verbonden motief ziet; dat immers 
vastgesteld dient te worden wat volgt: het Arbitragehof blijkt die interpretatie enkel te geven om, door het spel 
der tegenstellingen, de juiste betekenis van het begrip «bestuurszaken» in artikel 59bis, § 3, 1°, van de Grondwet 
!n het licht te stellen; het is op de betekenis van dat laatste begrip dat het Arbitragehof, sub 3.B.4.c., zesde 
lid, van zijn arrest, steunt om de Gemeenschappen bevoegd te achten om «het taalgebruik te regelen ... voor 
de mandatarissen in de organen waardoor de handelingen van bestuur worden verricht, en voor de procedures 
waarbij de bestuurszaken worden geregeld»; niets wijst erop dat, had in artikel 1 van de bestuurstaalwet het begrip 
«diensten» een andere betekenis dan die welke het Arbitragehof eraan toekent, zulks dat Hof ertoe gebracht zou 
hebben aan het begrip «bestuurszaken» in artikel 59bis, § 3, 1 °, een andere betekenis te geven dan het eraan 
gegeven heeft; het zou slechts anders zijn wanneer het Arbitragehof het begrip «diensten» had beschouwd als een 
begrip dat bevoegdheden verdeelt tussen Staat, Gemeenschappen en Gewesten, hetzij direct hetzij indirect, indirect 
doordat het in artikel 59bis, § 3, 1°, van de Grondwet wordt gehanteerd om de draagwijdte van het aldaar bepaalde 
te interpreteren; integendeel, het Arbitragehof ontzegt duidelijk zulk een rol aan genoemd begrip aangezien het 
aan het begrip «bestuurszaken» in artikel 59bis, § 3, 1 °, juist een andere interpretatie geeft dan aan het begrip 
«diensten»; gelet op het sub 2.4. uiteengezette uitgangspunt moet dus, in de opvatting van het Arbitragehof zelf, 
enkel van de interpretatie van artikel 59bis van de Grondwet aangenomen worden dat ze gezag van gewijsde heeft; 

3. Over de gegrondheid van het beroep. 

3.1. Overwegende dat verzoekers als eerste annulatiemiddel de schending aanvoeren van artikel 3bis van 
de Grondwet en van de bestuurstaalwet alsook van de beginselen van behoorlijk bestuur, 

doordat Roger Thiery tot burgemeester is benoemd van een gemeente die deel uitmaakt van het Nederlandse 
taalgebied, 

terwijl hij over geen effectieve kennis van het Nederlands beschikt en terwijl niet eens voorafgaandelijk 
is onderzocht of hij die kennis bezit; 

3.1.1. Overwegende dat de verwerende partij het annulatiemiddel in rechte ongegrond acht omdat de 
taalkennis van de burgemeester niet bewezen moet worden; dat zij het middel ook in feite niet gegrond acht 
omdat verzoekers het bewijs niet leveren dat Roger Thiery geen Nederlands kent, niet eens een begin van bewijs 
daarvan leveren; 

3.1.2. Overwegende dat de tussenkomende partij het annulatiemiddel in rechte ongegrond acht omdat 
de burgemeester van de gemeente Linkebeek geen Nederlands moet kennen daar die gemeente behoort tot de 
gemeenten waarvan sprake in artikel 59bis, § 4, tweede lid, eerste streepje, van de Grondwet en daar in het aldaar 
bepaalde de waarborg voor de Franstalige inwoners van die gemeenten besloten ligt «dat zij het recht genieten 
zich kandidaat te stellen in hun hoedanigheid van Franstaligen. als dusdanig verkozen te worden, en steeds met 
eerbiediging van hun taa/partikularisme als bestuurders van de gemeente op te treden»; dat zij het middel ook in 
feite ongegrond acht omdat verzoekers niet aantonen dat zij geen Nederlands kent; 

3.1.3.1. Overwegende dat de tussenkomende partij ten onrechte artikel 59bis, § 4, tweede lid, eerste streepje, 
van de Grondwet op het middel betrekt; dat het aldaar bepaalde een bevoegdheidsregeling inhoudt en namelijk 
de regeling van het gebruik der talen voor onder meer bestuurszaken aan de gemeenschapsraden onttrekt en, 
samengelezen met artikel 23 van de Grondwet, aan de nationale wetgever toevertrouwt voor «de gemeenten of 
groepen van gemeenten pa/end aan een ander taalgebied en waar de wet het gebruik van een andere taal dan die 
van het gebied waarin zij gelegen zijn, voorschrijft of toelaat»; dat zo aanvaard moet worden dat zij tot doel heeft 
de bescherming van de gebruikers van een andere taal dan die van het taalgebied in de genoemde gemeenten 
of groepen van gemeenten in handen te leggen van de nationale wetgever, die bepaling daarentegen de mate 
waarin die bescherming wordt verleend niet omschrijft, maar zulks overlaat aan de nationale wetgever; dat de 
nationale wetgever zich voor de bestuurszaken van die taak gekweten heeft in de bestuurstaalwet; dat, betrokken 
op het geschil waar het hier om gaat, vastgesteld moet worden, overeenkomstig wat in eerdere arresten van de 
Raad werd overwogen, dat de <faciliteiten» waarin de bestuurstaalwet de bescherming van de Franstaligen in 
de randgemeenten opgesomd in haar artikel 7 - opsomming waarin de gemeente Linkebeek voorkomt - heeft 
geconcretiseerd, niet omvatten dat de burgemeesters van die gemeenten geen Nederlands moeten kennen; 
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3.1.3.2. Overwegende dat het middel echter wel feitelijke grondslag mist; 

N• 26.941 

Overwegende dat de wetgever van het vermoeden is uitgegaan dat zij die zich in een eentalig gebied 
kandidaat stellen of laten stellen - in de onderhavige zaak werd de kandidatuur van Roger Thiery voorgedragen 
door tien gemeenteraadsleden van de gemeente Linkebeek - voor een plaatselijk openbaar mandaat, de bestuurstaal 
van dat gebied kennen; dat, wanneer het de benoeming van een burgemeester betreft, de benoemende overheid dus 
niet noodzakelijk moet nagaan of de persoon die zij voornemens is te benoemen, de bestuurstaal van het betrokken 
gebied kent; dat dit van haar maar verwacht mag worden wanneer zij geconfronteerd wordt met aanwijzingen die 
voldoende ernstig zijn om eraan te doen twijfelen dat het vermoeden van taalkennis gegrond is; 

3.1.3.2.1. Overwegende dat verzoekers stellen dat er in de onderhavige zaak aanwijzingen waren van gebrek 
aan taalkennis; dat zij een reeks gegevens opsommen die volgens hen aanwijzingen van dat soort bevatten; 

Overwegende dat die gegevens geen aanwijzingen bevatten die ernstig genoeg waren om het vermoeden 
van taalkennis dermate aan het wankelen te brengen dat de verwerende partij niet zonder voorafgaand onderzoek 
naar die .taalkennis tot de bestreden benoeming kon overgaan; 

3.1.3.2.2. Overwegende dat het eerste gegeven waar verzoekers zich op beroepen een 21 februari 1983 
gedateerd stuk is waarin zijzelf, Frans Deveen en Karel Vandevelde in hun hoedanigheid van «Nederlandstalige 
gemeenteraadsleden van de gemeente Linkebeek van 1januari1977 tol 31december1982» verklaren: 

«l) dat de Heer Burgemeester, de Heer Roger Thiery, de gemeenteraad tijdens de periode 1977-1982 
systematisch in het Frans voorzat, en behalve het voorlezen van Nederlandstalige stukken steeds zijn tussenkomsten 
in het Frans hield. 

»2) dat het herhaaldelijk verzoek van ondergetekenden om de Franstalige leiding van de gemeenteraad en 
de Franstalige tussenkomsten van de voorzitter in het verslag te laten akteren steeds werd geweigerd. 

»3) dat de volstrekt ontoereikende kennis van het Nederlands van de Heer Thiery, de goede werking van 
de gemeenteraadszillingen vaak in het gedrang bracht aangezien hij vaak de essentie van de Nederlandstalige 
tussenkomsten niet begreep»; 

Overwegende dat tegenover deze verklaring de tussenkomende partij een verklaring van negen gemeente
raadsleden van dezelfde periode stelt, luidend als volgt: 

«l) dat de Heer Burgemeester, de Heer Roger Thiery, de gemeenteraad overeenkomstig met de toen vigerende 
taalwetgeving voorzat, en altijd de voorrang aan het Nederlands gaf; 

»2) dat de verklaringen van de oppositie in verband met de dagorde van de zilling steeds in de notulen 
geakteerd werden; 

»3) dat tussen 1januari1977 en 31december1982 noch de Heer Burgemeester, noch de andere gemeente
raadsleden ve1Weten werd het Frans tijdens de besprekingen te gebruiken; 

»4) dat geen enkele ondertekenaar van de aanklacht tegen de Heer Burgemeester, de Heren Motte, Cael, 
Londers, Deveen, Vandevelde en Mevrouw F/achet, ooit een punt op de dagorde heeft willen stellen inzake wat 
voorafgaat, zodat deze vraag nooit besproken werd; 

»5) dat de Heer Burgemeester, de Heer Roger Thiery, de gemeente bestuurd heeft tijdens zijn mandaat zonder 
de goede werking van de gemeenteraadsziuingen in gedrang te brengen, noch een bestuursfout te begaan, noch enig 
ander probleem met de Nederlandstalige gemeenschap te hebben; 

»6) dat de verklaring van voornoemden slechts lasterig is; 
»7) dat de verkiezingen van oktober 1982 afdoend de tevredenheid van de bevolking bewijst wat het beheer 

van de Burgemeester in elk opzicht betreft, aangezien de meerderheid een zetel won en 66,34 % van de stemmen 
behaalde in 1982 tegen 49,14 % in 1976»; 

Overwegende dat de tussenkomende partij ook stukken overlegt waaruit blijken moet dat zij voor haar 
schriftelijke kiespropaganda met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1982 en voor haar 
schriftelijke dankbetuigingen voor de verkiezingsuitslag zowel het Nederlands als het Frans heeft gebruikt; 

Overwegende dat over de door verzoekers voorgebrachte verklaring in haar geheel beschouwd vooreerst 
aangemerkt moet worden dat zij van na de bestreden benoeming dateert zodat zij uiteraard de benoemende overheid 
niet kon verplichten tot een aan de benoeming voorafgaand onderzoek naar de taalkennis van de tussenkomende 
partij; dat over die verklaring in haar geheel beschouwd ten tweede aangemerkt moet worden dat er tegenover staat 
de verklaring die de tussenkomende partij voorbrengt; dat bezwaarlijk aan de ene verklaring meer bewijskracht 
kan worden toegekend dan aan de andere, te meer daar die welke verzoekers voorbrengen goeddeels van henzelf 
uitgaat; dat over die verklaring in haar geheel beschouwd ten derde aangemerkt moet worden, zoals de verwerende 
partij terecht betoogt, dat ze meer overtuigingskracht gehad zou hebben indien de aantijgingen die erin voorkomen, 
al was het maar gedeeltelijk, al was het maar af en toe, het voorwerp hadden uitgemaakt van klachten bij een 
bevoegde overheid; dat verzoekers zulke klachten niet overleggen; dat verzoekers moeten begrijpen dat affirmaties 
over gebrek aan taalkennis niet met aanwijzingen daaromtrent kunnen worden gelijkgesteld, zulk des te minder als 
die affirmaties al veel vroeger hadden kunnen worden geuit en voorgelegd aan een bevoegde overheid, namelijk 
gedurende de periode waarop ze betrekking hebben; 

Overwegende dat ten aanzien van het eerste en het tweede punt bovendien dient te worden vastgesteld dat 
zij niet eens direct betrekking hebben op een gebrek aan kennis van het Nederlands van de burgemeester, maar 
wel op het niet uitsluitend gebruiken van die taal door hem op de gemeenteraadszittingen; dat de rechtsvraag of 
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de burgemeester in de gemeenteraad van Linkebeek uitsluitend het Nederlands moet gebruiken niet samenvalt met 
de feitenvraag of de burgemeester, die overigens ook buiten de gemeenteraad opdrachten heeft, Nederlands kent; 

3.1.3.2.3. Overwegende dat het tweede gegeven waar verzoekers zich op beroepen een bandopname is van 
een debat tijdens de maand oktober 1982 op de R.T.B.F., waarin volgens hen de tussenkomende partij «minstens 
impliciet in feite, toegeeft over geen aktieve kennis van het Nederlands te beschikken»; 

Overwegende dat verzoekers geen wel bepaalde passage uit het debat citeren tot staving van hun stelling; 
dat de tussenkomende partij wel passages citeert; dat de eerste passage luidt: «Quant à moi, il n'y a jamais aucun 
F/amand dans la commune qui a été en peine d' échanger lorsqu' il se trouvaitface à moi»; dat die passage veeleer 
de indruk wekt dat de burgemeester beweert Nederlands te kennen dan dat hij bekent die taal niet te kennen; dat de 
tweede passage is: «Nous sommes plus bi/ingues passifs que bi/ingues actifs ... et je dois souligner que dans tous 
les discours ofjiciels que j' ai tenus, dans toutes les séances du consei/ communal.j' ai toujours pris la parole tant en 
néerlandais d' abord, qu' en français ensuite»; dat de tussenkomende partij die passage als volgt commentarieert: 
«in deze passus dient er zeer duidelijk een onderscheid te worden gemaakt tussen «nous», d.w.z. de meerderheid van 
de gemeenteraad, en de tussenkomende partij zelf die steeds het woord eerst heeft gevoerd in het Nederlands. Deze 
verklaring geldt evenmin als een erkentenis van onbevoegdheid»; dat deze commentaar niet zinloos klinkt en dat 
hoe dan ook verzoekers er de onwaarachtigheid niet van aantonen; dat de laatste passage wel de bekentenis inhoudt 
dat de tussenkomende partij ook Frans gebruikt, maar dat, overeenkomstig wat reeds in het vorig nummer werd 
gezegd, indien zulks tot bewijs kan strekken van een onrechtmatigheid, het de onrechtmatigheid geldt bestaande 
in het gebruik van een andere taal dan de wettelijke, niet de onrechtmatigheid bestaande in het gebrek aan kennis 
van de wettelijke taal of het gebrek aan bewijs van die kennis, de enige onrechtmatigheid die op grond van het 
besproken annulatiemiddel tot vernietiging van het bestreden besluit kan leiden; 

3.1.3.2.4. Overwegende dat het derde gegeven waar verzoekers zich op beroepen een artikel in het weekblad 
Knack van 10 juni 1981 is, waarin te lezen staat dat de tussenkomende partij «totaal neder/ands onkundig» is; dat 
de auteur van het artikel geen bronnen voor zijn wetenschap vermeldt, noch voor de Nederlandsonkundigheid van 
de tussenkomende partij, noch voor de inhoud van het artikel in zijn geheel; dat hij wel Jozef Motte, verzoeker in de 
huidige zaak, eventjes aanhaalt in verband met de taalverhoudingen in de gemeente Linkebeek; dat hij integendeel 
geen gewag maakt van enig persoonlijk onderhoud met de tussenkomende partij; dat deze laatste sedert het 
bewuste artikel verschenen is, zeker eenmaal haar totaal Nederlandsonkundig zijn heeft ontkend, namelijk in het 
R.T.B.F.-debat zoals dat in het vorige nummer ter sprake is gekomen; 

3. l.3.2.5. Overwegende dat het vierde gegeven waar verzoekers zich op beroepen een artikel is in het 
dagblad Het Nieuwsblad van 24 februari 1983; dat dit artikel van na de bestreden benoeming dateert, zodat wat 
sub 3. l.3.2.2. in de eerste plaats werd gezegd over de daar besproken verklaring, ook hier geldt; dat overigens 
in dat artikel wel wordt aangeklaagd dat de tussenkomende partij op «de jongste gemeenteraadszitting» Frans 
heeft gebruikt, maar dat er niet in wordt beweerd dat zij geen Nederlands kent; dat voor het onderscheid tussen 
het vereiste inzake het taalgebruik en dat inzake taalkennis verwezen mag worden naar wat sub 3.1.3.2.2. en 
3.1.3.2.3. is gezegd; 

3.2. Overwegende dat verzoekers als tweede annulatiemiddel de schending aanvoeren van artikel 65 van 
de bestuurstaal wet, 

doordat tot de bestreden benoeming werd besloten zonder raadpleging van de vice-gouverneur van de 
provincie Brabant, 

terwijl deze krachtens genoemde wetsbepaling belast is met het toezicht op de toepassing van de wetten en 
de verordeningen op het gebruik van de talen in bestuurszaken in de randgemeenten, zodat hij betrokken diende 
te worden bij het voorafgaande onderzoek naar de effectieve kennis van het Nederlands van de tussenkomende 
partij als kandidaat-burgemeester van de gemeente Linkebeek; 

3.2.1. Overwegende dat uit het ongegrond bevonden zijn van het eerste annulatiemiddel volgt dat het door 
verzoekers bedoelde voorafgaande onderzoek niet moest plaatsvinden; dat, wat artikel 65 van de bestuurstaalwet 
ter zake ook betekent, het derhalve in casu hoe dan ook geen toepassing kon vinden; dat het middel niet gegrond is, 

(Verwerping - kosten van het beroep ten laste van de verzoekende partijen - kosten van de tussenkomst 
ten laste van de tussenkomende partij). 

* * * 

<D N' 26.942 
Gezien het verzoekschrift dat Jan Walraet op 3 juni 1983 heeft ingediend om de vernietiging te vorderen 

van het koninklijk besluit van 30 maart 1983 houdende benoeming van Baudouin de Hemricourt de Grunne tot 
burgemeester van de gemeente Wezembeek-Oppem; 

Gezien het verzoekschrift tot tussenkomst van 23 november 1983; 
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Gelet op de beschikking van 29 november 1983 die de tussenkomst van Baudouin de Hemricourt de 
Grunne toelaat; 

Gelet op de beschikking van 31 mei 1985 waarbij wordt beslist dat het afdoen van de zaak wordt opgeschort 
tot de uitspraak van het Arbitragehof over de door de Vlaamse Executieve op 10 oktober 1984 aanhangig gemaakte 
vordering tot vernietiging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 26 juni 1984 in het Belgisch Staatsblad 
is bekendgemaakt; 

Gelet op de beschikking van 27 mei 1986 waarbij de terechtzitting bepaald wordt op 24 juni 1986; 

Gelet op het feit dat op 2 en 9 juni 1986 van deze beschikking kennis is gegeven aan partijen en dat ze 
daarbij worden verzocht in een bijkomende memorie hun standpunt te doen kennen omtrent de weerslag op het 
huidige geding van het arrest van het Arbitragehof van 26 maart 1986 houdende de vernietiging van het decreet 
van de Franse Gemeenschap van 26 juni 1984; 

1. Over de ontvankelijkheid van het beroep. 

1.1. Overwegende dat de verwerende partij opwerpt dat de Raad van State niet bevoeg~ is omdat het een 
geschil betreft over een politiek recht als bedoeld in artikel 93 van de Grondwet; 

1.1.1. Overwegende dat de exceptie niet gegrond is; dat zowel het Hof van Cassatie als de Raad van 
State aannemen dat, overeenkomstig wat genoemd wordt de leer van het werkelijke voorwerp, de Raad van 
State op grond van de artikelen 92 en 93 van de Grondwet slechts dan onbevoegd is wanneer de bestreden 
individuele handeling bestaat in de weigering van een administratieve overheid een verplichting na te komen die 
beantwoordt aan een subjectief recht van de verzoeker en wanneer bovendien het aangevoerde annulatiemiddel 
de schending is van de rechtsregel die deze verplichting vestigt; dat het huidige beroep noch wat het petitum 
noch wat de causa petendi betreft op enige manier onder die omschrijving valt; dat er niet eens sprake is van 
een subjectief recht; dat niemand het recht op een bepaald ambt van burgemeester rechtstreeks uit een wet of 
uit een verordening put; dat men de hoedanigheid van burgemeester van een bepaalde gemeente pas verkrijgt 
door een individuele constitutieve handeling van een administratieve overheid, te weten de benoeming door de 
Koning tot burgemeester; dat constitutieve handelingen van administratieve overheden bij de Raad van State met 
een annulatieberoep bestreden kunnen worden op grond van artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad 
van State, tenzij ze, bij wijze van uitzondering op dat artikel, door een wetsbepaling aan dat beroep onttrokken 
zijn; dat een zodanige wetsbepaling voor de benoeming tot burgemeester niet bestaat; 

1.2. Overwegende dat de verwerende partij en de tussenkomende partij opwerpen dat het beroep niet 
ontvankelijk is wegens gebrek aan het rechtens vereiste belang; 

1.2.1. Overwegende dat verzoeker terecht stelt dat, in strijd met wat de verwerende partij en de tussenko
mende partij staande houden, hij, gelet op de door hem aangevoerde annulatiemiddelen, als gemeenteraadslid een 
functioneel belang bij zijn beroep heeft; dat die middelen betrekking hebben op het feit dat de tot burgemeester 
benoemde persoon niet voldoet aan het vereiste van bewezen kennis van het Nederlands; dat, gesteld dat een van 
die middelen gegrond is, van tevoren vaststaat dat de bestreden benoeming mee zal brengen dat de gemeenteraad, 
die krachtens artikel 65 van de gemeentewet door de burgemeester wordt voorgezeten, niet wettig zal kunnen 
functioneren; dat de gemeenteraadsleden ut singuli ontvankelijk zijn om door middel van een annulatieberoep op 
te komen tegen een administratieve handeling die iedere wettelijke werking van het orgaan waarvan zij deel uitma
ken, van tevoren onmogelijk maakt; dat de verwerende partij tevergeefs poogt zulk een belang tot een eventueel en 
een toekomstig belang te herleiden; dat verzoeker op die poging terecht riposteert dat de verwerende partij alleen 
dan gelijk zou hebben wanneer de middelen slechts betrekking hadden op de verplichting van de burgemeester 
om in de gemeenteraad Nederlands te gebruiken, maar dat die middelen in werkelijkheid betrekking hebben op 
het aan-dat gebruik voorafgaande vereiste Nederlands te kennen; 

2. Over de weerslag van het arrest rolnummer 13 van 26 maart 1986 van het Arbitragehof op de afhandeling van 
het huidige beroep. 

2.1. Overwegende dat bij arrest rolnummer 13 van 26 maart 1986 het Arbitragehof het decreet van 
26 juni 1984 van de Franse Gemeenschap vernietigd heeft, decreet «assurant la protection de /' usage de la /angue 
française pour les mandataires publics d' expression française» (tot verzekering van de bescherming van het Franse 
taalgebruik voor de Franstalige overheidsmandatarissen); 

2.2. Overwegende dat dientengevolge de Raad met het bestaan van dit decreet geen rekening dient te 
houden voor de afhandeling van het huidige beroep; 

2.3. Overwegende dat op de vraag of genoemd arrest nog een verdere weerslag heeft op de afhandeling van 
het huidige beroep verzoeker ontkennend antwoordt; dat hij meer bepaald stelt dat noch de interpretatie die het 
Arbitragehof geeft van artikel 3bis van de Grondwet, noch de interpretatie die het geeft van het begrip «diensten» 
uit artikel 1 van de bij koninklijk besluit van 18 juli 1966 gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in 
bestuurszaken, hierna de bestuurstaalwet genoemd, de Raad van State binden; dat hij in bijkomende orde stelt dat 
ook als de door het Arbitragehof van artikel 1 van de bestuurstaalwet gegeven interpretatie de Raad van State bindt, 
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zijn annulatiemiddel toch gegrond is daar ook in die interpretatie de burgemeester onder het begrip «diensten» 
uit artikel 1 van de bestuurstaalwet valt; 

2.3.1. Overwegende dat de verwerende partij en de tussenkomende partij integendeel de mening zijn 
toegedaan dat het arrest van het Arbitragehof het de Raad van State rechtens onmogelijk maakt het beroep gegrond 
te bevinden; dat de verwerende partij die mening bij wijze van conclusie als volgt verwoordt: zij is van oordeel dat 
het arrest van het Arbitragehof inhoudt «dat iets hij de wet wordt toegevoegd wanneer men van een burgemeester 
die onder de gekozen gemeenteraadsleden wordt benoemd, vereist dat hij het bewijs zou leveren van zijn kennis 
van een bepaalde taal»; 

2.4. Overwegende dat, overeenkomstig wat geldt voor elke rechterlijke uitspraak, het gezag van gewijsde 
van een arrest van het Arbitragehof zich uitstrekt tot het dictum en de onverbrekelijk met dat dictum verbonden 
motieven; dat om uit te maken welke motieven onverbrekelijk met het dictum verbonden zijn, men in de eerste 
plaats zijn aandacht dient te laten uitgaan naar wat de rechter die het arrest of het vonnis heeft uitgesproken daar 
zelf over heeft gedacht, overeenkomstig de regel van uitlegkunde dat rechtshandelingen veeleer naar de geest dan 
naar de letter geïnterpreteerd moeten worden, wat onvermijdelijk tot een subjectieve, in de zin van een op de 
bedoeling van de auteur van de rechtshandeling afgestemde, interpretatie noopt; dat het dan weerom wel zo is 
dat die bedoeling op haar beurt geïnterpreteerd moet worden in het licht van de bevoegdheid van de auteur van 
de handeling; dat het Arbitragehof voor zichzelf die regel van uitlegkunde in herinnering brengt daar waar het, 
onder meer in zijn arrest rolnummer 15 van 12 juni 1986, overweegt: « ... de bevoegdheid van het Hof hangt 
in wezen samen met de grondwettelijke grenzen van de respectieve bevoegdheden van vers.cheidene wetgevers» en 
deswege, onder meer in evengenoemd arrest, weigert een interpretatie te geven van een grondwetsbepaling waar 
die grenzen niet ter discussie kunnen komen; 

2.4.1. Overwegende vooreerst, wat artikel 3his van de Grondwet betreft, dat niet blijkt dat het Arbitragehof, 
daar waar het overweegt (suh 3.B.6., vierde lid, van zijn arrest): «dit artikel Jbis brengt evenwel op zichzelf 
geen wijziging mede van de juridische ordening; uit dit artikel kan niet worden afgeleid dat het rechtstreeks, in 
se, verplichtingen met betrekking tot het gebruik van de talen of een vereiste van talenkennis ten aanzien van 
overheidsmandatarissen zou opleggen», die interpretatie als een onverbrekelijk met het dictum verbonden motief 
ziet; dat immers vastgesteld dient te worden wat volgt: de vraag of artikel 3bis van de Grondwet rechtstreeks 
verplichtingen als door het Arbitragehof genoemd oplegt, is wel van belang om te weten in hoeverre er buiten 
artikel 3his om nog nood is aan het vaststellen van regels nopens zodanige verplichtingen; artikel 3bis wijst echter 
- noch op zichzelf, noch samengelezen met andere bepalingen - niet de overheid - Staat, Gemeenschap of 
Gewest - aan die bevoegd is om, in de mate dat die nood bestaat, die regels vast te stellen; het Arbitragehof zelf 
haalt, wat betreft het vereiste van taalkennis, als verkiesbaarheidsvoorwaarde voor provinciale en gemeentelijke 
overheidsmandatarissen, die aanwijzing elders, namelijk in de artikelen 4 en 108 van de Grondwet (sub 3.B.5. van 
zijn arrest); gelet op het suh 2.4. uiteengezette uitgangspunt, moet dus, in de opvatting van het Arbitragehof zelf, 
enkel van de interpretatie van beide laatstgenoemde artikelen aangenomen worden dat ze gezag van gewijsde heeft; 

2.4.2. Overwegende, wat artikel 1 van de bestuurstaalwet betreft, dat evenmin blijkt dat het Arbitragehof, 
daar waar het overweegt (sub 3.B.4.c., vierde lid, van zijn arrest): «De gecoördineerde wetten beogen niet 
de mandatarissen die geroepen worden om zitting te nemen in een collegiaal orgaan, en aanzien hen niet als 
«diensten» in de zin van artikel 1 ervan, behalve in zoverre dergelijke mandatarissen optreden als individuele 
bestuursautoriteiten», die interpretatie als een onverbrekelijk met het dictum verbonden motief ziet; dat immers 
vastgesteld dient te worden wat volgt: het Arbitragehof blijkt die interpretatie enkel te geven om, door het spel 
der tegenstellingen, de juiste betekenis van het begrip «bestuurszaken» in artikel 59bis, § 3, 1 °, van de Grondwet 
in het licht te stellen; het is op de betekenis van dat laatste begrip dat het Arbitragehof, sub 3.B.4.c" zesde 
lid, van zijn arrest, steunt om de Gemeenschappen bevoegd te achten om «het taalgebruik te regelen ... voor 
de mandatarissen in de organen waardoor de handelingen van bestuur worden verricht, en voor de procedures 
waarbij de bestuurszaken worden geregeld»; niets wijst erop dat, had in artikel 1 van de bestuurstaalwet het begrip 
«diensten» een andere betekenis dan die welke het Arbitragehof eraan toekent, zulks dat Hof ertoe gebracht zou 
hebben aan het begrip «bestuurszaken» in artikel 59bis, § 3, 1°, een andere betekenis te geven dan het eraan 
gegeven heeft; het zou slechts anders zijn wanneer het Arbitragehof het begrip «diensten» had beschouwd als een 
begrip dat bevoegdheden verdeelt tussen Staat, Gemeenschappen en Gewesten, hetzij direct hetzij indirect, indirect 
doordat het in artikel 59bis, § 3, 1 °, van de Grondwet wordt gehanteerd om de draagwijdte van het aldaar bepaalde 
te interpreteren; integendeel, het Arbitragehof ontzegt duidelijk zulk een rol aan genoemd begrip aangezien het 
aan het begrip «bestuurszaken» in artikel 59his, § 3, 1 °, juist een andere interpretatie geeft dan aan het begrip 
«diensten»; gelet op het suh 2.4. uiteengezette uitgangspunt moet dus, in de opvatting van het Arbitragehof zelf, 
enkel van de interpretatie van artikel 59bis van de Grondwet aangenomen worden dat ze gezag van gewijsde heeft; 

3. Over de gegrondheid van het beroep. 

3.1. Overwegende dat verzoeker als eerste annulatiemiddel de schending aanvoert van artikel 3his van de 
Grondwet en van de bestuurstaalwet alsook van de beginselen van behoorlijk bestuur, 

doordat Baudouin de Hemricourt de Grunne tot burgemeester is benoemd van een gemeente die deel 
uitmaakt van het Nederlandse taalgebied, 

terwijl niet voorafgaandelijk is onderzocht of hij Nederlands kent; 
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3.1.1. Overwegende dat de verwerende partij het annulatiemiddel in rechte ongegrond acht omdat de 
taalkennis van de burgemeester niet bewezen moet worden; dat zij, net zoals de tussenkomende partij; het middel 
ook in feite niet gegrond acht omdat verzoeker het bewijs niet levert dat Baudoûin de Hemricourt de Grunne geen 
Nederlands kent, niet eens een begin van bewijs daarvan levert; 

3.1.2. Overwegende dat het middel feitelijke grondslag mist; 

3.1.2.1. Overwegende dat de wetgever van het vermoeden is uitgegaan dat zij die zich in een eentalig gebied 
kandidaat stellen of laten stellen - in de onderhavige zaak werd de kandidatuur van Baudouin de Hemricourt de 
Grunne voorgedragen door twaalf gemeenteraadsleden van de gemeente Wezembeek-Oppem - voor een plaatselijk 
openbaar mandaat, de bestuurstaal van dat gebied kennen; dat, wanneer het de benoeming van een burgemeester 
betreft, de benoemende overheid dus niet noodzakelijk moet nagaan of de persoon die zij voornemens is te 
benoemen, de bestuurstaal van het betrokken gebied kent; dat dit van haar maar verwacht mag worden wanneer zij 
geconfrónteerd wordt met aanwijzingen die voldoende ernstig zijn om eraan te doen twijfelen dat het vermoeden 
van taalkennis gegrond is; 

3.1.2.2. Overwegende dat de enige concrete gegevens die verzoeker tot staving van zijn middel aanbrengt, 
vervat zijn in een lijst met klachten over schending van de bestuurstaalwet die hij op 11 februari 1983 aan de 
Minister van Binnenlandse Zaken heeft gestuurd; 

· Overwegende dat die klachten alle betrekking hebben op schendingen van de bestuurstaalwet doordat 
de tussenkomende partij in de uitoefening van haar ambt van burgemeester Frans heeft gebruikt' terwijl zij 
Nederlands had moeten gebruiken; dat, voor .zover die klachten enige bewijskracht bezitten, ze enkel op de 
onrechtmatigheid bestaande in het gebruik van een andere taal dan de wettelijke betrokken kunnen worden, niet 
op de onrechtmatigheid bestaande in het gebrek aan kennis van de wettelijke taal of het gebrek aan bewijs van 
die kennis, de enige onrechtmatigheid die .op grond van het besproken annulatiemiddel tot vernietiging van het 
bestreden besluit kan leiden; 

Overwegende dat verzoeker er aldus niet toe gekomen is aanwijzingen te geven van die aard dat zij het 
vermoeden van taalkennis dermate aan het wankelen brengen dat de verwerende partij niet zonder voorafgaand 
onderzoek naar die taalkennis tot de qestreden benoeming kon overgaan; · 

3.2. Overwegende dat verzoeker als tweede annulatiemiddel de schending aanvoert van artikel 65 van de 
bestuurstaal wet, 

doordat tot de bestreden benoeming werd besloten zonder raadpleging van de vice-gouverneur. van de 
provincie Brabant, 

terwijl deze krachtens genoemde wetsbepaling belast is met het toezicht op de toepassing van de wetten en 
de verordeningen op het gebruik van de talen in bestuurszaken in de randgemeenten, zodat hij betrokken diende 
te worden bij het voorafgaande onderzoek naar de effectieve kennis van het Nederlands van de tussenkomende 
partij als kandidaat-burgemeester van de gemeente Wezembe.ek-Oppem; 

3.2.1. Overwegende dat uit het ongegrond bevonden zijn van het eerste annulatiemiddel volgt dat het door 
verzoeker bedoelde voorafgaande onderzoek niet moest plaatsvinden; dat, wat artikel 65 van de bestuurstaalwet ter 
zake ook betekent, het derhalve in casu hoe dan ook geen toepassing kon vinden; dat het middel niet gegrond ·is, 

(Verwerping - kosten .van het beroép ten laste van verzoeker - kosten van de tussenkomst ten laste van 
de tussenkomende partij). 

Nr 26.943 

ARREST van 30 september 1986 (IVe Kamer) 
De HH. Baeteman, kamervoorzitter, verslaggever, Borrel en Mevr. Vrints, staatsraden, en de H' Jacquemijn, 
eerste auditeur. 

BROERS en consortèn (Mrs Vandenberghe en Vandezande) t/ Belgische Staat, ver
tegenwoordigd door de Eerste Minister en door de Minister van Binnenlandse 
Zak.en (Mrs Cambier~ Putzeys en Andersen), en Gouverneur van de provincie 
Limburg (de Hr Baret) - Tussenkomende partij: Happart (M' Hoge) 

1. RECHTSPLEGING - Verzoekschrift - Aanwijzing van de verwerende partij - Overheid die 
vreemd is aan de bestreden handeling 

De Eerste Minister is geen verwerende partij bij het beroep tot nietigverklaring van 
de benoeming van een burgemeester, .wanneer hij' het benoemingsbesluit niet heeft medeon-
dertekend. · 
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III. BELANG (VEREIST OM VOOR DE RAAD VAN STATE EEN GEDING TE VOEREN) -
Rangschikking volgens de hoedanigheid van de verzoeker - Belastingplichtige, kiezer of inwoner van een 
gemeente 

Wie als inwoner van een gemeente of als kiezer optreedt, doet niet blijken van het ver
eiste rechtstreeks en persoonlijk belang om de nietigverklaring te .vorderen van de benoeming 
van de burgemeester van Voeren op grond van het motief dat de betrokkene niet voldoende 
Nederlands kent. 

IV en V. (zie n' 26.941, 1 en IJl, n' 3) 
VI. RECHTSPLEGING - Verzoekschrift - Aanwijzing van de verwerende partij - Vergissing van 

de verzoeker · 

Het aanwijzen van de overheid welke door de verzoeker wordt beschouwd als verwe
rende partij, is geen vermelding die op straffe van nietigheid is voorgeschreven. 

Dè verkeerde aanwijzing van de verwerende partij heeft geen weerslag op de rechts-
ingang. . 

... Des te minder wanneer de juiste aanwijzing ter zake gedaan is door het bevoegde 
lid van het auditoraat. 

VII. GEMEENTEN - Burgemeester - Benoeming - Eedaflegging. 
VIII. BEGRIP HANDELING (VATBAAR VOOR BEROEP) - Handelingen, beslissingen, maatrege

len -·Uitvoeringsmaatregel ~ Toegang tot openbare ambten 

Na de benoeming van een burgemeester door de Koning, is de eedaflegging de door 
de wet opgelegde hrindeling waardoor meteen onder meer de aanvaarding en het ogenblik 
van de aanvaarding en van de aanvang van de uitoefening van het ambt van burgemeester 
vastge'steld worden. Zonder de eedaflegging is de wettelijke uitoefening van het ambt van 
burgemeester niet mogelijk. De benoeming, de eedaflegging en de uitoefening van het ambt 
zijn aldus onafscheidelijk met elkaar verbonden. 

De provinciegouverneur of diens gemachtigde, in wiens handen de eed van burgemees
ter moet worden afgelegd, laat van zijn kant in de eerste plaats de benoemde burgemeester 
tot de eedaflegging toe en stelt aldus vast dat hij de voorwaarden voor de uitoefening van 
het ambt vervult. Verder verleent hij van die eedaflegging akte en stelt meteen het ogenblik 
van de ambtsaanvaarding vast en maakt hij de uitoefening ervan mogelijk. 

Dit complex van rechtshandelingen en ieder onderdeel ervan kan door ieder van de 
betrokkenen, de provinciegouverneur of zijn gemachtigde en de beëdigde burgemeester, bij 
ontstentenis van een bijzondere door de wet georganiseerde rechtsgang, door een annulatie
beroep bij de Raad van State worden bestreden•. 

IX. GEMEENTEN - Burgemeester - Benoeming - Geschillen 
X. RECHTSPLEGING - Verzoekschrift - Termijn - Aanvang - Complexe handeling 

De benoeming· tot burgemeester, de eedaflegging van de benoemde burgemeester en 
de uitoefening van het ambt van burgemeester zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. 
Zulks blijkt des te meer wanneer de benoeming tot burgemeester geschiedt bij een koninklijk 
besluit waarvan de inwerkingtreding uitgesteld wordt tot een latere datum, zodanig dat de 
eedaflegging pas daags voordien kan plaatsvinden. Die handelingen vormen een complexe 
rechtshandeling. 

Wanneer een complexe rechtshandeling voor de administratieve rechter wordt bestre
den, kan de vernietiging van het resultaat van de hele verrichting worden gevorderd op grond 
van de onregelmatigheid van één van de samenstellende handelingen, ook al kan die han
deling afzonderlijk mêt een annulatieberoep bestreden worden en al is de termijn om dat 
beroep in te stellen verstreken. · 

In die zienswijze kan, na de eedaflegging van de burgemeester, bij het verstrijken van 
de termijn van de inwerkingtreding, de vernietiging van het koninklijk besluit tot benoeming 
worden gevorderd, zoals ook de rechtsgeldigheid van de voormelde termijn en de regelma
tigheid van de eedaflegging kunnen worden bestreden. 
•Zie in dezelfde zin het arrest Mertens, n' 19.029. van 30 mei 1978. 
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XI en XII. (zie n' 26.941, I en II, n' 1) 

XIII en XIV. (zien' 26.941, Ven VI) 

XV. GEMEENTEN - Burgemeester - Benoeming - Vereisten inzake taalkennis 

N' 26.943 

XVI. TALEN IN BESTUURSZAKEN - Toepassingsgebied van de wetgeving - Overheden en 
politieke mandatarissen 

De speciale regeling waarmee artikel 8, 1 O", van de gecoördineerde wetten van 18 juli 
1966 de gemeente Voeren begiftigd heeft ter bescherming van de Franstalige minderheid, 
doet geen afbreuk aan de algemene regeling die volgt uit artikel 3bis van de Grondwet 
en uit artikel 3, § 1, eerste lid, van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966, waaruit 
blijkt dat die gemeente deel uitmaakt van het Nederlandse taalgebied. De in die speciale 
regeling bedoelde «faciliteiten» zijn afwijkende regels die kunnen worden ingeroepen door 
de individuele inwoners van die gemeente in hun betrekkingen met de overheden, doch niet 
door die overheden zelf in hun opdracht en binnen het toepassingsgebied van de artikelen 
10 en_volgende van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966. 

In een gemeente moeten onder meer als plaatselijke diensten worden aangemerkt, de 
gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en ook de burgemeester zelf. ·De 
burgemeester moet in het Nederlandse taalgebied het Nederlands gebruiken zonder de hulp 
van een vertaler of tolk en móet derhalve die taal kennen. De omstandigheid dat het ambt 
uitgeoefend wordt in een taalgrensgemeente, verandert daaraan niets. 

Wanneer een gemeenteraadslid door de meerderheid van de raad wordt voorgedragen 
om tot burgemeester benoemd te worden, kan die voordracht in de regel als de voldoende 
grondslag worden beschouwd om, daarop steunend, de voorgedragen kandidaat voor te 
stellen voor de benoeming door de Koning. Die algemeen gevolgde handelwijze brengt niet 
met zich dat een door een meerderheid van. de gemeenteraad voorgedragen gemeenteraadslid 
in elk geval door de Minister voor benoeming tot burgern.eester moet worden voorgesteld. De 
Minister moet de voordracht toetsen, niet aan zijn persoonlijke voorkeur, maar aan criteria 
die gesteund zijn op de vereisten van een goed en efficiënt bestuur van de gemeente. 

«Goed bestuur» veronderstelt niet alleen een stabiele meerderheid, maar ook dat de 
bekwaamheid, de eerbaarheid, de vorming en het persoonlijk gezag van de voorgedragen 
kandidaat in aanmerking komen bij het onderzoek van de voorgedragen kandidatuur. 

Het behoort tot de eminente en delicate opdracht van de Minister al de gegevens omtrent 
deze eisen te onderzoeken en hun onderling belang afte wegen bij het voorstel aan de Koning 
om de volgens hem geschikt geachte kandidaat tot burgemeester te benoemen. Kan zeker 
niet voor benoeming worden voorgedragen, de kandidaat die niet voldoet aan de vereisten 
welke grondwettelijk en wettelijk zijn vastgesteld, onder meer die van de taalwetgeving, 
welke wetgeving de' openbare orde raakt. 

In casu blijkt uit een onderhoud dat de voorgedragen kandidaat heeft gehad met de 
Minister dat die. kandidaat niet de rechtens vereiste kennis van het Nederlands had om in 
een gemeente van het Nederlandse taalgebied het ambt van burgemeester naar behoren te 
vervullen, met name door in het Nederlands te besturen, die taal te spreken en te begrijpen 
zonder vertaler of t<?lk. 

Waar het ging om een benoeming waarvan de inwerkingtreding werd uitgesteld, diende 
de benoemende overheid in ieder geval na te gaan of de rechtens vereiste taalkennis bestond 
op de dag dat de benoeming uitwerking moest krijgen. 

Gezien het verzoekschrift dat Hubert Broers, gemeenteraadslid te Voeren, en Willy Gaens op 26 december 
1983 hebben ingediend en dat ze aangevuld hebben met een aangetekende brief van 10 januari 1984, om de 
vernietiging te vorderen van het koninklijk besluit van 4 februari 1983, waarbij José Happart met ingang van 31 
december 1983 tot burgemeester van de gemeente Voeren wordt benoemd; 

Ge~ien het verzoekschrift dat Maria· Vandeperre, gemeenteraadslid. te Voeren, en Manuela Lognoul op 4 
januari 1984 hebben ingediend om ook de vernietiging te vorderen van voormeld koninklijk besluit van 4 februari 
1983; 

Gezien het verzoekschrift dat Maria Vandeperre, gemeenteraadslid te Voeren, op 4 januari 1984 heeft 
ingediend om de vernietiging te vorderen «van de eed, afgelegd door de heer José Happart als burgemeester van 
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de gemeente Voeren in de handen van de heer Vercruysse, ex-adjunct-arrondissementscommissaris van Voeren op 
30 december 1983»; 

Gezien het verzoekschrift dat Hubert Broers, gemeenteraadslid te Voeren, op 27 februari 194 heeft ingediend 
om de vernietiging te vorderen vail dezelfde eedaflegging van José Happart; 

Gelet op de beschikking van 26 september 1984 tot voeging van de zaken; 

Gezien het verzoekschrift tot tussenkomst van 12 oktober 1984; 

Gelet op de beschikking van 23 oktober 1984 die de tussenkomst van José Happart toelaat; 

Gelet op de beschikking van 23 oktober 1984 waarbij aan de partijen wordt gevraagd om in een aanvullende 
memorie hun opvattingen te doen kennen in verband met.de eventuele toepassing op de onderhavige zaak van 
artikel 15 van.de wet van 28juni 1983 houdende· de inrichting, de bevoegdheid en de werking van het Arbitragehof; 

Gelet op de beschikking van 31 mei. J 985 waarbij wordt beslist dat het afdoen van de zaak wordt opgeschort 
tot de uitspraak van het Arbitragehof over de door de Vlaamse Executieve op 10 oktober 1984 aanhanging gemaakte 
vordering tot vernietiging van het decreét van de Franse Gemeenschap van 26 juni 1984 in het Belgisch Staatsblad 
is bekendgemaakt; 

Gelet op de beschikking van 27 mei 1986 waarbij de terechtzitting bepaald wordt op 24 juni 1986; 

Gelet op het feit dat op 30 mei en 2 juni 1986 van deze beschikking kennis is gegeven aan partijen en dai 
ze daarbij worden verzocht in een bijkomende memorie hun standpunt te doen kennen omtrent de weerslag op het 
huidige geding van het arrest van het Arbitragehof van 26 maart 1986 houdende de vernietiging van het decreet 
van de Franse· Gemeenschap van 26 juni 1984; 

1. Over de gegevens van de zaak. 

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

1.1. Bij de gemeenteraadsverkiezing die op JO oktober 1982 te Voeren plaatshad, bekwam José Happart 
het grootste aantal stemmen op de lijst waaraan, krachtens de uitslag van de stemming, tien van de vijftien te 
begeven zetels werden toegewezen. · 

1.2. José Happart werd door de meerderheid van de. verkozen gemeenteraadsleden als kandidaat
burgemeester voorgedragen. 

1.3. De Minister van Binnenlandse Zaken heeft aan de media de tekst vrijgegeven van het relaas van, het 
onderhoud dat hij op 27 januari 1983 had met de voorgedragen kandidaat José Happart. Deze tekst werd tijdens 
de procedure voor de Raad van State niet betwist, ook niet het feit dat het gesprek begon in het Nederlands, 
maar na de eerste vraag op verzoek van de tussenkomende partij, José Happart, verder gezet werd in het Frans. 
Deze tekst luidt als volgt: 

«l 

»Vr.: Zijt U vertrouwd met alle aspekten van het ambt van burgemeester? 
»Antw.: Ja, voor zover dit mogelijk is. 

» Vr.: Ook wat betreft de taak te waken over de eerbiediging van de wetten en de decreten in de gemeente? 
Met name de decreten van het Vlaams Gewest? 

»Antw.; Ja. 

» Vr.: Ook wat betreft de eerbiediging en de handhaving van de orde in de gemeente? 
»Anrw.: Ja. 

»Vr.: Ook in verband met de plicht de minderheden te doen eerbiedigen en te beschermen? 
»Antw.: Ja. 

»2 

»Vr.: Weet U dat uw gemeente behoort tot het Nederlands taalgebied? 

»Antw.: Ja. 

»Vr.: Weet U dat dit inhoitdt dat het Nederlands moet worden gebruikt in binnendienst evenals in de 
betrekkingen met de andere diensten? 

»Antw.: Ja. 
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»Vr.: Spreekt U Nederlands? 
»Antw.: Een weinig. 

»Vr.: Begrijpt U Nederlands? 
»Antw.: Een weinig. 

»4 

Nr 26.943 

» Vr.: Op welke manier denkt U de zittingen van degemeenteraad te leiden en iniage te nemen van de stukken? 
»Antw.: Zoals de wet het voorschrijft, eerst in het Nederlands. daarna in het Frans. 

>>Vr.: Zult U de punten van de dagorde voorbrengen in het Nederlands? 
»Antw.: Ja. 

»Vr.: Zult U het woord geven aan al wie erom vraagt? 
»Antw.: Ja. indien ze erom vragen. 

» Vr.: Eveneens in het Nederlands? 
»Antw.: Ja. vanzelfsprekend. 

»Vr.: Wat zult U doen wanneer U het niet begrijpt? 
»Antw.: Ik zal de vertaling yragen aan de gemeentesecretaris of aan de schepenen. 

»Hoe zult U antwoorden? 
»Antw.: Indien ik antwoorden moet: in het Nederlands, onmiddellijk als het mogelijk is. Indien dit onmogelijk 

is zal ik het antwoord in het Frans opstellen, het doen vertalen en tijdens de volgende zitting in het Nederlands 
antwoorden. Ofwel zal ik onmiddellijk een schepen doen antwgorden. 

>>Vr.: Zult U tot de stemming doen overgaan in het Nederlands? 
»Antw.: Ik heb dit tot op heden steeds gedaan. 

»Yr.: Hoe zult U kennis nemen van de stukken die U zult moeten tekenen? 
»Antw.: lk zal ze doen vertalen door de secretaris. We werken in college en de ~chepenen kennen Nederlands. 

»5 

>>Yr.: Weet U dat uw gemeente deel uit~akt van de provincie Limburg? 
»Antw.: Ja. 

»Vr.: Hebt U de bedoeling het gezag van de provinciegouverneur, van de bestendige deputatie en van 
de arrondissementscommissaris te eerbiedigen in de betrekkingen die door de wet aan de burgemeester van uw 
gemeente worden opgelegd ? En van de taalwetgeving hierbij te eerbiedigen? 

»Antw.: Ja. 

»Vr,: Hoe vat U uw relaties.met de rijkswacht op? ln welke taal zult U zich tot de rijkswacht wenden in 
geval U op haar een beroep moet doen? 

»Antw.: In het Nederlands. 

"7 
» Vr.: Welke taal zult U gebruiken bij het afsluiten van huwelijken? 
»Antw .: In de voorkeurstaal van de betrokkenen. Voor de huwelijken in het Nederlands zal ik mijn bevoegd

heid delegeren aan een schepen. De mensen in de Voeren kiezen zelf wie van her college een huwelijk afsluit; het 
is de gewoonte bij ons. 

»8 

»Vr.: Gaat U ermee akkoord de arrondissementscommissaris een bureel ter beschikking te stellen in het 
gemeentehuis? 

»Antw :: Ja, en het heeft ons geschokt vast te stellen dat de arrondissementscommissaris voor zijn betrekkingen 
met ons de voorkeur heeft gegeven aan de lokalen van de rijkswacht, omdat hij deze als meer neutraal beschouwt 
dan het gemeentehuis, waar hij altijd welkom was. · 

»9 

>>Yr.: Indien er zich moeilijkheden voordoen in verband met de handhaving van de orde, zult U dan met de 
arrondissementscommis'saris samenwerken? · 

»Antw.: Ja, .ik zal samenwerken met elke persoon en met elke overheid die, zoals ik, begaan is mei de 
handhaving van de orde en de rust in de gemeente. Ik zal me aan het gezag van de minister van Binnenlandse 
Zaken en van de gouverneur onderwerpen binnen de grenzen gesteld door de wet». 
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»Overwegende dat de heer José Happart voorgedragen werd door de .meerderheid van de gemeenteraad 
van Voeren; 

»Overwegende de verbintenissen die de heer José Happart ten overstaan i.•an de Minister van Binnenlandse 
Zaken heeft aangegaan, en op het feit dat hij zich ertoe verbonden heeft de wetten en decreten te eerbiédigen en 
inzonderheid de taal van het gebied te gebruiken in de uitoefening van zijn wettelijke ambtsverplichtingen; 

» Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, 

»Hebben Wij besloten en besluiten Wij. 

»Artikel 1. - De heer José Happart wordt benoemd tot burgemeester van de gemeente Voeren. provincie 
Limburg. 

»Artikel 2. - Dit besluit treedt in werking op 31 december 1983. 

»Artikel 3. - Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit hes/uit». 

1.5. Dit besluit werd in het Belgisch Staatsblad van 5 februari 1983 (blz. 1803) bekendgemaakt als volgt: 
«Burgemeester-Benoeming. Bij koninklijk hes/uit van 4 februari 1983, dat op 31 december 1983 in werking treedt, 
is de heer José Happart benoemd tot burgemeester van de gemeente Voeren, provincie Limburg». 

1.6. Op 30 december 1983 heeft José Happart de installatieëed afgelegd in handen van de adjunct
commissaris van het arrondissement Tongeren, die tot het afnemen van die eed werd gemachtigd door de gouverneur 
van de provincie Limburg. · 

2. Over de aanwijzing van de verwerende partijen in de zaak 31.105. 

2.1. Overwegende dat verzoekers Hubert Broers en Willy Gaens in de zaak 31.105 onder meer de Eerste 
Minister als verwerende partij hebben aangewezen; dat het in die zaak bestreden koninklijk besluit door de 
Minister van Binnenlandse Zaken eri van het Openbaar Ambt werd medeondertekend; dat de Eerste Minister niet 
medeopgetreden is en derhalve buiten de zaak moet worden gesteld; 

3. Over de ontvankelijkheid van de beroepen. 

3. L Over het belang van de verzoekers. 

3. Ll. Overwegende dat verzoekers Manuela Lognoul en Willy Gaens optreden de eerste als inwoonster 
van de gemeente Voeren, «potentiële belanghebbende», zoals ze zichzelf aanmeldt, die «in het Nederlands door 
de heer Happart, zowel in zijn ambtsbezigheden. moer kurmen te woord gestaan worden en aan wie zij akten in 
het Nederlands. alsmede Nederlandstalige brieven mag vragen», terwijl de tweede zijn beroep instelt als «kiezer» 
van de gemeente Voeren; 

Overwegende dat die verzoekers welke de benoeming van José Happart tot burgemeester van de gemeente 
Voeren bestrijden· omdat hij volgens hen niet voldoende Nederlands kent om op wettelijke wijze zijn ambt te 
vervullen, de ene als inwoonster van de gemeente Voeren, de andere als kiezer· van diezelfde gemeente, niet doen 
blijken van het vereiste persoonlijk en rechtstreeks belang in de zin van artikel 19 van de wetten op de· Raad van 
State, gecoördineerd op 12 januari 1973; dat hun beroep dan ook niet.ontvankelijk is; 

3. 1 .2. Overwegende .dat verzoekers· Maria Vandeperre en Hubert Broers optreden in hun hoedanigheid van 
gemeenteraadslid van de gemeente Voeren en dat zij, gelet op zekere van de door hen aangevoerde annulatiemid
de!en, een functioneel belang hebben bij het door hen ingediende beroep; dat die middelen betrekking hebben 
op het feit dat de tot burgemeester benoemde persoon niet voldoet aan het vereiste van bewezen kennis van het 
Nederlands; dat, gesteld dat een van die middelen gegrond is, van tevoren vaststaat dat de bestreden benoeming 
mee zal brengen dat de gemeenteraad, die krachtens artikel 65 van de gemeentewet door de burgemeester wordt 
voorgezeten, niet wettig zal kunnen functioneren; dat de gemeenteraadsleden ut singuli ontvankelijk zijn om door 
middel van een annulatieberoep op te komen tegen een administratieve handeling die iedere wettelijke werking 
van het orgaan waarvan zij deel uitmaken, van tevoren onmogelijk maakt; dat de verwerende partij tevergeefs 
poogt zulk· een belang tot een eventueel ·en een toekomstig belang te herleiden; dat de verwerende partij alleen 
dan gelijk zou hebben wanneer de middelen slechts betrekking hadden op de verplichting van de burgemeester 
om irt de gemeenteraad Nederlands te gebruiken, maar dat die middelen in werkelijkheid betrekking hebben op 
het aan dat gebruik voorafgaande vereiste Nederlands te kennen; 
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3.2.1. Overwegende dat namens de verwerende partij de Minister van Binnenlandse Zaken in de zaken 
31.090 en 31.326 met betrekking tot de eedaflegging van José Happart betoogt dat «indien er in casu enige 
administratieve rechtshandeling voorhanden is, deze handeling uitgaat van çle arrondissementscommissaris die als 
afgevaardigde van de gouverneur de eedajiegging,heeft afgenomen overeenkomstig artikel 2, tweede lid, van de wet 
van I juli 1860» en dat die beroepen om die reden niet ontvankelijk zijn, wat hem aangaat; 

Overwegende dat het verzoekschrift duidelijk de bestreden handeling moet aanwijzen, wat ter zake het 
geval is; dat het aanwijzen van de overheid, welke door verzoeker wordt beschouwd als verwerende partij geen 
vermelding is die op straffe van nietigheid is voorgeschreven; dat de verkeerde aanwijzing van de verwerende 
partij geen weerslag heeft op de geldigheid van de rechtsingang; dat de juiste aanwijzing ter zake gedaan is door 
het bevoegde lid van het auditoraat en dat de gouverneur van de provincie Limburg als verwerende partij werd 
aangewezen; d.at de ber~epen dan ook op die grond niet onontvankelijk zijn; 

3.3. Over de eedaflegging als voor vernietiging vatbare handeling. 

3.3.1. Overwegende dat in de zaak 31.090 namens de verwerende partij de Minister van Binnenlandse Zaken 
de onbevoegdheid van de Raad van. State opwerpt omdat in het verzoekschrift een handeling wordt bestreden die 
niet op grond van artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State voor vernietiging vatbaar is, 
namelijk de eedaflegging van José Happart als burgemeester van de gemeente. Voeren;, 

Overwegende dat de burgemeester krachtens artikel 2, tweede lid, van de wet van 1 juli 1860 tot wij;ziging 
van de provinciewet en de gemeentewet wat de eed betreft, de door artikel. 1 van die wet voorgeschreven eed 
aflegt in handen van de provinciegouverneur of van zijn gemachtigde; dat, na de benoeming dóor de Koning, de 
eedaflegging de door de wet opgelegde handeiing is, waardoor meteen onder meer de aanvaarding, het ogenblik 
van de aanvaarding en van de aanvang van de uitoefening van het ambt van burgemeester vastgesteld worden; 
dat zonder de eedaflegging de wettelijke uitoefening van het ambt van burgemeester niet mogelijk is; dat aldus 
de benoeming, de eedaflegging en· de uitoefening van het ambt onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn; dat 
de provinciegouverneur of diens gemachtigde, in wiens handen de eed van burgemeester moet worden afgelegd, 
van zijn kant in de eerste plaats de benoemde burgemeester tot de eedaflegging toelaat en aldus vaststelt dat hij 
de voorwaarden voor de uitoefening van het ambt vervult; dat hij verder van die eedaflegging akte verleent 
en meteen het ogenblik van de ambtsaanvaarding vaststelt en de uitoefening ervan mogelijk maakt; dat dit 
complex van rechtshandelingen en ieder onderdeel ervan voor ieder van de betrokkenen, de provinciegouverneur 
of zijn gemachtigde en de beëdigde burgemeester, bij ontstentenis van èen bijzondere door de wet georganiseerde 
rechtsgang, door een annulatieberoep bij de Raad van State kan worden bestreden; 

3.4. De ontvankelijkheid ratione temporis. 

3.4.1. Overwegende dat namens de verwerende partij de Minister van Binnenlandse Zaken in de zaken 
31.091 en 31.105 de niet-ontvankelijkheid «ratione temporis» van de ingestelde beroepen opwerpt ervan uitgaande 
dat de bestreden handeling het koninklijk besluit van 4 februari 1983 is, waarbij José Happart tot burgemeester 
van de gemeente Voeren wordt benoemd, welk besluit bekendgemaakt werd in het Belgisch Staatsblad van 5 
februari 1983, zodat de termijn om het beroep in te stellen begon te lopen op 6 februari 1983; dat steeds volgens 
die verwerende partij geen schorsende of ontbindende voorwaarde verbonden was aan die benoeming en aan de 
eedaflegging van 30 december 1983, zodat de op 26 december 1983 en 4 januari 1984 ingestelde beroepen niet 
ontvankelijk zijn; 

3.4.2. Overwegende dat José Happart bij koninklijk besluit van 4 februari 1983 benoemd werd tot bur- · 
gemeester van de gemeente Voeren, dat dit koninklijk besluit bij uittreksel bekendgemaakt werd in het Belgisch 
Staatsblad van 5 februari 1983; dat artikel 2 van dat besluit bepaalt dat het in werking treedt op 31 december 
1983; dat José Happart op 30 december 1983 de eed als burgemeester afgelegd heeft in handen van de adjunct
commissaris van het arrondissement Tongeren, tot het afnemen van die eed gemachtigd door de gouverneur van 
de provincie Limburg;' 

3.4.3. Overwegende dat uit wat voorafgaat volgt dat de verwerende partij - daargelaten de redenen die 
daarvoor voorhanden waren en daargelaten de wettigheid ervan - zelf de inwerkingtreding van het benoemings
besluit heeft vastgesteld op 31 december 1983; dat de eedaflegging, waaruit onder meer de aanvaarding van de 
benoeming blijkt, dan ook eerstdaags voordien kon plaatshebben; dat zodanige benoeming door het toedoen van 
de ver\verende partij wel onmiddellijke, maar geen definitieve rechtsgevolgen heeft; 

Overwegende dat, zoals sub 3.3.1. werd uiteengezet, de benoeming tot burgemeester, de eedaflegging 
van de benoemde burgemeester en de uitoefening van het ambt van burgemeester onafscheidelijk met elkaar 
verbonden zijn; dat zulks des te meer blijkt wanneer de benoeming tot burgemeester geschiedt bij een koninklijk 
besluit waarvan de inwerkingtreding uitgesteld wordt tot een latere datum, zodanig dat de eedaflegging pas daags 
voordien kan plaatsvinden; dat immers de benoemde gegadigde het ambt inmiddels niet mag of kan uitoefenen; dat 
de benoeming tot burgemeester, de inwerkingtreding ervan, de eedaflegging als burgemeester en de aanvang van 
de uitoefening van het ambt van burgemeester een complexe rechtshandeling vormen; dat, wanneer een complexe 
rechtshàndeling voor de administratieve rechter wordt bestreden, de vernietiging van het resultaat van de gehele 
verrichting kan worden gevorderd op grond van de onregelmatigheid van één van de samenstellende handelingen" 
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ook al kan die handeling afzonderlijk door een annulatieberoep be.streden worden en al is de tennijn om dat beroep 
in te stellen, verstreken; 

3.4.4. Overwegende dat in die zienswijze na de eedaflegging van de burgemeester, bij het'verstrijken van de 
tennijn van de inwerkingtreding, de vernietiging van het koninklijk besluit tot benoeming kan worden gevorderd, 
zoals ook de rechtsgeldigheid van de voormelde tennijn en de regelmatigheid van de eedaflegging kunnen worden 
bestreden; 

3.4.5. Overwegende dat de stelling van de verwerende panij eensdeels kan leiden tot het besluit dat het 
beroep, ingeleid binnen zestig dagen na. de bekendmaking van· het in de tijd geschorste besluit en vóór de 
eedaflegging, moet worden afgewezen omdat verzoekers alsdan nog geen belang hadden bij het ingestelde beroep 
wijl José Happart nog geen echte volwaardige burgemeester was, terwijl anderdeels nu het beroep ingesteld 
wordt na de effectieve aanvang van het burgemeesterschap,· ~et niet ontvankelijk zou zijn omdat het buiten de 
beroepster!T!ijn werd ingesteld; dat zodanige zienswijze elk beroep bij de Raad van State onmogelijk maakt, wat 
in een rechtsstaat onaanvaardbaar is; 

4. Over de «declinatoire van rechtsma.cht». 

, 4.1. Overwegende dat namens de verwerende partij de Minister van. Binnenlandse Zaken in een aanvullende 
memorie stelt dat de werkelijke inzet van de betwisting « ... niet ressorteert onder de specifieke bevoegdheid van de 
Raad, doch wel onder de algemene bevoegdheid van de rechterlijke macht»; dat de verwerende partij ervan uitgaat 
«dat aanspraak maken om een politiek mandaat uit te oefenen, uitsluitend en normaal behoort tot die geschillen 
welke uitsluitend onder de rechter van de Rechterlijke Macht ressorteren»; dat de verwerende partij aldus stelt dat 
de Raad van State niet bevoegd is omdat het een geschil betreft over een politiek recht als bedoeld in artikel 
93 van de Grondwet; 

4.2. Overwegende d~t de exceptie niet gegro;,d is; dat zowel het Hof van Cassatie als de Raad van State 
aannemen dat, overeenkomstig wat genoemd wordt de leer van het werkelijke voorwerp, de Raad van State op 
grond van de artikelen 92 en 93 van de Grondwet slechts dan onbevoegd is wanneer de bestreden individuele 
handeling bestaat in de weigering van een administratieve overheid een verplichting na te komen die beantwoordt 
aan een subjectief recht van de verzoeker en wanneer bovendien het aangevoerde annulatiemiddel de schending is 
van de rechtsregel die deze verplichting vestigt; dat het huidige beroep noch wat het petitum noch wat de causa 
petendi betreft op enige manier onder die omschrijving valt; dat er niet eens sprake is van een subjectief recht; 
dat niemand het recht op een bepaald ambt van burgemeester rechtstreeks uit een wet of uit een verordening 
put; dat men de hoedanigheid van burgemeester van een bepaalde gemeente pas verkrijgt door een individuele 
constitutieve handeling van een administratieve overheid, te weten de benoeming door de Koning tot burgemeester; 
dat constitutieve handelingen van administratieve overheden bij de Raad van State met een annulatieberoep 
bestreden kunnen worden op grond van artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, tenzij 
ze, bij wijze van uitzondering op dat artikel, door een wetsbepaling aan dat beroep onttrokken zijn; dat een 
zodanige wetsbepaling voor de benoeming tot burgemeester niet bestaat; 

5. Over de weerslag van het arrest rolnummer 13 van 26 maart 1986 van het Arbitragehof op de afhandeling van 
het huidige beroep. 

5.1. Overwegende dat bij arrest rolnummer 13 van 26 maart 1986 het Arbitragehof het decreet van 26 juni 
1984 van de Franse Gemeenschap vernietigd heeft, decreet «assurant la protection de l' usage de la langue 
française pour les mandataires publics d' expression française» (tot verzekering van de beschenning van het Franse 
taalgebruik voor de Franstalige overheidsmandatarissen); 

. 5.2. Overwegende dat dientengevolge de Raad met het bes.taan van dit decreet geen rekening dient te 
houden voor de afhandeling van het huidige beroep; 

5.3. Overwegende dat op de vraag of genoemd arrest nog een verdere weerslag heeft op de afhandeling 
van het huidige beroep verzoekers ontkennend antwoorden; dat_ ze meer bepaald stellen dat noch de interpretatie 
die het Arbitragehof geeft van artikel 3bis van de Grondwet, noch de interpretatie die het geeft van het begrip 
«diensten» uit artikel 1 van de bij koninklijk besluit van 18 juli 1966 gecoördineerde wetten op het gebruik van 
de talen in bestuurszaken, hierna dé bestuurstaalwet genoemd, de Raad van State binden; dat zij in bijkomende 
orde stellen dat ook als de door het Arbitragehof van artikel l vari de bestuurstaalwet gegeven interpretatie de 
Raad van State bindt, hun annulatiemiddel toch gegrond is daar ook in die interpretatie de burgemeester onder het 
begrip «diensten» uit artikel 1 van de bestuurstaalwet valt; · 

· 5.3.1. Overwegende dat de verwerende partij en de tussenkomende partij integendeel dè mening zijn toegedaan 
dat het arrest van het Arbitragehof het de Raad van State rechtens onmogelijk maakt het beroep gegrond te 
bevinden; dat de verwerende partij die mening bij wijze van conclusie als volgt verwoordt: zij is van .oordeel dat 
het arrest van het Arbitragehof inhoudt «dat iets bij de wet wordt toegevoegq wanneer men van een burgemeester 
die onder de gekozen gemeenteraadsleden wordt benoemd, vereist dat hij het bewijs zou leveren van zijn kennis 
van een bepaalde taal»; 

5.4. Overwegende dat, overeenkomstig wat geldt voor elke rechterlijke uitspraak, het gezag van gewijsde 
van een arrest van het Arbitragehof zich uitstrekt tot het dictum en de onverbrekelijk met dat dictum verbonden 
motieven; dat om uit te maken welke motieven onverbrekelijk me't het dictum verbonden zijn, men in de eerste 
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plaats zijn aandacht dient te laten uitgaan naar wat de rechter die het arrest of het vonnis heeft uitgesproken daar 
zelf over heeft gedacht, overeenkomstig de regel van uitlegkunde dat rechtshandelingen veeleer naar de geest dan 
naar de letter geïnterpreteerd moeten worden, wat onvermijdelijk tot een subjectieve, in de zin van een op de 
bedoeling van de auteur van de rechtshandeling afgestemde, interpretatie noopt; dat het dan weerom wel zo is 
dat die bedoeling op haar beurt geïnterpretee'rd moet worden in het licht van de bevoegdheid van de auteur van 
de handeling; dat het Arbitragehof voor zichzelf die regel van uitlegkunde in herinnering brengt daar waar het, 
onder meer in zijn arrest rolnummer 15 van 12 juni 1986, overweegt: «". de bevoegdheid van het Hof hangt 
in wezen samen met de grondwettelijke grenzen van de respectieve bevoegdheden van verscheidene wetgevers»' en 
deswege, onder meer in evengenoemd arres~. weigert een interpretatie te geven van een grondwetsbepaling waar 
die grenzen niet ter discussie kunnen komen; 

5.4.1. Overwegende vooreerst, wat artikel 3bis van de Grondwet ·betreft, dai niet blijkt dat het Arbitragehof, 
daar waar het overweegt (sub 3.B:6., vierde lid, van zijn arrest): «dit artikel 3bis brengt evenwel op zichzelf 
geen wijziging mede van de juridische ordening; uit dit artikel kan niet worden afgeleid dat het rechtstreeks, in 
se, verplichtingen met betrekking tot het gebruik van de talen of een vereiste van talenkennis ten aanzien van 
overheidsmandatarissen zou opleggen», die interpretatie als een onverbrekelijk met het dictum verbonden motief 
ziet; dat immers vastgesteld dient te worden wat volgt: de vraag of artikel 3bis van de Grondwet rechtstreeks 
verplichtingen als door het Arbitragehof genoemd oplegt, is wel van belang om te weten in hoeverre er buiten 
artikel 3bis om nog nood is aan het vaststellen van regels nopens zodanige verplichtingen; artikel 3bis wijst 
echter - noch op zichzelf, noch samengelezen met andere bepalingen - niet.de overheid-Staat, Gemeenschap 
of Gewest - aan die bevoegd is om, in de mate dat die nood bestaat, die regels vast te stellen; het Arbitragehof 
zelf haalt, wat bètreft het vereiste van taalkennis, als verkiesbaarheidsvoorwaarde voor provinciale en gemeentelijk 
overheidsmandatarissen, die aanwijzing elders, namelijk in de artikelen 4 en 108 van de Grondwet (sub 3.B.5. van 
zijn arrest); gelet op het sub 5.4. uiteengezette uitgangspunt, moet dus, in de opvatting van het Arbitragehof zelf, 
enkel van de interpretatie van beide laatstgenoemde artikelen aangenomen worden dat ze gezag van gewijsde heeft; 

. 5.4.2. Overwegende, wat artikel 1 van de bestuurstaal wet betreft, dat evenmin blijkt dat het Arbitragehof, 
daar waar het overweegt (sub 3.B.4.c" vierde lid, van zijn arrest): «De gecoördineerde wetten beogen niet 
de mandatarissen die geroepen worden om zitting te nemen in een collegiaal orgaan, en aànzien hen niet als 
«diensten» in de zin van artikel 1 ervan, behalve in zoverre dergeiijke mandatarissen optreden als indivipuele 
bestuursautoriteiten», die interpretatie als een onverbrekelijk met het dictum verbonden motief ziet; dat immers 
vastgesteld dient te worden wat volgt: het Arbitragehof blijkt' die interpretatie enkel te geven om, door het spel 
der tegenstellingen, de juiste betekenis van het begrip «bestuurszaken» in artikel 59bis, § 3, 1°, van de Grondwet 
in het licht te stellen; het is op de betekenis van dat laatste begrip dat het Arbitragehof, sub 3.B.4.c" zesde 
lid, van zijn arrest, steunt om de Gemeenschappen bevoegd te achten om «het taalgebruik te regelen ... voor 
de mandatarissen in de organen waardoor de handelingen van bestuur worden verricht, en voor de procedures 
waarbij de bestuurszaken worden geregeld»; niets wijst erop dat, had in artikel 1 van de bestuurstaalwet het begrip 
«diensten» een andere betekenis dan die welke het Arbitragehof eraan toekent, zulks dat Hof ertoe gebracht zou 
hebben aan het·begrip «bestuurszaken» in artikel 59bis, § 3, 1°, een andere betekenis te geven dan het eraan 
gegeven heeft; het zou slechts anders zijn wanneer het Arbitragehof het begrip «diensten» had beséhouwd als een 
begrip dat bevoegdheden verdeelt tussen Staat, Gemeenschappen en Gewesten, hetzij direct hetzij indirect, indirect 
doordat het in artikel 59bis, § 3, 1 °, van de Grondwet wordt gehanteerd om de draagwijdte van het aldaar bepaalde 
te interpreteren; integendeel, het Arbitragehof ontzegt duidelijk zulk een rol aan genoemd begrip aangezien het 
aan het begrip «bestuurszaken» in artikel 59bis, § 3, 1 °, juist een andere interpretatie geeft dan aan het begrip 
«diensten»; gelet op het sub 5.4. uiteengezette uitgangspunt moet dus, in de opvatting vàn het Arbitragehof zelf, 
enkel van de interpretatie van artikel 59bis van de Grondwet aangenomen worden dat ze gezag van gewijsde heeft; 

6. Over de gegrondheid van de beroepen. 

6.1. Overwegende dat verzoekers Hubert Broers en Maria Vandeperre, gemeenteraadsleden van de gemeente 
Voeren, onder meer aanvoeren dat de door hen bestreden benoeming van José Happart .tot burgemeester van de 
gemeente Voeren heèft plaatsgehad met schending van de uit artikel 3bis van de Grondwet voortvloeiende rè
geling van het taalgebruik in het Nederlandse taalgebied door openbare mandatarissen en met schending van de 
bestuurstaalwet, doordat ten aanzien van de tussenkomende partij José Happart noch bij zijn benoeming tot burge
meester van de gemeente Voeren in het Nederlandse taalgebied, noch op het ogenblik dat het benoemingsbesluit 
uitwerking had, werd vàstgesteld dat hij een voldoende kennis· had van het Nederlands om die taal te gebruiken 
in de uitoefening van zijn opdracht en zulks, terwijl daaromtrent ernstige twijfel bestond, twijfel welke blijkt uit 
de voorwaarden die aan dé benoeming verbonden werdèn, uit de toezeggingen die de tussenkomende partij deed 
volgens de aanhef van het bestreden besluit en uit de benoeming op termijn, die dan ook nog, volgens verzoekers, 
strijdig is methet beginsel van behoorlijk bestuur; 

6.2.1. Overwegende dat namens de verwerende partij de Minister van Binnenlandse Zaken met betrekking tot 
dit middel eensdeels stelt dat de voorwaarden van benoeming tot burgemeester door de gemeentewet zijn vastgesteld 
en daaronder geen voorwaarden met betrekking tot de kennis en het gebruik van de bepaalde taal voorkomen, doch 
wel integendeel duidelijk gesteld wordt dat de burgemeester op voorstel van een politieke meerderheid benoemd 
wordt, regel waa.i:van volgens hem enkel in één geval, namelijk op voorstel van de bestendige deputatie, mag 
afgeweken worden, terwijl hij anderdeels in verband met «de verbintenissen», de toezeggingen van de benoemde 
burgemeester en de termijn verbonden aan de inwerkingtreding van die benoeming doet gelden dat het zo.u gaan 
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om «door de Koning gegeven aanwijzingen in verband met de uitoefening van het ambt»; dat hij tenslotte stelt 
dat, omdat de taalkennis zonder belang is bij de benoeming zelf, alleen de schendingen van de taalwet bij de 
uitoefening van het ambt kunnen ten laste komen van de benoemde burgemeester, met desgevallend sancties op 
die overtredingen; 

Overwegende dat de tussenkomende partij er zich toe beperkt te stellen dat er geen sprake is van een 
«voorwaardelijke benoeming» en dat haar geen tekortkomingen in de uitoefening van het 'ambt kunnen ten laste 
gelegd worden; 

6.2.2. Overwegende dat artikel 3bis van de Grondwet België in vier taalgebieden indeelt, te weten het 
Nederlandse taalgebied, het Franse taalgebied, het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en het Duitse taalgebied; 
dat luidens artikel 3, § 1, 1°, van de bestuurstaalwet het Nederlandse taalgebied de provincies Antwerpen, Limburg, 
Oost- en West-Vlaanderen omvat; dat de gemeentè Voeren tot de provincie Limburg behoort en derhalve deel 
uitmaakt van het Nederlandse taalgebied; 

Overwegende dat luidens artikel. JO, eerste lid, van de bestuurstaalwet, de plaatselijke diensten, met 
name de gemeentebesturen, in het Nederlandse taalgebied, uitsluitend de taal van dat gebied gebruiken in hun 
binnendiensten, in hun betrekkingen met de diensten waaronder zij ressorteren en in hu.n betrekkingen met de 
andere diensten uit hetzelfde taalgebied en uit Brussel-Hoofdstad; dat diezelfde plaatselijke diensten uitsluitend 
gebruik maken van de taal van het gebied voor de berichten, mededelingen en formulieren die voor het publiek zijn 
bestemd (artikel 11, § !, eerste lid); dat zij diezelfde taal gebruiken bij het stellen van de akten die particulieren 
betreffen (artikel 13, § 1, eerste lid) en die taal ook gebruikt wordt door het gemeentebestuur bij de overschrijving 
van de akten van de burgerlijke stand (artikel 13, § 3, eerste lid) en bij het stellen van aan de particulieren uit 
te reiken getuigschriften, verklaringen, machtigingen en vergunningen (artikel 14, § I); dat op di.e regeling wel 
enkele algemene uitzonderingen zijn vastgesteld, namelijk ten aanzien van de berichten en mededelingen bestemd 
voor de toeristen in toeristische centra (artikel 11, § 3, eerste lid), de bekendmakingen betreffende de burgerlijke 
stand (artikel 11, § 4), het antwoorden aan particulieren uit een ander taalgebied (artikel 12, eerste lid) en het 
afgeven aan belanghebbenden van vertalingen van akten die particulieren betreffen (artikel 13, § 2); 

6.2.3. Overwegende dat, krachtens artikel 8, J0°, van de bestuurstaal wet, de gemeente Voeren als taalgrens
gemeente begiftigd werd met e.en speciale regeling ter bescherming van de Franstalige minderheid; 

Overwegende dat voor de taalgrensgemeenten gelegen in het Nederlandse taalgebied, zoals de gemeente 
Voeren, van de algemene regel luidens welke de bestuurstaal qe taal van het taalgebied is, alleen afgeweken wordt 
op volgende punten: 

- het stellen van de berichten en mededelingen die voor het publiek zijn bestemd in het Nederlands en 
_in het Frans (artikel 11, § 2, tweede lid); · 
· - het gebruik van het Frans in de betrekkingen met de particulieren die zich van die taal hebben bediend 

of het gebruik ervan hebben gevraagd (artikel 12, derde lid); · 
- het afgeven van gewaarmerkte Franse vertalingen van de akten die particulieren betreffen aan de 

belanghebbenden die zulks vragen (artikel 13, § 1, derde lid, b); 

Overwegende dat die bijzondere regeling geen afbreuk doet aan de sub 6.2.2. aangehaalde algemene 
regeling;-dat de hierboven vermelde zogenaamde faciliteiten afwijkende regels zijn die kunnen worden ingeroepen 
door de individuele bewoners van die gemeenten in hun betrekkingen met de overheden, doch niet door die. 
overheden zelf in hun opdracht en binnen het toepassii:igsgebied van de .artikelen 10 en volgende van de 
bestuurstaal wet; 

6.2.4: Overwegende dat in een gemeente onder meer als plaatselijke diensten te beschouwen zijn, de 
gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en ook de burgemeester zelf; dat de burgemeester 
eensdeels de vertegenwoordiger is van het hoger gezag in de gemeente, met welk gezag hij voortdurend in contact 
is in de taal van het taalgebied van de gemeente waarvan hij burgemeester is, in geschriften maar ook mondeling 
indierLnodig, en onder welks toezicht hij staat; dat hij anderdeels de hoogste lokale gezagdrager in de gemeente is, 
belast met de leiding van de politie en van de gemeentelijke administratie; dat hij voorzitter is van de gemeenteraad 

. waarvan hij de debatten leidt en van het college van burgemeester en schepenen; dat hij de overheidspersoon is 
die de reglementen en verordeningen van de gemeentèraad en van het college van burgemeester en schepenen 
ondertekent en zelf verordeningen uitvaardigt; dat hij de bekendmakingen aan de bevolking, de openbare akten en 
de briefwisseli~g vau de gemeente ondertekent, dat hij ambtenaar van de burgerlijke stand is, enz.; 

6.2.5. Overwegende dat ui.t het summier overzicht van de inhoud van de functie van burgemeester en uit 
de aangehaalde bepalingen van de bestuurstaàlwet, meer bepaald uit de dwingende voorschriften betreffende het 
gebruik van het Nederlands in de plaatselijke diensten van het Nederlandse taalgebied - de aangehaalde artikelen 
JO tot 14 van de bestuurstaalwet - volgt dat de burgemeester in het Nederlandse taalgebied het Nederlands moet 
gebruiken zonder de hulp van een vertaler of tolk en derhalve die taal moet kennen; dat de omstandigheid dat het 
ambt uitgeoefend wordt in een taalgrensgemeente daaraan niets verandert; 

6.3.1. Overwegende dat luidens artikel 1 van de gemeentewet er in iedere gemeente een gemeentebestuur is, 
samengesteld uit raadsleden, de burgemeester en de schepenen; dat luidens artikel 2, eerste lid, van dezelfde wet 
«de gemeenteraadsleden rechtstreeks gekozen (worden) door de vergadering van de gémeenteraadskiezers», terwijl 
luidens artikel 2, tweede lid, «de burgemeester door de Koning (wordt) benoemd uit de leden van de raad» maar 
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dat hij ook «op overeenkomstig advies van de bestendige deputatie van de provincieraad door de Koning buiten de 
raad (kan) benoemd worden uit de gemeenteraadskiezers die volle vijfentwintig jaar oud zijn»; 

6.3.2. Overwegende dat wanneer een gemeenteraadslid door de meerderheid van de raad wordt voorgedragen 
om tot burgemeester benoemd te worden, die voordracht in de regel als de voldoende grondslag kan worden 
beschouwd om daarop steunend. de voorgedragen kandidaat voor te stellen voor .de benoeming door de Koning; 
dat die algemeen gevolgde ·handelwijze niet met zich brengt dat een door een meerderheid van een gemeenteraad 
voorgedragen gemeenteraadslid door de Minister in elk geval voor de burgemeestersbenoeming moet worden 
voorgesteld; dat de Minister de voordracht moet toetsen, niet aan zijn persoonlijke voorkeur, maar aan criteria die 
gesteund zijn op de vereisten van een goed 'en efficiënt bestuur van een gemeente; dat aldus «goed bestuur» niet 
alleen een stabiele meerderheid veronderstelt, doch dat ook de bekwaamheid, de eerbaarheid, de vorming en het 
persoonlijk gezag van de voorgedragen kandidaat in aanmerking komen bij het onderzoek van de voorgedragen 
kandidatuur; dat het tot de eminente en delicate opdracht van de Minister behoort al de gegevens omtrent deze eisen 
te onderzoeken en hun onderling belang af te wegen bij het voorstel tot benoeming door de Koning als burgemeester 
van de volgens hem geschikt geachte kandi(laat; dat zeker niet voor benoeming kan worden· voorgedragen, de 
kandidaat die niet voldoet aan die vereisten welke grondwettelijk en wettelijk zijn vastgesteld, onder meer deze 
van de taalwetgeving, wetgeving die de openbare orde raakt; 

6.4.1. Overwegende cjat de verwerende partij vóór het nemen van het benoemingsbesluit terecht twijfels 
blijkt gehad te hebben omtrent de rechtens vereiste taalkennis van· de voor het burgemeestersambt van Voeren 
voorgedragen kandidaat, de tus_senkomende partij; dat de Minister van Binnenlandse Zaken er zich dan ook terecht 
persoonlijk heeft willen van vergewissen of de voorgedragen kandidaat Nederlands kent in de mate vereist om de 
opdracht van burgemeester zoals omschreven sub 6.2.4. te vervullen; 

Overwegende dat zulks gebeurde in een gesprek dat plaatshad op 27 januari 1983 en waarvan de inhoud 
vrijgegeven werd door de verwerende partij; dat dit gesprek onder de vorm van negen vragen, behoudens' wat 
de eerste vraag betreft, in, het Frans verliep; dat daaruit blijkt dat de voorgedragen kandidaat zelf verklaart «een 
weinig» Nederlands te spreken en «een weinig» Nederlands te begrijpen (vraag 3); dat hij van zins is de zittingen 
van _de gemeenteraad te leiden en inzage_ te nemen van de stukken eerst in het Nederlands en daarna in het Frans 
(vraag 4, eerste onderdeel); dat indien hij de in de gemeenteraad in het Nederlands gehouden uiteenzettingen niet 
begrijpt hij «de vertaling (zal) vragen aan de gemeentesecretaris of aan de schepenen» (vraag 4, vijfde onderdeel) 
en dat hij «indien ik antwoorden moet: (dat zal doen) in het Nederlands, onmiddellijk als het mogelijk is. Indien 
dit onmogelijk is zal ik het antwoord in het Frans opstellen, het doen vertalen en tijdens de volgende zitting in het 
Nederlands antwoorden. Ofwel zal ik onmiddellijk een schepen doen antwoorden» (vraag 4, zesde onderdeel); dat 
hij op de 4e vraag (achtste onderdeel): «Hoe zult U kennis nemen van de stukken die U zult moeten tekenen?» 
antwoordde: «Ik zal ze doen vertalen door de secretaris. We werken in college en de schepenen kennen Nederlands»; 
dat José Happiirt op vraag 7: «Welke taal zult U gebruiken bij het afsluiten van huwelijken?» antwoordde: «In de 
voorkeurstaal van de betrokkenen. Voor de huwelijken in het Nederlands zal ik mijn bevoegdheid delegeren aan een 
schepen. De mensen in de Voeren kiezen zelf wie van het college een huwelijk afsluit; het is de gewoonte bij ons»; 
dat de andere vragen betrekking hebben op de wijze waarop de .kandidaat de opdracht van burgemeester in zijn 
relatie met andere overheidspersonen - de gouverneur, de bestendige deputatie, de arrondissementscommissaris 
en de rijkswacht - zou uitoefenen indie_n hij benoemd werd; 

6.4.2. Overwegende dat uit het geheel van de antwoorden van de voorgedragen kandidaat en inzonderheid uit 
de antwoorden aangehaald sub 6.4.1. van het bijna geheel in het Frans gevoerde gesprek blijkt dat de voorgedragen 
kandidaat niet de rechtens vereiste kennis van het Nederlands had om iri een gemeente van ·het Nederlandse 
taalgebied het ambt van burgemeester naar behoren te vervullen, met name door in het Nederlands te besturen, die 
taal te spreken, te begrijpen, zonder vertaler of tolk; dat hij immers zelf verklaart slechts «een weinig» Nederlands 
te kennen, «een weinig» te begrijpen en dat hij zelf ervan uitgaat dat hij dikwijls een beroep zal moeten doen op 
vertalingen en vertalers om zijn opdracht te vervullen; dat de toezeggingen om, althans formeel, de taalwetgeving na 
te komen niet vermogen die onomstootbare tekortkomingen te verhelpen; dat aldus vaststaat dat de tussenkomende 
partij op het ogenblik dat het bestreden benoemingsbesluit op 4 februari 1983 genomen werd, niet de rechtens 
vereiste taalkennis had; 

6.4.3. Overwegende dat ook de verwerende partij niet buiten die vaststelling kon wijl de inwerkingtreding 
van het bestreden benoemingsbesluit van 4 februari 1983, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 5 februari 
l 983, vastgesteld werd op 31 december 1983, hetzij meer dan tien maanden later; 
6.5.1. Overwegende dat zulks ten overvloede blijkt uit de consideransen van het besluit; dat in die consideransen in 
de eerste plaats de wettelijke grondslag aangegeven wordt (zie 1.4.) met name de gemeentewet; dat inzonderheid 
verwezen wordt naar artikel 2 (hetwelk bepaalt dat de gemeenteraadsleden rechtstreeks gekozen worden door de 
vergadering van de gemeenteraadskiezers en dat de burgemeester benoemd wordt door de Kon_ing uit de leden van 
de raad); dat vervolgens vastgesteld wordt «dat de heer José Happart voorgedragen werd door de meerderheid van 
de gemeenteraad van Voeren» en dat tenslotte verwezen wordt naar «de verbintenissen die de heer José Happart 
ten overstaan van de Minister van Binnenlandse Zaken heeft aangegaan, en ... het feit dat hij zich ertoe verbonden 
heeft de wetten en decreten te eerbiedigen en inzonderheid de taal van het gebied te gebruiken in de uitoefening van 
zijn wettelijke ambtsverplichtingen»; dat op grond van die consideransen wordt overgegaan tot de benoeming van 
de tussenkomende partij, maar dat meteen de inwerkingtreding van de benoeming van 4 februari 1983 uitgesteld 
wordt tot 31 december 1983 in artikel 2 van het benoemingsbesluit; 
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6.5.2. Overwegende dat de verwerende partij beweert dat het slechts zou gaan om «door de Koning gegeven 
aanwij:::ingen in verband met de uitoefening van het ambt»; dat deze voorstelling de betekenis der woorden miskent; 
dat immers verbintenissen die zijn aangegaan tegenover de Minister van Binnenlandse Zaken bezwaarlijk kunnen 
worden o~gevat als d_oor de Koning gegeven aanwijzingen; 

6.5.3. Overwegende dat met «de verbintenissen» niet deze waarvan sprake tijdens het gesprek van 27 januari 
1983 kunnen bedoeld zijn wijl die verbintenissen ofwel onwettelijk zijn of onvoldoende, dan wel dè bevestiging 
zijn van wettelijke verplichtingen die men steeds in acht moet nemen wanneer tnen tot het ambt van burgemeester 
geroepen wordt; . 

6.5.4. Overwegende dat de verwerende partij tijdens het onderzoek van de zaak of tijdens de debatten 
nagelaten heeft duidelijk «de verbintenissen» te doen kennen die de tussenkomende partij te haren opzichte heeft 
aangegaan en dat ze ook uit geen stuk van het dossier blijken; dat «die verbintenissen», mede in aanmerking 
genomen dat de betrokkene, José Happart, er zich toe verbonden heèft de wetten en decreten te eerbiedigen en 
inzonderheid de taal van het gebied te gebruiken in de uitoefening van zijn wettelijke ambisverplichtingen en mede 
gelet op het uitstel mei meer dan tien maanden van de inwerkingtreding van de effectieve burgemeestersbenoeming, 
op niets anders betrekking kunnen hebben dan op de zich uit het gesprek van 27 januari 1983 opdringende 
vaststelling dat toentertijd José Happart de rechtens vereiste taalkennis van het Nederlands nier bezat; dat in 
zodanige situatie, daargelaten de vraag naar de wettigheid van een benoeming op termijn, de benoemende overheid 
in ieder geval had moeten nagaan of de rechtens vereiste taalkennis bestond op de dag dat de benoeming uitwerking 
moest krijgen; dat de verwerende partij zulks nagelaten heeft; 

6.5.5. Overwegende dat aldus is komen vast te staan dat de benoemde persoon geacht moet worden op 
31 december 1983 nog steeds in dezelfde situatie te .hebben verkeerd als ten tijde van de benoeming zelf, te 
weten dat hij niet de rechtens vereiste taalkennis had om tot burgemeester benoemd te worden; dat de bestreden 
benoeming dan ook op die grond moet worden vernietigd; 

6.6. Overwegende dat de andere middelen niet kunnen leiden tot een ruimere vernietiging; dat ook het 
beroep tegen de met.de benoeming samenhangende eedaflegging niet verder moet worden onderzocht, 

BESLUIT: 

Artikel 1. - De Eerste Minister wordt buiten de zaak gesteld. 

Artikel 2. - De beroepen van Manuela Lognoul en Willy Gaens worden verworpen. 

Artikel 3. - Vernietigd wordt het koninklijk besluit van 4 februari 1983 waarbij José Happart tot burge
meester van de gemeente Voeren wordt benoemd, alsmede zijn eedaflegging op 30 december 1983. 

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

Artikel 5. - De kosten van de beroepen ingesteld door Manuela Lognoul en Willy Gaens, bepaald op 
achtduizend frank, komen ten laste van deze verzoekers voor een bedrag van vierduizend frank voor ieder van hen. 

De kosten van de beroepen ingesteld door Hubert Broers en Maria Vandeperre, bepaald op zestienduizend 
frank, komen ten laste van de Belgische Staat. 

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

Nrs 26.944 en 26.945 

ARRESTEN van 30 september 1986 (IV° Kamer) 
De HH. Baeteman, kamervoorzitter, verslaggever in het n' 26.944, Borrel, verslaggever in het n' 26.945, 
en Mevr. Vrints, staatsraden, en de H' Jacquemijn, eerste auditeur. 

N' 26.944 - HAPPART (Mrs Hoge en Vandenberghe) 
N' 26.945 - PEETERS (M' Vandenberghe) 

tl de Hemricourt de Grunne' en anderen (Mrs Coupé en Weinstock) 

I~ GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Geschillen - Vervallenverklaring - Raad van State -
Verwerende partijen 

1. Wanneer de bestendige deputatie de vervallenverklaring uitspreekt van een gemeen
teraadslid op grond van artikel 82 van de gemeentekieswet, treedt zij op als administratief 
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rechtscollege. Zij moet derhalve buiten de zaak worden gesteld wanneer een ter zake door 
haar vastgesteld besluit het voorwerp uitmaakt van een annulatieberoep (n' 26.944). 

2. De Minister van Binnenlandse Zaken moet eveneens buiten de zaak worden gesteld, 
aangezien hij op generlei wijze betrokken is geweest bij de totstandkoming van de beslissing 
van de bestendige deputatie (n' 26.944). 

3. Wanneer het college van burgemeester en schepenen geen aanvraag heeft gericht 
tot de bestendige deputatie om de vervallenverklaring van een gemeenteraadslid te doen uit
spreken, kan dat college ook geen verwerende partij zijn bij het beroep dat het betrokken 
gemeenteraadslid instelt tegen het besluit waarbij de bestendige deputatie zijn vervallenver
klaring uitspreekt (n' 26.944). 

4. Derden, die bezwaar hebben ingediend tegen de verdere uitoefening door een ge
meenteraadslid van zijn mandaat, zijn belanghebbende partijen - en geen verwerende par
tijen - bij het beroep dat het betrokken gemeenteraadslid heeft ingesteld tegen het besluit 
waarbij de bestendige deputatie hem vervallen verklaart van zijn mandaat (n' 26.944). 

II. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Geschillen - Vervallenverklaring - Bestendige depu-
tatie 

III. ADMINISTRATIEVE RECHTSCOLLEGES - Rechtspleging - Rechten van de verdediging 

Waar uit artikel 82 van de gemeentekieswet volgt dat de feiten die verval van het lid
maatschap van de gemeenteraad kunnen meebrengen, door het college van burgemeester en 
schepenen ter kennis van de bestendige deputatie worden gebracht en dat van deze kennisge
ving bericht wordt gezonden aan het betrokken gemeenteraadslid, is een analoge werkwijze 
niet voorzien wanneer het bezwaarschrift omtrent het lidmaatschap van een gemeenteraad 
uitgaat van derden. 

Hoeve[ in casu het betrokken gemeenteraadslid door de gouverneur werd in kennis 
gesteld van de gegevens die werden aangevoerd met betrekking tot de vraag tot vervallen
verklaring van zijn lidmaatschap van de gemeenteraad, is hij niet ter zitting van de bestendige 
deputatie verschenen en blijkt hij ook geen poging gedaan te hebben om inzage te nemen 
van het administratief dossier van zijn zaak. 

De vermelding van de namen van de klachtindieners in de oproepingsbrief voor de 
terechtzitting, is geen essentieel gegeven ten aanzien van het verweer over de gegrondheid 
van die klacht (n' 26.944). 

IV en V. (zie n' 26.941, V en VI) 

VI. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Geschillen - Vervallenverklaring - Raad van State 
- Ontvankelijkheid van het beroep - Hoedanigheid om beroep in te stellen 

Wie aan de bestendige deputatie heeft gevraagd een gemeenteraadslid van zijn mandaat 
vervallen te verklaren, heeft het recht om, tegen de beslissing waarbij de bestendige deputatie 
zijn vordering afwijst, bij de Raad van State beroep in te stellen zonder daarenboven van 
enig belang te doen blijken (n' 26.945). 

VII. HANDELINGEN VAN ADMINISTRATIEVE OVERHEDEN - Geldigheid - Schending van 
de wet - Gezag van het gewijsde 

VIII. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Geschillen - Vervallenverklaring - 1° Algemeen; 
- 2° Gevolgen van de geldigverklaring van de verkiezing 

1. Het arrest waarbij de Raad van State de verkiezing heeft geldig verklaard, heeft 
geen gezag van gewijsde ten opzichte van een later beroep tot vervallenverklaring van 

·gemeenteraadsleden, wanneer hetgeen in de laatste zaak te beslissen is, niet het voorwerp 
heeft uitgemaakt van het eerste arrest (n' 26.945). 

2. Hetzelfde geldt voor het arrest waarbij de Raad van State, wegens het verstrijken van 
de beroepstermijn, het beroep heeft afgewezen tegen het besluit waarbij de bestendige depu
tatie weigerde de vervallenverklaring uit te spreken van de betrokken gemeenteraadsleden 
(n' 26.945). 
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IX. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Geschillen - Vervallenverklaring - Raad van State 
- Bevoegdheid 

Artikel 82 van de gemeentekieswet voorziet in een beroep bij de Raad van State tegen 
de door de bestendige deputatie genomen beslissing inzake de vervallenverklaring van een 
t:emeenteraadslid. Noch voor de bestendige deputatie, noch voor de Raad van State maakt 
dit artikel een uitzondering op hun bevoegdheid voor het geval dat de betwisting omtrent 
de vervallenverklaring haar oorsprong vindt in wat de betrokken gemeenteraadsleden een 
«pretoriaanse verkiesbaarheidsvoorwaarde » noemen (nr 26.945). 

X. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - Verkiesbaarheid - Verkiesbaarheidsvereisten - Ver
eisten inzake taalkennis 

XI. TALEN IN BESTUURSZAKEN - Toepassingsgebied van de wetgeving - Overheden en politieke 
mandatarissen 

In artikel Jbis van de Grondwet ligt het principiële vereiste besloten dat de leden van 
de organen van de gemeenten in het Nederlandse taalgebied Nederlands moeten gebruiken 
en dus moeten kennen. Dat vereiste betekent dat wie die taal niet kent, niet rechtsgeldig lid 
kan worden van zulk een orgaan. 

Die normale draagwijdte van het niet voldoen aan het vereiste van taalkennis is uit 
zichzelf niet toepasselijk op de gemeenteraadsleden. 

Wat de gemeenteraadsleden wezenlijk onderscheidt van andere overheidspersonen op 
gemeentelijk vlak, is dat zij rechtstreeks door de bevolking verkozen worden. Aan dit gegeven 
moet een bijzonder gewicht gehecht worden, daar het behoort tot de fundamentele regelen 
van de Belgische staatsorganisatie, neergelegd als het is in een andere grondwetsbepaling, 
namelijk in artikel 108, tweede lid, l°, van de Grondwet. Dezelfde grondwetsbepaling wil 
dat de wet de toepassing verzekert van dat beginsel van de rechtstreekse verkiezing van de 
gemeenteraadsleden en artikel 4 van de Grondwet belast de wetgevende macht ermee de 
vereisten vast te stellen waaraan men moet voldoen om het politiek recht dat het recht is om 
tot gemeenteraadslid te worden verkozen, te kunnen uitoefenen. 

De samenlezing, ten aanzien van de gemeenteraadsleden, van artikel 3bis enerzijds 
en van artikel 108, tweede lid, l°, en artikel 4 anderzijds leidt er aldus toe dat artikel 
Jbis wel inhoudt dat de gemeenteraadsleden van gemeenten in het Nederlandse taalgebied 
Nederlands moeten kennen, maar dat het de nationale wetgever toekomt te beslissen of aan 
dat vereiste de juridische vorm gegeven zal worden van een verkiesbaarheidsvoorwaarde 
in de echte zin van dat woord, d.w.z. een voorwaarde bij het niet vervullen waarvan men 
niet geldig verkozen is. Bedoeld vereiste kan wel te verstaan een andere, door de bevoegde 
wetgever vast te stellen juridische gedaante aannemen - met een andere algemene sanctie 
dan het niet geldig verkozen zijn, algemene sanctie die bijvoorbeeld kan liggen op het 
terrein van de rechtsgeldigheid van de beslissingen genomen door een gemeenteraad met 
Nederlandsonkundige leden of met een stemmenmeerderheid bereikt door toedoen van zulke 
leden. 

Geen enkele wetsbepaling heeft het taalkennisvereiste voor de gemeenteraadsleden 
tot de grondwettelijk hooggeplaatste waarde van een verkiesbaarheidsvoorwaarde verheven 
(nrs 26.944 en 26.945). 

Nr 26.944 

Gezien het verzoekschrift dat José Happart, gemeenteraadslid te Voeren, op 30 januari 1984 heeft ingediend 
om hoger beroep in te stellen tegen het besluit van 19 januari 1984, waarbij de bestendige deputatie van de 
provincieraad van Limburg hem vervallen verklaart van zijn mandaat van gemeenteraadslid; 

Gelet op de beschikking van 23 oktober 1984 waarbij aan de partijen wordt gevraagd om in een aanvullende 
memorie hun opvattingen te doen kennen in verband met de eventuele toepassing op de onderhavige zaak van 
artikel 15 van de wet van 28 juni 1983 houdende de inrichting, de bevoegdheid en de werking van het Arbitragehof; 

Gelet op de beschikking van 31 mei 1985 waarbij wordt beslist dat het afdoen van de zaak wordt opgeschort 
tot de uitspraak van het Arbitragehof over de door de Vlaamse Executieve op 10 oktober 1984 aanhangig gemaakte 
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vordering tot vernietiging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 26 juni 1984 in het Belgisch Staatsblad 
is bekendgemaakt; 

Gelet op de beschikking van 27 mei 1986 waarbij de terechtzitting bepaald wordt op 24 juni 1986; 

Gelet op het feit dat op 2 juni 1986 van deze beschikking kennis is gegeven aan partijen en dat ze daarbij 
worden verzocht in een bijkomende memorie hun standpunt te doen kennen omtrent de weerslag op het huidige 
geding van het arrest van het Arbitragehof van 26 maart 1986 houdende de vernietiging van het decreet van de 
Franse Gemeenschap van 26 juni 1984; 

1. Over de gegevens van de zaak. 

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

1.1. Met een 24 december 1983 gedagtekende brief verzoeken Huub Broers en Victor Renkens, beiden 
gemeenteraadslid van Voeren, de bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg «het verval uit te spreken 
van de Heer J. Happart als raadslid en als burgemeester van de gemeente Voeren», omdat «uit de (door genoemde 
verzoekers in hun rekwest aangevoerde) feiten blijkt dat er voldoende aanwijzingen zijn dat de Heer José Happart 
geen Nederlands kent, zodat hij zijn mandaat niet kan uitoefenen». 

1.2. Met een 9 januari 1984 gedagtekend schrijven van de provinciegouverneur van Limburg wordt verzoeker 
«uitgenodigd om (zich) voor de bestendige deputatie ... op donderdag 19 januari 1984 om 18 uur, aan te bieden 
teneinde er (zijn) verweer in deze procedure in te dienen en het bewijs naar eigen keuze bij te brengen van de 
kennis van het Nederlands, dat kan aannemelijk maken dat (hij) de voor de uitoefening van (zijn) mandaat wettelijk 
vereiste kennis van de gestelde bestuurstaal, het Nederlands, heeft». 

1.3. Op 19 januari 1984 neemt de bestendige deputatie het besluit waarbij José Happart «wordt vervallen
verklaard van zijn mandaat van raadslid van de gemeenteraad van de gemeente Voeren» (art. 1 ). In artikel 2 wordt 
gesteld: «het verzoek voor zover het betrekking heeft op het mandaat van burgemeester van de Heer Happart is 
niet ontvankelijk». 

Dit besluit werd vastgesteld onder meer met toepassing van artikel 65 en volgende en inzonderheid artikel 
82 van de gemeentekieswet. 

1.4. Het is van artikel 1 van dat besluit dat verzoeker José Happart in beroep komt. 

2. Over de procesvoering. 

a) De aanwijzing van de partijen. 

2.1. Verzoeker wijst als verwerende partijen aan: «l. de bestendige deputatie van de provincieraad van ... 
Limburg .. " 2. de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de heer Minister van Binnenlandse Zaken ... , 3. desnoods: 
het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Voeren ... (en) 4. (de) door de schuld van de bestendige 
deputatie ... niet geïdentificeerde verzoekers». 

2.2. Overwegende dat artikel 82 van de gemeentekieswet luidt als volgt: 

«Een lid van het gemeentebestuur dat niet voldoet aan een van de verkiesbaarheidsvereisten houdt op deel 
uit te maken van de raad. Van de feiten die verval van het lidmaatschap kunnen meebrengen, geeft het college 
van burgemeester en schepenen dadelijk kennis aan de bestendige deputatie van de provincieraad en zendt van 
deze kennisgeving bericht aan de betrokkene, tegen ontvangbewijs .... Het gemeenteraadslid tegen wie verval van 
lidmaatschap wordt gevorderd, kan zijn bezwaren bij de bestendige deputatie indienen binnen acht dagen nadat hij 
mededeling heeft gekregen van de kennisgeving die aan dit college is gedaan. Het verval wordt door de bestendige 
deputatie vastgesteld binnen dertig dagen nadat hetzij de kennisgeving van dit college, hetzij een bezwaarschrift 
van derden ter griffie van de provincie is ingekomen ... »; 

2.3. Overwegende dat wanneer de bestendige deputatie de vervallenverklaring uitspreekt van een gemeen
teraadslid op grond van artikel 82 van de gemeentekieswet, zij als administratief rechtscollege optreedt; dat zij 
derhalve buiten de zaak moet worden gesteld wanneer van een door haar vastgesteld besluit in beroep wordt 
gekomen; 

2.4. Overwegende dat de Minister van Binnenlandse Zaken op generlei wijze betrokken is geweest bij de 
totstandkoming van de bestreden beslissing, zodat hij ook buiten de zaak dient te worden gesteld; 

2.5. Overwegende dat in het onderhavige geval het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 
Voeren geen enkele aanvraag heeft gericht tot de bestendige deputatie om de vervallenverklaring van een 
gemeenteraadslid te doen uitspreken, zodat dat college ook geen verwerende partij kan zijn bij het beroep dat 
het betrokken gemeenteraadslid instelt tegen het besluit waarbij de bestendige deputatie zijn vervallenverklaring 
uitspreekt; dat het eveneens buiten de zaak dient te worden gesteld; 

2.6. Overwegende dat in zaken zoals deze geen verwerende partij moet worden aangewezen; dat derden, 
die bezwaar hebben ingediend tegen de verdere uitoefening door een gemeenteraadslid van zijn mandaat, belang
hebbende partijen zijn; 
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2.7. Overwegende dat verzoeker aanvoert dat de rechten van de verdediging werden geschonden doordat de 
namen van de klachtindieners hem niet ter kennis werden gebracht, ook niet in de oproepingsbrief van 9 januari 
1984 van de gouverneur van de provincie Limburg; 

Overwegende dat uit de aangehaalde tekst van artikel 82 van de gemeentekieswet (2.2.) volgt dat de feiten 
die verval van het lidmaatschap van de gemeenteraad kunnen meebrengen, door het college van burgemeester 
en schepenen ter kennis van de bestendige deputatie worden gebracht en dat van deze kennisgeving bericht 
wordt gezonden aan het betrokken gemeenteraadslid; dat een analoge werkwijze niet voorzien is wanneer het 
bezwaarschrift omtrent het lidmaatschap van een gemeenteraadslid uitgaat van derden; 

Overwegende dat beroeper door de oproepingsbrief van 9 januari 1984 van de gouverneur van de provincie 
Limburg in kennis werd gesteld van de gegevens die werden aangevoerd met betrekking tot de vraag tot 
vervallenverklaring van zijn lidmaatschap van de gemeenteraad van Voeren; dat de verrnelding van de namen 
van de klachtindieners in de oproepingsbrief geen essentieel gegeven is ten aanzien van het verweer over de 
gegrondheid van die klacht; dat verzoeker, behoorlijk opgeroepen, niet ter zitting van de bestendige deputatie 
verschenen is en ook geen poging blijkt gedaan te hebben om inzage te nemen van het administratief dossier van 
zijn zaak, waardoor hij precies van de door hem gewenste gegevens kennis zou hebben gekregen; dat aldus niet 
blijkt dat de rechten van de verdediging zouden zijn geschonden; 

3. Over de weerslag van het arrest ra/nummer 13 van 26 maart 1986 van het Arbitragehof op de afhandeling van 
het huidige beroep. 

3.1. Overwegende dat bij arrest rolnummer 13 van 26 maart 1986 het Arbitragehof het decreet van 26 juni 
1984 van de Franse Gemeenschap vernietigd heeft, decreet «assurant la protection de /' usage de la langue 
française pour les mandataires publics d' expressionfrançaise» (tot verzekering van de bescherming van het Franse 
taalgebruik voor de Franstalige overheidsmandatarissen); 

3.2. Overwegende dat dientengevolge de Raad met het bestaan van dit decreet geen rekening dient te 
houden voor de afhandeling van het huidige beroep; 

3.3. Overwegende dat op de vraag of genoemd arrest nog een verdere weerslag heeft op de afhandeling 
van het huidige beroep verzoeker als zijn mening doet kennen «dat hij nooit heeft gevraagd dat een prejudiciële 
vraag zou gesteld worden», maar dat in dat arrest bevestigd wordt dat «uit de artikelen 4 en 108 van de Grondwet 
moet worden afgeleid dat de Grondwetgever, op het vlak van de provincies en gemeenten gekozen heeft voor de 
directe verkiezing en aan de nationale wetgever de zorg heeft toevertrouwd om ... de verkiesbaarheidsvoorwaarden 
vast te stellen»; 

3.3.1. Overwegende dat de belanghebbende partijen integendeel de mening zijn toegedaan dat noch de 
interpretatie die het Arbitragehof geeft van artikel 3bis van de Grondwet, noch de interpretatie die het geeft van 
het begrip «diensten» uit artikel 1 van de bij koninklijk besluit van 18 juli 1966 gecoördineerde wetten op het 
gebruik van de talen in bestuurszaken, hierna de bestuurstaalwet genoemd, de Raad van State binden en dat er 
derhalve geen reden voor de Raad van State voorhanden is om zijn rechtspraak ter zake de taalkennis van de 
gemeenteraadsleden te herzien; 

3.4. Overwegende dat, overeenkomstig wat geldt voor elke rechterlijke uitspraak, het gezag van gewijsde 
van een arrest van het Arbitragehof zich uitstrekt tot het dictum en de onverbrekelijk met dat dictum verbonden 
motieven; dat om uit te maken welke motieven onverbrekelijk met het dictum verbonden zijn, men in de eerste 
plaats zijn aandacht dient te laten uitgaan naar wat de rechter die het arrest of het vonnis heeft uitgesproken daar 
zelf over heeft gedacht, overeenkomstig de regel van uitlegkunde dat rechtshandelingen veeleer naar de geest dan 
naar de letter geïnterpreteerd moeten worden, wat onverrnijdelijk tot een subjectieve, in de zin van een op de 
bedoeling van de auteur van de rechtshandeling afgestemde, interpretatie noopt; dat het dan weerom wel zo is 
dat die bedoeling op haar beurt geïnterpreteerd moet worden in het licht van de bevoegdheid van de auteur van 
de handeling; dat het Arbitragehof voor zichzelf die regel van uitlegkunde in herinnering brengt daar waar het, 
onder meer in zijn arrest rolnummer 15 van 12 juni 1986, overweegt: « ... de bevoegdheid van het Hof hangt 
in wezen samen met de grondwettelijke grenzen van de respectieve bevoegdheden van verscheidene wetgevers» en 
deswege, onder meer in evengenoemd arrest, weigert een interpretatie te geven van een grondwetsbepaling waar 
die grenzen niet ter discussie kunnen komen; 

3.4.1. Overwegende vooreerst, wat artikel 3bis van de Grondwet betreft, dat niet blijkt dat het Arbitragehof, 
daar waar het overweegt (sub III, 3.B.6., vierde lid, van zijn arrest): «Dit artikel Jbis brengt evenwel op zichzelf 
geen wijziging mede van de juridische ordening; uit dit artikel kan niet worden afgeleid dat het rechtstreeks, in 
se, verplichtingen met betrekking tot het gebruik van de talen of een vereiste van talenkennis ten aanzien van 
overheidsmandatarissen zou opleggen», die interpretatie als een onverbrekelijk met het dictum verbonden motief 
ziet; dat immers vastgesteld dient te worden wat volgt: de vraag of artikel 3bis van de Grondwet rechtstreeks 
verplichtingen als door het Arbitragehof genoemd oplegt, is wel van belang om te weten in hoeverre er buiten 
artikel 3bis om nog nood is aan het vaststellen van regels nopens zodanige verplichtingen; artikel 3bis wijst echter 
- noch op zichzelf, noch samengelezen met andere bepalingen - niet de overheid - Staat, Gemeenschap of 
Gewest - aan die bevoegd is om, in de mate dat die nood bestaat, die regels vast te stellen; het Arbitragehof zelf 
haalt, wat betreft het vereiste van taalkennis, als verkiesbaarheidsvoorwaarde voor provinciale en gemeentelijke 
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overheidsmandatarissen, die aanwijzing elders, namelijk in de artikelen 4 en 108 van de Grondwet (sub 3.B.5. van 
zijn arrest); gelet op het sub 3.4. uiteengezette uitgangspunt, moet dus, in de opvatting van het Arbitragehof zelf, 
enkel van de interpretatie van beide laatstgenoemde artikelen aangenomen worden dat ze gezag van gewijsde heeft; 

3.4.2. Overwegende, wat artikel 1 van de bestuurstaalwet betreft, dat evenmin blijkt dat het Arbitragehof, 
daar waar het overweegt (sub 3.B.4.c., vierde lid, van zijn arrest): «De gecoördineerde wetten beogen niet 
de mandatarissen die geroepen worden om zitting te nemen in een collegiaal orgaan, en aanzien hen niet als 
«diensten» in de zin van artikel 1 ervan, behalve in zoverre dergelijke mandatarissen optreden als individuele 
bestuursautoriteiten», die interpretatie als een onverbrekelijk met het dictum verbonden motief ziet; dat immers 
vastgesteld dient te worden wat volgt: het Arbitragehof blijkt die interpretatie enkel te geven om, door het spel 
der tegenstellingen, de juiste betekenis van het begrip «bestuurszaken» in artikel 59bis, § 3, 1°, van de Grondwet 
in het licht te stellen; het is op de betekenis van dat laatste begrip dat het Arbitragehof, sub 3.B.4.c., zesde 
lid, van zijn arrest, steunt om de Gemeenschappen bevoegd te achten om het «taalgebruik te regelen ... voor 
de mandatarissen in de organen waardoor de handelingen van bestuur worden verricht, en voor de procedures 
waarbij de bestuurszaken worden geregeld»; niets wijst erop dat, had in artikel 1 van de bestuurstaalwet het begrip 
«diensten» een andere betekenis dan die welke het Arbitragehof eraan toekent, zulks dat Hof ertoe gebracht zou 
hebben aan het begrip «bestuurszaken» in artikel 59bis, § 3, l 0 , een andere betekenis te geven dan het eraan 
gegeven heeft; het zou slechts anders zijn wanneer het Arbitragehof het begrip «diensten» had beschouwd als een 
begrip dat bevoegdheden verdeelt tussen Staat, Gemeenschappen en Gewesten, hetzij direct hetzij indirect, indirect 
doordat het in artikel 59bis, § 3, 1°, van de Grondwet wordt gehanteerd om de draagwijdte van het aldaar bepaalde 
te interpreteren; integendeel, het Arbitragehof ontzegt duidelijk zulk een rol aan genoemd begrip aangezien het 
aan het begrip «bestuurszaken» in artikel 59bis, § 3, 1°, juist een andere interpretatie geeft dan aan het begrip 
«diensten»; gelet op het sub 3.4. uiteengezette uitgangspunt moet dus, in de opvatting van het Arbitragehof zelf, 
enkel van de interpretatie van artikel 59bis van de Grondwet aangenomen worden dat ze gezag van gewijsde heeft; 

4. Over de gegrondheid van het beroep. 

4.1. Overwegende dat verzoeker onder meer aanvoert dat de verkiesbaarheidswetten vastgesteld zijn in 
artikel 65 van de gemeentekieswet en de onverenigbaarheden in artikel 67 en volgende van dezelfde wet en dat 
onder die vereisten nergens de verplichting vastgesteld is de bestuurstaal van het (taal)gebied te kennen, zodat 
het bestreden besluit dat hem wegens die ontstentenis van taalkennis vervallen verklaart van zijn mandaat van 
gemeenteraadslid van Voeren onwettig is en derhalve vernietigd moet worden; 

4.2. Overwegende dat het bestreden besluit van de bestendige deputatie met betrekking tot de vervallen
verklaring van verzoeker steunt op de volgende consideransen: 

«ll. In rechte. 

»A. Overwegende dat de Bestendige Deputatie gevat is door de toepassing, rechtstreeks en onrechtstreeks, 
van artikel 82 van de gemeentekieswet door de verzoekers ingeroepen; 

»dat de ontvankelijkheid van de toepassing van onderhavig artikel uit de gemeentekieswet afhangt van de 
juridische kwalificatie van de feitelijke gronden waarop verzoekers zich steunen. 

»B 1. Overwegende dat de gemeente Voeren krachtens artikel 1 van de wet van 8 november 1962 tot wijziging 
van provincie-, arrondissements- en gemeentegrenzen deel uitmaakt van de Provincie Limburg en in toepassing van 
artikel 3 van de gecoördineerde wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, onbetwistbaar tot het Nederlandse 
taalgebied behoort; 

»Wanneer de grondwetgever in artikel 3bis heeft gesteld dat er in België vier taalgebieden bestaan, heeft hij 
geen etnografische vaststellingen willen doen maar een rechtsbegrip willen instellen. 

»In de grondwettelijke voorschriften betekent «taalgebied» derhalve niet een gebied waar infeite een bepaalde 
taal wordt gesproken, maar een gebied waar in rechte een bepaalde taal moet worden gebruikt of met betrekking 
waarop een bepaalde taal moet worden gebruikt. 

»Rekening houdend met het ongewijzigd gebleven artikel 23 van de Grondwet, kan zulks niets anders 
betekenen dan dat het door artikel 3bis bedoelde Nederlands taalgebied het gebied is waar en waarvoor de officiële 
taal het Nederlands is, dit is de taal die voor handelingen van het openbaar gezag en voor gerechtszaken moet 
worden gebruikt, behoudens uitdrukkelijk door wet of decreet te stellen uitzonderingen. De uitzonderingen moeten 
evenwel het karakter van uitzonderingen behouden en moeten dus ook restrictief worden geïnterpreteerd. 

»De zgn. faciliteiten zijn uitzonderingen op de algemene regel dat de bestuurstaal in de gemeente Voeren het 
Nederlands is, uitzonderingen enkel ten voordele van een gedeelte van de bestuurden en niet van de bestuurders. 

»Moet de bestuurstaal voor de bestuurders het Nederlands zijn, dan volgt daaruit dat die bestuurders, 
behalve voor de gestelde uitzonderingen ten overstaan van de Franssprekende geadministreerden, voor al hun 
bestuurshandelingen het Nederlands moeten gebruiken. 

»Dit beduidt in concreto, toegepast op de werking van de gemeenteraad en van het college van burgemeester 
en schepenen dat alle ambtelijke bescheiden en mededelingen die aan de raad of het college worden voorgelegd 
of ervan uitgaan, alsmede de notulen enkel wettig in het Nederlands kunnen worden gesteld. De taal van de 
besluitvorming is er het Nederlands; vertalingen mogen niet worden gemaakt noch van de agenda, noch van de 
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1•erklarende nota's, de uitleg van het college of hetgeen er wordt gezegd in het algemeen; ook de mondelinge 
tussenkomsten, willen zij enig gevolg hebben, dienen in het Nederlands te geschieden. 

»Dat de wettelijke verplichting van het gebruik van het Nederlands als bestuurstaal in het Nederlands 
taalgebied- en derhalve in de gemeente Voeren behorende tot het Nederlands taalgebied- onomstootbaar h/ijkt 
uit de voorbereidende werken bij de taalwetten en de adviezen en arresten van de Raad van State die terzake van 
toepassing kunnen gesteld worden (Gedr. st. Senaat, zitting 1962-63, nr. 304; advies van de Raad van State van 
22 juli 1982- Raad van State, arrest Germis van 17 augustus 1973, nr. 15.990, arrest Carlier van 29 maart 1977. 
nr. 19.522. arrest Verheyden van 6 april 1982, nr. 22.186, arrest St. Genesius-Rode van 24 mei 1983, nr. 23.282, 
arrest Walraet van 8 november 1983, nr. 23.658 en van 23 december 1983, nr. 23.853). 

»2. Ove1wegende dat de verplichting om het Nederlands als bestuurstaal te gebruiken. ve1plichting die 
rechtstreeks voortvloeit uit artikel 3bis van de Grondwet en het K.B. van 18 juli 1966 dat formeel de gemeente 
Voeren bij het Nederlandse taalgebied indeelde, voor de betrokkenen noodzakelijkeiwijze en onolllkoombaar de 
verplichting inhoudt om die taal te kennen die nodig is om hun bestuurstaak te kunnen waarnemen; 

»dat zonder de kennis van de taal waarin alle bestuurshandelingen dienen te geschieden, het mandaat van 
een dergelijke verkozene immers van alle inhoud zou ontdaan zijn, gezien de betrokkene op geen enkele wijze zou 
kunnen meewerken aan de besluitvorming, daar waar deze medewerking per definitie de essentie van zijn mandaat 
dient te zijn; 

»dat dit ondermeer met de meeste scherpte zichtbaar wordt in de gevallen waar de raad de hoorplicht heeft 
zoals bijvoorbeeld is voorgeschreven in tuchtprocedures vervat in de gemeentewet; 

»dat de bestuurders in de gemeente Voeren derhalve de kennis dienen te hebben van de Nederlandse taal 
teneinde in rechte en in feite de vervulling van hun bestuursopdracht te kunnen uitoefenen. 

»3. Oveiwegende dat de grondwetgever er in 1970 van uitgegaan is dat er een vermoeden bestaat dat zij die 
zich in een bepaald taalgebied verkiesbaar stellen, ook de bestuurstaal van dat gebied kennen; 

»dat het vermoeden evenwel geen absolute gelding kan hebben, aangezien het gaat om een verplichting 
waarvan het eventueel niet vervuld zijn onmiddellijk na de inwerkingtreding van het desbetreffende orgaan duidelijk 
waarneembaar wordt; 

»dat in geval van betwisting er enkel voldoende aanwijzingen moeten aangebracht worden die er kunnen op 
wijzen dat het hogervermelde vermoeden niet aan de werkelijkheid beantwoordt. 

»C 1. Oveiwegende dat de artikelen 65 tot en met 70 van de gemeentekieswet bepaalde vooiwaarden op
sommen waaraan moet voldaan zijn om tot lid of tot opvolger in de gemeenteraad te kunnen verkozen worden of 
te kunnen handelen; 

»dat onder die vooiwaarden er weliswaar geen voorkomt die betrekking heeft op een vereiste van taalkennis; 

»dat waar gesteld wordt dat onderhavige vooiwaarden op limitatieve wijze zijn gesteld, dit beginsel enkel 
inhoudt dat er op analoge wijze geen nieuwe mogen aan worden toegevoegd; 

»dat dit evenwel geenszins uitsluit dat andere wetten, en a fortiori de Grondwet, nog andere verplichtingen 
aan de leden van de gemeenteoverheden zouden kunnen opleggen en evenmin uitsluit dat andere verplichtingen 
eventueel op impliciete wijze door andere wetten of de Grondwet zouden zijn opgelegd; 

»dat de rechter de bevoegdheid en de plicht heeft uit de bepalingen van de wet al de gevolgtrekkingen te 
halen die er juridisch onontkoombaar in besloten liggen. 

»2. Oveiwegende dat de vervulling van een bestuursopdracht aldus ondermeer konkreet veronderstelt dat 
de verkozen politieke mandataris uiteraard de taal van het gebied waarin hij verkozen werd kent, daar deze taal 
immers de verplichte bestuurstaal is voor de mandatarissen; 

»dat wanneer er betwisting bestaat nopens de vereiste taalkennis in hoofde van bepaalde verkozenen en er 
dienaangaande voldoende aanwijzingen aangebracht worden, de Bestendige Deputatie gemachtigd is krachtens de 
ruime onderzoeksmacht die haar wettelijk is gegeven, na te gaan of de betrokken verkozenen inderdaad blijk geven 
van een voldoende taalkennis om hun mandaat te kunnen uitoefenen. 

»D 1. Oveiwegende dat, daar waar gesteld wordt dat het vermoeden, dat zij die zich in een bepaald taalgebied 
verkiesbaar stellen ook de bestuurstaal van dat gebied kennen, geen absolute gelding kan hebben gezien dit 
onmiddellijk na de inwerkingtreding van het desbetreffende orgaan duidelijk waarneembaar kan worden, onderhavig 
verzoekschrift de Bestendige Deputatie uitnodigt om dit specifiek vermoeden' te toetsen en aldus aansluiting vindt 
rechtstreeks of onrechtstreeks bij artikel 82 van de gemeentekieswet; 

»dat een verzoek tot vervallenverklaring - om zinvol te zijn en niet afgewezen te worden als zijnde ingesteld 
buiten enige wettelijke voorziening - enkel kan worden ingepast, rechtstreeks of onrechtstreeks, in het bepaalde 
van artikel 82 van de gemeentekieswet; 
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»dat dit ook het gem/ is wanneer de taalvereiste het effect zou hebben in zijn gevolgen van een onvere
nigbaarheid; 

»dat immers ook artikel 72 van de gemeentekieswet verwijst voor zijn toepassing naar artikel 82 van de 
gemeentekieswet; 

»dat daarbij het gemeenteraadslid dat in werkelijkheid nooit aan de, zoals hierboven beschreven, taalvereiste 
voldeed, gelijkgesteld wordt met degene die er niet meer aan voldoet (Raad van State arrest Wa/raet nr. 23.830 van 
20 december 1983. Vgl. met de arresten nr. 11.917, nr. 14.168, nr. 15.532, nr. 14.585, nr. 15.741 ). 

»2. Overwegende dat artikel 82 van de gemeentekieswet geen vervallenverklaring organiseert ten aanzien 
van het mandaat van burgemeester. 

»3. Overwegende dat het verzoek ten aanzien van het mandaat van gemeenteraadslid, gesteund op artikel 
82 van de gemeentekieswet in zijn rechtstreekse of onrechtstreekse werking, derhalve in rechte ontvankelijk is»; 

4.3. Overwegende dat uit de aangehaalde consideransen blijkt dat de bestendige deputatie haar besluit 
genomen heeft met toepassing van artikel 82 van de gemeentekieswet, bepaling krachtens welke «een lid van 
het gemeentebestuur dat niet voldoet aan een van de verkiesbaarheidsvereisten ophoudt deel uit te maken van de 
raad»; dat de bestendige deputatie overweegt «dat de verplichting om het Nederlands als bestuurstaal te gebruiken, 
verplichting die rechtstreeks voortvloeit uit artikel 3bis van de Grondwet en het K.B. van 18 juli 1966 (koninklijk 
besluit dat de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken heeft gecoördineerd) dat formeel de gemeente 
Voeren hij het Nederlandse taalgebied indeelde, voor de betrokkenen noodzakelijkerwijze en onontkoombaar de 
verplichting inhoudt om die taal te kennen die nodig is om hun bestuurstaak te kunnen waarnemen» (Il. B. 2), en 
uit de mogelijkheid van het invoeren zelfs «op impliciete wijze» van verplichtingen voor gekozen mandatarissen 
(C. 1) tot het besluit komt dat «de vervulling van een bestuursopdracht aldus onder meer concreet veronderstelt 
dat de verkozen politieke mandataris uiteraard de taal van het gebied waarin hij verkozen werd kent, daar deze 
taal immers de verplichte bestuurstaal is voor de mandatarissen» (C. 2); 

4.4. Overwegende dat in artikel 3bis van de Grondwet het principiële vereiste besloten ligt dat de leden van 
de organen van de gemeenten in het Nederlandse taalgebied Nederlands moeten gebruiken en dus moeten kennen; 
dat dat vereiste betekent dat wie die taal niet kent, niet rechtsgeldig lid kan worden van zulk een orgaan; 

4.5. Overwegende dat die normale draagwijdte van het niet voldoen aan het vereiste van taalkennis, niet 
uit zichzelf toepassing vindt op de gemeenteraadsleden; 

Overwegende dat wat de gemeenteraadsleden wezenlijk onderscheidt van andere overheidspersonen op 
gemeentelijk vlak, is dat zij rechtstreeks door de bevolking verkozen worden; dat aan dit gegeven een bijzonder 
gewicht gehecht moet worden daar het behoort tot de fundamentele regelen van de Belgische Staatsorganisatie, 
neergelegd als het is in een andere grondwetsbepaling, namelijk in artikel 108, tweede lid, 1 °, van de Grondwet; dat 
dezelfde grondwetsbepaling wil dat de wet de toepassing verzekert van dat beginsel van de rechtstreekse verkiezing 
van de gemeenteraadsleden en dat artikel 4 van de Grondwet de wetgevende macht ermee belast de vereisten vast 
te stellen waaraan men moet voldoen om het politiek recht dat het recht is om tot gemeenteraadslid te worden 
verkozen, te kunnen uitoefenen; dat de samenlezing, ten aanzien van de gemeenteraadsleden, van artikel 3bis 
enerzijds en van artikel 108, tweede lid, l 0 , en artikel 4 anderzijds er aldus toe leidt dat artikel 3bis wel inhoudt 
dat de gemeenteraadsleden van gemeenten in het Nederlandse taalgebied Nederlands moeten kennen, maar dat het 
de nationale wetgever toekomt te beslissen of aan dat vereiste de juridische vorm gegeven zal worden van een 
verkiesbaarheidsvoorwaarde in de echte zin van dat woord, d.w.z. een voorwaarde bij het niet vervullen waarvan 
men niet geldig verkozen is; dat wel te verstaan bedoeld vereiste een andere, door de bevoegde wetgever vast 
te stellen, juridische gedaante - met een andere algemene sanctie dan het niet geldig verkozen zijn, algemene 
sanctie die bijvoorbeeld kan liggen op het terrein van de rechtsgeldigheid van de beslissingen genomen door een 
gemeenteraad met Nederlandsonkundige leden of met een stemmenmeerderheid bereikt door toedoen van zulke 
leden - kan aannemen; 

4.6. Overwegende dat vastgesteld moet worden dat geen enkele wetsbepaling het besproken taalkennis
vereiste voor de gemeenteraadsleden tot de grondwettelijk hooggeplaatste waarde van een verkiesbaarheidsvoor
waarde heeft verheven; 

4.7. Overwegende dat uit wat voorafgaat volgt dat artikel l van het bestreden besluit, dat steunt op het 
niet voldoen aan een verkiesbaarheidsvereiste, de vereiste wettelijke grondslag ontbeert en derhalve moet worden 
vernietigd, 

BESLUIT: 

Artikel 1. - Buiten de zaak worden gesteld de Minister van Binnenlandse Zaken, de bestendige deputatie 
van de provincieraad van Limburg en het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Voeren. 

Artikel 2. - Vernietigd wordt artikel l van het besluit van 19 januari 1984 van de bestendige deputatie van de 
provincieraad van Limburg waarbij José Happart vervallen wordt verklaard van zijn mandaat van gemeenteraadslid 
van Voeren. 
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Artikel 3. - Bovenvermeld besluit van de bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg wordt 
voor het overige bevestigd. 

* * * 

N• 26.945 
Gezien het verzoekschrift dat Richard Peeters op 2 maart 1984 heeft ingediend om beroep in te stellen tegen 

het besluit van 16 februari 1984 van de bestendige deputatie van de provincieraad van Brabant waarbij deze zijn 
bezwaarschrift afwijst dat strekt tot vervallenverklaring van de gemeenteraadsleden B. de Hemricourt de Grunne, 
F. van Hoobrouck d' Aspre, 8. De Jonghe, G. Vandervorst, J.P. Sans, F. Van Sever, C. Jaubert, R. Van Bierset, 
M.A. Huget-Capron, H. Geuens, P. D'Hose, Cl. Schoonjans-Dalschaert, P. Sala, M. Marijnissen en J.C. Galland 
van Wezembeek-Oppem; 

Gelet op de beschikking van 31 mei 1985 waarbij wordt beslist dat het afdoen van de zaak wordt opgeschort 
tot de uitspraak van het Arbitragehof over de door de Vlaamse Executieve op 10 oktober 1984 aanhangig gemaakte 
vordering tot vernietiging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 26 juni 1984 in het Belgisch Staatsblad 
is bekendgemaakt; 

Gelet op de beschikking van 27 mei 1986 waarbij de terechtzitting bepaald wordt op 24 juni 1986; 

Gelet op het feit dat op 2, 3, 4, 9 en JO juni 1986 van deze beschikking kennis is gegeven aan partijen en 
dat ze daarbij worden verzocht in een bijkomende memorie hun standpunt te doen kennen omtrent de weerslag 
op het huidige geding van het arrest van het Arbitragehof van 26 maart 1986 houdende de vernietiging van het 
decreet van de Franse Gemeenschap van 26 juni 1984; 

1. Over de gegevens van de zaak. 

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

l.i. Met een 5 januari 1984 gedagtekend bezwaarschrift vragen een aantal gemeenteraadsleden van 
Wezembeek-Oppem, onder. wie verzoeker, de bestendige deputatie van de provincieraad van Brabant hun vijf
tien reeds genoemde collega's vervallen te verklaren op grond van artikel 82 van de gemeentekieswet; als motief 
voeren zij aan dat deze collega's het bewijs niet leveren van een voldoende kennis van het Nederlands. 

1.2. Op 16 februari 1984 besluit de bestendige deputatie dat het bezwaarschrift ontvankelijk doch ongegrond 
is. De consideransen die tot dat ongegrond verklaren leiden, luiden als volgt: 

«Gezien de gemeenteraad van Wezembeek-Oppem verplicht is het Nederlands te gebruiken; dat de kennis 
van het Nederlands ter zake in hoofde van de verkozenen wordt vermoed; dat het hier echter om een weerlegbaar 
vermoeden gaat; dat er dus ernstige aanwijzingen moeten zijn die aantonen dat dit vermoeden niet met de 
werkelijkheid strookt; 

»Gezien de bezwaarindieners echter ten bewijze van de Nederlandsonkundigheid uitsluitend verwijzen naar 
hetfeit dat een aantal verkozenen, op uitnodiging trouwens van verzoekers, aan de gemeentesecretaris geen afschrift 
hebben voorgelegd van een diploma waaruit blijkt dat zij het onderwijs in de Nederlandse taal hebben genoten of 
van een getuigschrift van de kennis van het Nederlands afgeleverd door het Vast Secretariaat voor Werving van 
het Rijkspersoneel; 

»Gezien het niet voorleggen van dergelijke dokumenten op zichzelf niet aantoont dat men de Nederlandse taal 
niet machtig is; dat door de verzoekers geen enkel ander middel wordt aangevoerd ter staving van de afwezigheid 
van de vereiste taalkennis in hoofde van de 15 raadslieden; dat dus in feite geen aanwijzingen werden aangebracht 
die verdere onderzoeksmaatregelen door de Bestendige Deputatie zouden rechtvaardigen, te meer daar de verzoekers 
niet de onmogelijkheid van negatieve bewijslevering kunnen inroepen vermits de desbetreffende gemeenteraad reeds 
sedert 31 maart 1983 in werking is getreden»; 

2. Over de ontvankelijkheid van het beroep. 

2.1. Overwegende dat de Ie, 3e, 4e, 6e, 7e, JOe, 12e, 14e en !Se belanghebbende partijen opwerpen dat 
verzoeker het rechtens vereiste belang niet heeft; 

2.1.1. Overwegende dat deze exceptie iedere grond mist; dat kraçhtens artikel 82, zesde lid, van de 
gemeentekieswet de beslissing waarvan hij in beroep komt, aan verzoeker ter kennis moest worden gebracht; 
dat hij derhalve krachtens hetzelfde artikel, zevende lid, het recht had om tegen die beslissing bij de Raad van 
State beroep in te stellen zonder daarenboven van enig belang te doen blijken; 

2.2. Overwegende dat dezelfde partijen opwerpen dat aan verzoeker het gezag van rechterlijk gewijsde moet 
worden tegengeworpen van 's Raads arresten nr. 22.967 van 22 februari 1983 en nr. 23.830 van 20 december 1983; 
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2.2.1. Overwegende dat ook deze exceptie iedere grond mist; dat hetgeen in de huidige zaak te beslissen 
is, niet reeds het voorwerp heeft uitgemaakt van de ingeroepen arresten; dat overeenkomstig artikel 23 van het 
Gerechtelijk Wetboek deze arresten dan ook geen gezag van gewijsde hebben ten opzichte van het huidige beroep; 

2.3. Overwegende dat de 2e, 5e, Se, 9e, ! Ie en 13e belanghebbende partijen opwerpen dat de Raad van 
State onbevoegd is; dat zij bij hun betoog uitgaan van artikel 93 van de Grondwet, dat bepaalt dat geschillen over 
politieke rechten tot de bevoegdheid van de rechtbanken behoren, behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen; 
dat zij verklaren tevergeefs te zoeken naar de wetsbepaling die, met toepassing van evengenoemd artikel, de Raad 
van State bevoegd zou hebben gemaakt om zich uit te spreken over de «pretoriaanse verkiesbaarheidsvoorwaarde» 
die de verplichting voor de «verkozenen van het Vlaamse landsgedeelte» Nederlands te kennen is; 

2.3.1. Overwegende dat de exceptie iedere grond mist; dat het beroep gericht is tegen een met toepassing 
van artikel S2 van de gemeentekieswet door de bestendige deputatie genomen beslissing inzake vervallenverklaring 
van de gemeenteraadsleden en dat hetzelfde artikel in een beroep bij de Raad van State tegen zodanige beslissing 
voorziet; dat noch voor de bestendige deputatie noch voor de Raad van State dit artikel een uitzondering op 
hun bevoegdheid maakt voor het geval de betwisting omtrent de vervallenverklaring haar oorsprong vindt in wat 
genoemde belanghebbende partijen een «pretoriaanse verkiesbaarheidsvoorwaarde» noemen; 

2.4. Overwegende dat ook de 2e, 5e, Se, 9e, l Ie en 13e belanghebbende partijen opwerpen dat aan verzoeker 
het gezag van gewijsde van 's Raads arrest nr. 22.967 moet worden tegengeworpen; dat om de reeds sub 2.2.1. 
uiteengezette reden deze exceptie iedere grond mist; 

3. Over de weerslag van het arrest rolnummer 13 van 26 maart 1986 van het Arbitragehof op de afhandeling van 
het huidige beroep. 

3.1. Overwegende dat bij arrest rolnummer 13 van 26 maart 19S6 het Arbitragehof het decreet van 26 
juni l 9S4 van de Franse Gemeenschap vernietigd heeft, decreet «assurant la protection de /' usage de la /angue 
française pour les mandataires publics d' expressionfrançaise» (tot verzekering van de bescherrning van het Franse 
taalgebruik voor de Franstalige overheidsmandatarissen); 

3.2. Overwegende dat dientengevolge de Raad met het bestaan van dit decreet geen rekening dient te 
houden voor de afhandeling van het huidige beroep; 

3.3. Overwegende dat op de vraag of genoemd arrest nog een verdere weerslag heeft op de afhandeling van 
het huidige beroep verzoeker ontkennend antwoordt; dat hij meer bepaald stelt dat noch de interpretatie die het 
Arbitragehof geeft van artikel 3bis van de Grondwet, noch de interpretatie die het geeft van het begrip «diensten» 
uit artikel 1 van de bij koninklijk besluit van IS juli 1966 gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in 
bestuurszaken, hierna de bestuurstaalwet genoemd, de Raad van State binden; 

3.3.1. Overwegende dat de belanghebbende partijen integendeel de mening zijn toegedaan dat het arrest van 
het Arbitragehof het de Raad van State rechtens onmogelijk maakt het beroep gegrond te bevinden; 

3.4. Overwegende dat, overeenkomstig wat geldt voor elke rechterlijke uitspraak, het gezag van gewijsde 
van een arrest van het Arbitragehof zich uitstrekt tot het dictum en de onverbrekelijk met dat dictum verbonden 
motieven; dat om uit te maken welke motieven onverbrekelijk met het dictum verbonden zijn, men in de eerste 
plaats zijn aandacht dient te laten uitgaan naar wat de rechter die het arrest of het vonnis heeft uitgesproken daar 
zelf over heeft gedacht, overeenkomstig de regel van uitlegkunde dat rechtshandelingen veeleer naar de geest dan 
naar de letter geïnterpreteerd moeten worden, wat onvermijdelijk tot een subjectieve, in de zin van een op de 
bedoeling van de auteur van de rechtshandeling afgestemde, interpretatie noopt; dat het dan weerom wel zo is 
dat die bedoeling op haar beurt geïnterpreteerd moet worden in het licht van de bevoegdheid van de auteur van 
de handeling; dat het Arbitragehof voor zichzelf die regel van uitlegkunde in herinnering brengt daar waar het, 
onder meer in zijn arrest rolnummer 15 van 12 juni 19S6, overweegt: « ... de bevoegdheid van het Hof hangt 
in wezen samen met de grondwellelijke grenzen van de respectieve bevoegdheden van verscheidene wetgevers» en 
deswege, onder meer in evengenoemd arrest, weigert een interpretatie te geven van een grondwetsbepaling waar 
die grenzen niet ter discussie kunnen komen; 

3.4.1. Overwegende vooreerst, wat artikel 3bis van de Grondwet betreft, dat niet blijkt dat het Arbitragehof, 
daar waar het overweegt (sub 3.B.6., vierde lid, van zijn arrest): «dit artikel Jbis brengt evenwel op zichzelf 
geen wijziging mede van de juridische ordening; uit dit artikel kan niet worden afgeleid dat het rechtstreeks, in 
se, verplichtingen met betrekking tot het gebruik van de talen of een vereiste van talenkennis ten aanzien van 
overheidsmandatarissen zou opleggen», die interpretatie als een onverbrekelijk met het dictum verbonden motief 
ziet; dat immers vastgesteld dient te worden wat volgt: de vraag of artikel 3bis van de Grondwet rechtstreeks 
verplichtingen als door het Arbitragehof genoemd oplegt, is wel van belang om te weten in hoeverre er buiten 
artikel 3bis om nog nood is aan het vaststellen van regels nopens zodanige verplichtingen; artikel 3bis wijst echter 
- noch op zichzelf, noch samengelezen met andere bepalingen - niet de overheid - Staat, Gemeenschap of 
Gewest - aan die bevoegd is om, in de mate dat die nood bestaat, die regels vast te stellen; het Arbitragehof zelf 
haalt, wat betreft het vereiste van taalkennis, als verkiesbaarheidsvoorwaarde voor provinciale en gemeentelijke 
overheidsmandatarissen, die aanwijzing elders, namelijk in de artikelen 4 en JOS van de Grondwet (sub 3.B.5. van 
zijn arrest); gelet op het sub 3.4. uiteengezette uitgangspunt, moet dus, in de opvatting van het Arbitragehof zelf, 
enkel van de interpretatie van beide laatstgenoemde artikelen aangenomen worden dat ze gezag van gewijsde heeft; 
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3.4.2. Overwegende, wat artikel 1 van de bestuurstaalwet betreft, dat evenmin blijkt dat het Arbitragehof, 
daar waar het overweegt (sub 3.B.4.c., vierde lid, van zijn arrest): «De gecoördineerde wetten beogen niet 
de mandatarissen die geroepen worden om zitting te nemen in een collegiaal orgaan, en aanzien hen niet als 
«diensten» in de zin van artikel 1 ervan, behalve in zoverre dergel!;ke mandatarissen optreden als individuele 
bestuursautoriteiten», die interpretatie als een onverbrekelijk met het dictum verbonden motief ziet; dat immers 
vastgesteld dient te worden wat volgt: het Arbitragehof blijkt die interpretatie enkel te geven om, door het spel 
der tegenstellingen, de juiste betekenis van het begrip «bestuurszaken» in artikel 59bis, § 3, 1°, van de Grondwet 
in het licht te stellen; het is op de betekenis van dat laatste begrip dat het Arbitragehof, sub 3.B.4.c, zesde 
lid, van zijn arrest, steunt om de Gemeenschappen bevoegd te achten om «het taalgebruik te regelen ... voor 
de mandatarissen in de organen waardoor de handelingen van bestuur worden verricht, en voor de procedures 
waarbij de bestuurszaken worden geregeld»; niets wijst erop dat, had in artikel 1 van de bestuurstaalwet het begrip 
«diensten» een andere betekenis dan die welke het Arbitragehof eraan toekent, zulks dat Hof ertoe gebracht zou 
hebben aan het begrip «bestuurszaken» in artikel 59bis, § 3, 1°, een andere betekenis te geven dan het eraan 
gegeven heeft; het zou slechts anders zijn wanneer het Arbitragehof het begrip «diensten» had beschouwd als een 
begrip dat bevoegdheden verdeelt tussen Staat, Gemeenschappen en Gewesten, hetzij direct hetzij indirect, indirect 
doordat het in artikel 59bis, § 3, 1 °, van de Grondwet wordt gehanteerd om de draagwijdte van het aldaar bepaalde 
te interpreteren; integendeel, het Arbitragehof ontzegt duidelijk zulk een rol aan genoemd begrip aangezien het 
aan het begrip «bestuurszaken» in artikel 59bis, § 3, 1°, juist een andere interpretatie geeft dan aan het begrip 
«diensten»; gelet op het sub 3.4. uiteengezette uitgangspunt moet dus, in de opvatting van het Arbitragehof zelf, 
enkel van de interpretatie van artikel 59bis van de Grondwet aangenomen worden dat ze gezag van gewijsde heeft; 

4. Over de gegrondheid van het beroep. 

4.1. Overwegende dat verzoeker als eerste middel schending aanvoert van artikel 3bis van de Grondwet 
en van de bestuurstaalwet, 

doordat de bestendige deputatie niet heeft nagegaan of de betrokken gemeenteraadsleden Nederlands kennen, 

terwijl ze dat had moeten doen daar verzoeker voldoende aanwijzingen had verstrekt om twijfel te doen 
ontstaan nopens het bezitten door die raadsleden van die kennis; 

4.1.1. Overwegende dat het middel in rechte niet gegrond is; 

4.1.2. Overwegende dat in artikel 3bis van de Grondwet het principiële vereiste besloten ligt dat de leden 
van de organen van de gemeenten in het Nederlandse taalgebied Nederlands moeten gebruiken en dus moeten 
kennen; dat dat vereiste betekent dat wie die taal niet kent, niet rechtsgeldig lid kan worden van zulk een orgaan; 

4.1.3. Overwegende dat die normale draagwijdte van het niet voldoen aan het vereiste van taalkennis, niet 
uit zichzelf toepassing vindt op de gemeenteraadsleden; 

Overwegende dat wat de gemeenteraadsleden wezenlijk onderscheidt van andere overheidspersonen op 
gemeentelijk vlak, is dat zij rechtstreeks door de bevolking verkozen worden; dat aan dit gegeven een bijzonder 
gewicht gehecht moet worden daar het behoort tot de fundamentele regelen van de Belgische Staatsorganisatie, 
neergelegd als het is in een andere grondwetsbepaling, namelijk in artikel 108, tweede lid, 1°, van de Grondwet; 
dat dezelfde grondwetsbepaling wil dat de wet de toepassing verzekert van dat beginsel van de rechtstreekse 
verkiezing van de gemeenteraadsleden en dat artikel 4 van de Grondwet de wetgevende macht ermee belast de 
vereisten vast te stellen waaraan men moet voldoen om het politiek recht dat het recht is om tot gemeenteraadslid 
te worden verkozen, te kunnen uitoefenen; dat de samenlezing, ten aanzien van de gemeenteraadsleden, van artikel 
3bis enerzijds en van artikel 108, tweede lid, 1 °, en artikel 4 anderzijds er aldus toe leidt dat artikel 3bis wel 
inhoudt dat de gemeenteraadsleden van gemeenten in het Nederlandse taalgebied Nederlands moeten kennen, maar 
dat het de nationale wetgever toekomt te beslissen of aan dat vereiste de juridische vorm gegeven zal worden 
van een verkiesbaarheidsvoorwaarde in de echte zin van dat woord, d.w.z. een voorwaarde bij het niet vervullen 
waarvan men niet geldig verkozen is; dat wel te verstaan bedoeld vereiste een andere, door de bevoegde wetgever 
vast te stellen, juridische gedaante - met een andere algemene sanctie dan het niet geldig verkozen zijn, algemene 
sanctie die bijvoorbeeld kan liggen op het terrein van de rechtsgeldigheid van de beslissingen genomen door een 
gemeenteraad met Nederlandsonkundige leden of met een stemmenmeerderheid bereikt door toedoen van zulke 
leden - kan aannemen; 

4.1.4. Overwegende dat vastgesteld moet worden dat geen enkele wetsbepaling het besproken taalkennis
vereiste voor de gemeenteraadsleden tot de grondwettelijk hooggeplaatste waarde van een verkiesbaarheidsvoor
waarde heeft verheven; 

4.1.5. Overwegende dat verzoeker tevergeefs betoogt dat bijaldien het taalkennisvereiste geen verkiesbaar
heidsvoorwaarde is, het niet eraan voldoen dan toch het effect van een onverenigbaarheid heeft, zodat, blijkens 
artikel 72 van de gemeentekieswet, het betrokken gemeenteraadslid met overeenkomstige toepassing van artikel 82 
van de gemeentekieswet ophoudt deel uit te maken van de gemeenteraad; dat daargelaten de vraag of proceduraal 
dit overgaan van een geschil over een verkiesbaarheidsvoorwaarde naar een geschil over een onverenigbaarheid 
aanvaardbaar is, vastgesteld dient te worden dat er, uit het oogpunt van de sanctie op het taalkennisvereiste, geen 
wezenlijk verschil bestaat tussen de rechtsfiguur van een verkiesbaarheidsvoorwaarde en die van een onverenig
baarheid; dat, uit bedoeld oogpunt, het enige verschil een gradueel verschil is doordat bij het niet voldoen aan een 
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verkiesbaarheidsvoorwaarde de hoedanigheid waarin men verkozen is normaal vlugger verloren gaat dan bij het 
zich bevinden in een toestand van onverenigbaarheid; dat echter in beide gevallen de sanctie het verlies van die 
hoedanigheid is; dat derhalve niet aanvaard kan worden dat het sub 4.1.3. aan artikel 108, tweede lid, 1°, van de 
Grondwet ontleend constitutioneel bezwaar zou wegvallen wanneer het begrip «onverenigbaarheid» in de plaats 
van het begrip «Verkiesbaarheidsvoorwaarde» wordt gesteld; 

4.2. Overwegende dat verzoeker als tweede middel schending van de algemene beginselen van behoorlijke 
rechtspleging aanvoert, doordat een lid van de bestendige deputatie op persoonlijke titel en op niet tegenspre
kelijke wijze gegevens heeft verzameld die betrekking hadden op het voorgelegde geschil zodat daardoor zijn 
meningsvorming werd beïnvloed; 

4.2.1. Overwegende dat uit de behandeling van het eerste middel gebleken is dat de bestendige deputatie 
het bezwaarschrift had moeten verwerpen op de grond dat de bezwaarindieners er ten onrechte van uitgingen dat 
het taalkennisvereiste voor de betrokken gemeenteraadsleden een verkiesbaarheidsvoorwaarde was; dat ook in de 
veronderstelling dat het tweede middel gegrond is, de bestendige deputatie op de vermelde grond het bezwaarschrift 
had moeten verwerpen; dat het middel dus rechtens niet relevant is, 

BESLUIT: 

Enig artikel. - Het besluit van 16 februari 1984 van de bestendige deputatie van de provincieraad van 
Brabant wordt bevestigd. 

VERZAMELING VAN ARRESTEN VAN DE RAAD VAN STATE - 1986 


