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INLEIDING 
 

Al van bij het oprichten bij wet van de Belgische Raad van State eind 1946 beschikt dit 

hoogste administratief rechtscollege over de opdracht om een cassatiecontrole uit te oefenen 

op de beslissingen van de talrijke administratieve rechtscolleges die ons land rijk is. Wanneer 

mede – studenten mij vroegen welk onderwerp ik voor mijn masterproef had gekozen en ik 

spontaan “administratieve cassatie” antwoordde was bij het merendeel de eerste reactie vaak 

het fronsen van de wenkbrauwen en de obligate bedenkelijke vraag “Toch geen ‘Raad van 

State’ zeker?”. Ik neem het hen niet kwalijk. Onbekend maakt onbemind. 

 

Uit mijn Bachelorjaren herinnerde ik mij nog mijn verhoogde interesse voor het thema 

“rechtsbescherming tegen de overheid”. Bij de stormloop op de masterproefonderwerpen aan 

het begin van het eerste masterjaar ging mijn interesse dan ook meteen uit naar de 

onderwerpen in het kader van de grondige studie Publiekrechtelijk Procesrecht. Na wat 

inleidende lectuur opteerde ik dan voor het bespreken van de cassatieprocedure voor de Raad 

van State. Al vlug werd duidelijk dat mijn voorkennis betreffende publiekrechtelijk 

procesrecht die ik meehad uit de Bachelorjaren quasi nihil was. Een gedegen kennismaking 

met en inleiding in de ruimere context daarvan kreeg ik pas in mijn tweede masterjaar bij het 

volgen van de grondige studie. Dit heeft ertoe geleid dat ik wat meer tijd nodig heb gehad dan 

oorspronkelijk voorzien. Ik verwijt het mezelf niet meer, voor alles immers een eerste keer. 

 

De cassatieprocedure voor de Raad van State heeft altijd in de schaduw gestaan van de 

gewone annulatieprocedure. Dat verklaart ook de mindere aandacht die de rechtsleer daaraan 

doorheen de voorbije 60 jaar heeft geschonken. Ik heb geen enkel boek gevonden waarin 

enkel wordt gesproken over de administratieve cassatie in België. De meest uitgebreide tekst 

kan men terugvinden in les Novelles uit 1975. De daaropvolgend verschenen literatuur 

(HANOTIAU , VAN DAMME , ANDERSEN) was veel minder uitgebreid en verwees ook steeds 

terug naar dit werk waardoor men het mijns inziens gerust als het standaardoeuvre inzake 

Belgische administratieve cassatie mag beschouwen. Ondanks de opstoot in de 

literatuurproductie na 2007 naar aanleiding van de invoering van een 

toelaatbaarheidsprocedure in cassatie blijft dit werk tot op heden de standaard. De nieuwe 

bijdragen (LUST, WIRTGEN, RENDERS & PIJCKE) behandelden immers enkel deze procedurele 

innovatie. 
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Mijn masterproef schrijft zich in deze traditie in en bevat bijgevolg een groot stuk 

literatuurstudie. Toch heb ik getracht dit op een kritisch gefundeerde manier aan te pakken. 

Met zoveel mogelijk verwijzingen naar recente rechtspraak heb ik de gevestigde principes 

zoals beschreven door de oude rechtsleer willen bevestigen of ontkrachten. Een extra 

uitdaging was het vinden van een behoorlijke structuur. Het recente invoegen van de 

toelaatbaarheidsprocedure dwong mij ertoe mezelf steeds af te vragen waar ik wat het beste 

kon behandelen. Ik meen dat ik erin geslaagd ben een logische opbouw te hebben gevonden, 

maar ik ben er mij van bewust dat ook alternatieve manieren mogelijk zijn. Bij mijn weten is 

dit de eerste tekst die zowel het wezen zelf van het administratief cassatieberoep als de 

toelaatbaarheidsprocedure uitgebreider behandelt. De klemtoon op de 

toelaatbaarheidsprocedure heb ik trachten te leggen door meer aandacht te spenderen aan de 

ratio en de totstandkoming daarvan. 

 

Rest mij nog de lezer goede moed te wensen bij het doornemen van deze masterproef. Ook 

wil ik nog enkele personen bedanken voor hun steun. Vooreerst mijn promotor Prof. dr. 

Sabien Lust voor haar sturende tips en motiverende nieuwe inzichten. Naast haar wil ik ook 

mijn ouders bedanken voor hun niet aflatende steun tijdens mijn studies in Gent. 
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HOOFDSTUK 1: De bevoegdheid van de Raad van State als administratieve cassatierechter  

 

Afdeling 1: Onderscheiden bevoegdheden van de afdelingen van de Raad van State 

 

1. De Belgische Raad van State bestaat uit twee afdelingen. Enerzijds is er de afdeling 

wetgeving en anderzijds is er de afdeling bestuursrechtspraak. De twee afdelingen vervullen 

elk een apart takenpakket. 

 

§1. Afdeling wetgeving 

 

2. De afdeling wetgeving heeft grosso modo drie bevoegdheden die duidelijk maken dat deze 

afdeling zich, in tegenstelling tot de afdeling bestuursrechtspraak, niet bezighoudt met 

rechtspraak maar wel met het verlenen van allerhande beredeneerde adviezen over en het 

opstellen van regelgeving. Op de concrete bevoegdheden van de afdeling wetgeving wordt 

hier niet verder ingegaan. Er wordt dienaangaande verwezen naar “Titel II – Bevoegdheid van 

de afdeling wetgeving” van de gecoördineerde wetten op de Raad van State.1 

 

§2. Afdeling bestuursrechtspraak 

 

3. De afdeling bestuursrechtspraak2 is belast met een zestal uitsluitend jurisdictionele 

bevoegdheden waarbinnen bij wijze van arresten uitspraak wordt gedaan.3  

 

4. Tot vóór de ingrijpende bevoegdheidswijziging doorgevoerd door de Wet van 15 

september 20064 had deze afdeling ook nog enkele adviesbevoegdheden die terug te vinden 

waren in de artikelen 8, 9 en 10 RvS – wet.5 Krachtens de artikelen 8 en 9 RvS – wet trad de 

toenmalige afdeling administratie op “als een soort van rechtskundig adviseur die aan de 

ministers (…) adviezen gaf over alle zaken en aangelegenheden van administratieve aard 

                                                 
1 Artikelen 2 tot en met 6bis Gecoördineerde wetten op de Raad van State 12 januari 1973, B.S. 21 
maart 1973, 3.461. Hierna: RvS – wet. 
2 Vroegere benaming “afdeling administratie”, gewijzigd door artikel 227 van de Wet van 15 
september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen 
3 Artikel 7 RvS – wet  
4 Wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen, B.S. 6 oktober 2006. 
5 Deze artikelen werden opgeheven door artikel 3 Wet van 15 september 2006 tot hervorming van de 
Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 
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welke niet betwist worden en waarvan de oplossing of de beslechting tot de bevoegdheid van 

de uitvoerende macht behoort”.6 Artikel 10 RvS – wet droeg de afdeling op de bevoegdheden 

van de vroeger opgeheven Mijnraad uit te oefenen.7 

 

5. Een eerste rechtsprekende bevoegdheid vindt men terug in artikel 11 RvS – wet.8 Dit is het 

zogenaamde “vergoedingscontentieux” aangezien deze bepaling de mogelijkheid biedt om 

vergoeding te vorderen voor buitengewone schade ingevolge rechtmatig overheidsoptreden.9 

Deze bevoegdheid kwijnt weg, niet omwille van het lage aantal zaken, maar eerder omwille 

van het principe dat het huldigt.10  

Een tweede rechtsprekende bevoegdheid betreft het beslechten van moeilijkheden betreffende 

de respectieve bevoegdheden van de provinciale en gemeentelijke overheden of van de 

openbare instellingen.11  

Een volgende rechtsprekende bevoegdheid is die waarbij de afdeling bestuursrechtspraak 

uitspraak doet over beroepen ter voorkoming of opheffing van strijdigheid tussen beslissingen 

van onder haar bevoegdheid ressorterende administratieve rechtscolleges.12 Deze laatste twee 

jurisdictionele bevoegdheden blijken in de praktijk nagenoeg dode letter.13  

Vervolgens doet de afdeling bestuursrechtspraak uitspraak in enkele materies als rechter met 

volle rechtsmacht.14 “Rechtspreken met volle rechtsmacht” betekent dat geschillen over 

subjectieve politieke15 rechten worden beslecht daarbij uitspraak doende over de grond van de 

zaak.16 Het geschil wordt in zijn geheel aan een nieuw onderzoek onderworpen en de Raad 

                                                 
6 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME  en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 
Administratief Recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 924, nr. 934. 
7 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME  en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 
Administratief Recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 924, nr. 934. 
8 Artikel 11, eerste lid RvS – wet luidt: “Als geen ander rechtscollege bevoegd is, doet de afdeling 
bestuursrechtspraak naar billijkheid en met inachtneming van alle omstandigheden van openbaar en 
particulier belang, bij wege van arrest uitspraak over de eisen tot herstelvergoeding voor 
buitengewone, morele of materiële schade, veroorzaakt door een administratieve overheid”. 
9 S. LUST, Rechtsbescherming tegen de (administratieve) overheid: een inleiding, syllabus 
academiejaar 2007 – 2008, Universiteit Gent, 86, nr. 178. 
10 M. LEROY, Contentieux administratif, Brussel, Bruylant, 2008, 170. 
11 Artikel 12 RvS – wet  
12 Artikel 13 RvS – wet  
13 M. LEROY, Contentieux administratif, Brussel, Bruylant, 2008, 170. 
14 Voor een overzicht van de gevallen zie: S. LUST, Rechtsbescherming tegen de (administratieve) 
overheid: een inleiding, syllabus academiejaar 2007 – 2008, Universiteit Gent, 83-84, nrs. 173-173.2. 
15 Gelet op de bevoegdheidsverdeling in de artikelen 144 en 145 van de Grondwet. 
16 S. LUST, Rechtsbescherming tegen de (administratieve) overheid: een inleiding, syllabus 
academiejaar 2007 – 2008, Universiteit Gent, 83, nr. 173. 
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heeft de bevoegdheid om de in eerste aanleg genomen beslissing te hervormen.17 De meest 

voorkomende materie hierbij is het verkiezingencontentieux.18  

De vijfde rechtsprekende bevoegdheid vervolgens vertegenwoordigt ook meteen het grootste 

aandeel in het werk van de afdeling bestuursrechtspraak. Artikel 14, §1 RvS – wet draagt aan 

de afdeling bestuursrechtspraak de bevoegdheid op om onder andere uitspraak te doen over de 

beroepen tot vernietiging gericht tegen de akten en reglementen van de onderscheiden 

administratieve overheden.19 Dit is het “gewoon” annulatieberoep. Aan deze 

vernietigingsbevoegdheid is als accessorium een schorsingsbevoegdheid gekoppeld en tevens 

de mogelijkheid om voorlopige maatregelen op te leggen.20  

De zesde en laatste rechtsprekende bevoegdheid van de afdeling bestuursrechtspraak is ten 

slotte die van administratieve cassatierechter van gemeenrecht. Overeenkomstig artikel 14, §2 

RvS – wet “doet de Raad van State uitspraak, bij wijze van arresten, over de 

cassatieberoepen ingesteld tegen de door de administratieve rechtscolleges in laatste aanleg 

gewezen beslissingen in betwiste zaken wegens overtreding van de wet of wegens schending 

van substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen. Zij treedt daarbij niet in 

de beoordeling van de zaken zelf”.21 Op deze bevoegdheid zal in wat volgt uitgebreid 

ingegaan worden. 

 

Afdeling 2: Bevoegdheid in het raam van het administratief cassatieberoep 

 

6. De Raad van State doet als administratieve cassatierechter uitspraak “bij wijze van 

arresten, over de cassatieberoepen ingesteld tegen de door de administratieve rechtscolleges 

in laatste aanleg gewezen beslissingen in betwiste zaken”.22 

 

                                                 
17 S. LUST, Rechtsbescherming tegen de (administratieve) overheid: een inleiding, syllabus 
academiejaar 2007 – 2008, Universiteit Gent, 83, nr. 173. 
18 Artikel 16, 1° RvS – wet; M. LEROY, Contentieux administratif, Brussel, Bruylant, 2008, 170. 
19 Artikel 14, §1 RvS – wet luidt: “De afdeling doet uitspraak, bij wijze van arresten, over de 
beroepen tot nietigverklaring wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van 
nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht, ingesteld tegen de akten 
en reglementen: 1° van de onderscheiden administratieve overheden; 2° van de wetgevende 
vergaderingen of van hun organen, daarbij inbegrepen de ombudsmannen ingesteld bij deze 
assemblees, van het Rekenhof en van het Arbitragehof, van de Raad van State en de administratieve 
rechtscolleges evenals van organen van de rechterlijke macht en van de Hoge Raad voor de Justitie 
met betrekking tot overheidsopdrachten en leden van hun personeel. Artikel 159 van de Grondwet is 
eveneens van toepassing op de in 2° bedoelde akten en reglementen”. 
20 Artikelen 17 en 18 RvS – wet  
21 Artikel 14, §2 RvS – wet  
22 Artikel 14, §2 RvS – wet  
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§1. Beslissingen in betwiste zaken 

 

7. Het voorwerp van het administratief cassatieberoep verschilt fundamenteel van het 

voorwerp van het gewoon annulatieberoep. Bij het administratief cassatieberoep gaat het 

immers om de controle van de wettigheid van rechterlijke uitspraken van administratieve 

rechtscolleges, terwijl het bij het annulatieberoep gaat om de controle van de wettigheid van 

bestuurshandelingen, ook wel administratieve rechtshandelingen genoemd, van onder andere 

de onderscheiden administratieve overheden. Het controleren van de legaliteit van een vorm 

van overheidshandelen staat dus wel telkens centraal.23 Echter, in het kader van het 

annulatieberoep op een directe manier en bij het administratief cassatieberoep daarentegen op 

een indirecte wijze.24 

 

8. Het voorwerp van het beroep moet besproken worden in het kader van de bevoegdheid en 

niet in het kader van de ontvankelijkheid van het beroep.25 

 

9. De wet spreekt echter niet uitdrukkelijk van “vonnissen” of van “arresten” of van 

“uitspraken”, maar wel van “beslissingen in betwiste zaken”. Deze woordkeuze dateert al van 

bij de oprichting van de Raad van State in 1946 en is doorheen al die tijd behouden gebleven 

in de wettelijke bevoegdheidsbepaling.26 Artikel 9 van de Wet van 23 december 1946 luidde 

als volgt: “De afdeling administratie doet uitspraak, bij wijze van arresten, over de beroepen 

tot nietigverklaring wegens overtreding van de hetzij substantiële, hetzij op straffe van 

nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht, ingesteld tegen de 

akten en reglementen van de onderscheiden administratieve overheden of tegen de 

administratieve beslissingen in betwiste zaken”.27 Met de coördinatie van de diverse wetten 

op de Raad van State in 1973 is deze bepaling, niet gelet op het modernere taalgebruik, 

ongewijzigd overgenomen in oud artikel 14 RvS – wet. 

De voorbereidende werken bij de Wet van 23 december 1946 hebben iedere twijfel over de 

exacte betekenis van de notie van in den beginne voorkomen door vrij duidelijk te stellen dat 

                                                 
23 M. VAN DAMME , “De Raad van State als administratieve cassatierechter”, T.B.P. 2000, 73, nr. 12. 
24 M. VAN DAMME , “De Raad van State als administratieve cassatierechter”, T.B.P. 2000, 69, nr. 2, vn. 
6 met verwijzing naar H. BUCH, “Le droit et le fait dans la jurisprudence du Conseil d’Etat”, J.T. 1959, 
126. 
25 D. VAN HEUVEN en F. VAN VOLSEM, “Artikel 14, lid 1 R.v.St. – wet” in Commentaar Publiek 
Procesrecht, OAPR 1998, 47, nr. 15. 
26 Wet van 23 december 1946 houdende instelling van een Raad van State, B.S. 9 januari 1947, 190. 
27 Artikel 9 Wet van 23 december 1946 houdende instelling van een Raad van State 
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het hierbij wel degelijk ging om jurisdictionele beslissingen van administratieve 

rechtscolleges.28 

 

10. In de rechtsleer is nochtans, en terecht, heel wat kritiek geuit op het gebruik van een 

dergelijke omschrijving om de jurisdictionele beslissingen van administratieve rechtscolleges 

aan te duiden. VAN DAMME  heeft het hier meerbepaald over “een vrij algemene en niet van 

alle dubbelzinnigheid vrij te pleiten notie”.29 Ook KAISER betreurt de gebruikte 

verwoording.30 Vooral het gebruikte adjectief “betwist” bleek voor enige verwarring zorgen. 

Dit begrip heeft namelijk in het Belgisch administratief recht een veel ruimere betekenis dan 

de beperktere draagwijdte die het heeft in de context van de administratieve cassatie. 

LEWALLE stelt dat de term in Belgische context ambigu is.31 Wanneer men immers de notie 

“betwist” voorbehoudt voor de gevallen waarin men te maken heeft met conflictsituaties die 

aan een rechter voorgelegd zijn, wat feitelijk het geval is in artikel 14, §2 RvS – wet, dan gaat 

men voorbij aan het bestaan van de administratieve beroepen bij de diverse organen van het 

actief bestuur.32 Deze laatste behandelen immers ook “betwiste zaken”, maar ze zijn 

daarentegen niet van jurisdictionele aard. Men kan het adjectief “betwist” dus zowel 

gebruiken in het kader van niet – jurisdictionele als jurisdictionele repressieve vormen van 

rechtsbescherming.33  

 

11. Deze eerder academische kritiek op het gebruik van deze terminologie kan men laten 

gelden tot op vandaag de dag aangezien deze termen nog steeds in de wettelijke bepaling 

opgenomen zijn, ware het echter niet dat sinds de wijziging van de wettelijke bepaling in 

1999, de toen al vrij minieme kans op verwarring definitief tot nul herleid werd.34 De Wet van 

25 mei 1999 herschreef immers volledig toenmalig artikel 14 RvS – wet en gaf de 

                                                 
28 Voor een citatenoverzicht uit de parlementaire stukken zie: M. HANOTIAU , “Le Conseil d’Etat, juge 
de cassation administrative” in X, Le citoyen face à l’administration: commissions et juridictions 
administratives, Luik, Edition du Jeune Barreau, 1990, 133-135. 
29 M. VAN DAMME , “De Raad van State als administratieve cassatierechter”, T.B.P. 2000, 76, nr. 19. 
30 M. KAISER, “Le conseil d’Etat et la réforme du contentieux des étrangers: une ‘Théorie du 
contentieux détachable’?”, A.P.T. 2006, 251, vn. 13. 
31 P. LEWALLE, Contentieux administratif, Brussel, Larcier, 2008, 874, nr. 504. 
32 Willig beroep, hiërarchisch beroep en beroep bij de toezichthoudende overheid. 
33 M. VAN DAMME , “De Raad van State als administratieve cassatierechter”, T.B.P. 2000, 76, nr. 19; S. 
LUST, Rechtsbescherming tegen de (administratieve) overheid: een inleiding, syllabus academiejaar 
2007 – 2008, Universiteit Gent, 6, nr. 12, vn.(5); P. LEWALLE, Contentieux administratif, Brussel, 
Larcier, 2008, 874, nr. 504. 
34 Wet 25 mei 1999 tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 
1973, van de wet van 5 april 1955 inzake de wedden van de ambtsdragers bij de Raad van State, 
alsook van het Gerechtelijk Wetboek, B.S. 22 juni 1999. 
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administratieve cassatiebevoegdheid een eigen paragraaf in de nieuwe redactie van het 

artikel.35 Deze paragraaf luidt tot op heden als volgt: “De Raad van State doet uitspraak, bij 

wijze van arresten, over de cassatieberoepen ingesteld tegen de door de administratieve 

rechtscolleges in laatste aanleg gewezen beslissingen in betwiste zaken wegens overtreding 

van de wet of wegens schending van substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 

vormen. Zij treedt daarbij niet in de beoordeling van de zaken zelf”.36 Deze wijziging was 

onder meer ingegeven door de bekommernis van de wetgever om ook formeel in de 

wetgeving een duidelijke scheidingslijn te trekken tussen enerzijds het gewoon 

annulatieberoep en anderzijds het administratief cassatieberoep.37 

Sindsdien kan dus geen twijfel meer bestaan over de betekenis van de notie “beslissingen in 

betwiste zaken”. Dit wordt ook bevestigd door de vooreerst kritische rechtsleer. LEWALLE 

heeft het over een niet te ontkennen vooruitgang aangezien de wetgever de dubbelzinnigheid 

van de oude tekst op die manier heeft opgeheven.38 Volgens VAN DAMME hebben de ingrepen 

in 1999 op dit stuk “zonder twijfel tot een terminologische verbetering van de betrokken 

wettekst bijgedragen”.39 

 

12. Uit het voorgaande volgt dus dat enkel tegen administratieve jurisdictionele beslissingen 

een cassatieberoep bij de Raad van State kan worden ingeleid. Gaat het daarentegen om een 

administratieve rechtshandeling gesteld door een orgaan van het actief bestuur dan zal de 

Raad van State, indien in het geval bevoegd, enkel van een (ontvankelijk) annulatieberoep 

daartegen kennis kunnen nemen.40 

 

13. Die “beslissing in betwiste zaken” moet bovendien niet alleen jurisdictioneel van aard 

zijn, ze moet ook griefhoudend zijn voor de verzoeker die daartegen een administratief 

                                                 
35 Artikel 2 Wet 25 mei 1999 tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 
januari 1973, van de wet van 5 april 1955 inzake de wedden van de ambtsdragers bij de Raad van 
State, alsook van het Gerechtelijk Wetboek 
36 Artikel 14, §2 RvS – wet  
37 MvT bij het wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 
januari 1973, alsook van het Gerechtelijk Wetboek, Parl. St. Kamer 1998-99, nr. 1960/1, 2-3. 
38 P. LEWALLE, Contentieux administratif, Brussel, Larcier, 2008, 874-875, nr. 504. 
39 M. VAN DAMME , “De Raad van State als administratieve cassatierechter”, T.B.P. 2000, 76, nr. 19. 
40 R. ANDERSEN, “De quelques réflexions à propos de la cassation administrative” in PH. GÉRARD, 
Mélanges Philippe Gérard, Brussel, Bruylant, 2002, 278, nr. 5; E. BREWAEYS en A. DE SMET, “De 
Raad van State als cassatierechter in vreemdelingenzaken”, T. Vreemd. 2008, 186. 
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cassatieberoep wil instellen.41 Griefhoudend betekent dat de bestreden beslissing uit zichzelf 

de rechtzoekende onmiddellijk en effectief kan benadelen.42 De verzoeker zal dus een belang 

moet hebben bij het wegnemen van de bestreden beslissing uit de rechtsorde.43 Een cassatie 

van de bestreden beslissing moet dus in staat zijn om de verzoeker in een meer gunstige 

situatie te brengen.44  

In het licht van de bespreking van de voorwaarde dat een bestreden beslissing ook 

griefhoudend moet zijn is het opportuun te wijzen op een beslissing, hoewel gewezen in 

laatste aanleg door een administratief rechtscollege, waartegen toch geen administratief 

cassatieberoep mogelijk is. De Raad van state beschouwt namelijk een verbeterend arrest 

waarbij een loutere materiële vergissing wordt rechtgezet niet als een beslissing die vatbaar is 

voor een administratief cassatieberoep. Een dergelijk rechtzettingsarrest is immers niet na een 

nieuw onderzoek tot stand gekomen, het heeft dan ook uitsluitend tot doel een verschrijving in 

het dictum weg te werken. Zulk arrest brengt dan ook geen wijziging aan in de rechtstoestand 

van de verzoekster en kan dus niet griefhoudend zijn.45  

 

§2. Administratieve rechtscolleges 

 

14. De wet van 25 mei 1999 heeft uitdrukkelijk in artikel 14, §2 RvS – wet neergeschreven 

dat enkel tegen “beslissingen in betwiste zaken in laatste aanleg gewezen door 

administratieve rechtscolleges” een cassatieberoep mogelijk is.46 In de Memorie van 

Toelichting bij deze wet stelde de wetgever dienaangaande ter verduidelijking nog dat met 

administratieve rechtscolleges uiteraard ook de administratieve organen bedoeld worden die 

als rechtsprekend orgaan optreden.47  

                                                 
41 R. ANDERSEN, “De quelques réflexions à propos de la cassation administrative” in PH. GÉRARD, 
Mélanges Philippe Gérard, Brussel, Bruylant, 2002, 280, nr. 7; P. LEWALLE, Contentieux 
administratif, Brussel, Larcier, 2008, 890, nr. 512. 
42 S. LUST, Rechtsbescherming tegen de (administratieve) overheid: een inleiding, syllabus 
academiejaar 2007 – 2008, Universiteit Gent, 90, nr. 192. 
43 infra 
44 R. ANDERSEN, “De quelques réflexions à propos de la cassation administrative” in PH. GÉRARD, 
Mélanges Philippe Gérard, Brussel, Bruylant, 2002, 280, nr. 7. 
45 RvS 9 september 2008, nr. 186.128, www.juridict.be. In casu betrof het een rechtzettingsarrest van 
de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dat door de verzoeker werd aangevochten met een 
administratief cassatieberoep. 
46 Artikel 14, § 2 RvS – wet zoals ingevoegd door artikel 2 Wet 25 mei 1999 tot wijziging van de 
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, van de wet van 5 april 1955 inzake de 
wedden van de ambtsdragers bij de Raad van State, alsook van het Gerechtelijk Wetboek 
47 MvT bij het wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 
januari 1973, alsook van het Gerechtelijk Wetboek, Parl. St. Kamer 1998-99, nr. 1960/1, 3. 
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15. De notie administratief rechtscollege is op zich wel duidelijk in die zin dat dus zeker niet 

de hoven en rechtbanken van de rechterlijke macht bedoeld worden. Immers, het woord 

“administratief” wijst erop dat het rechtscolleges zijn die ressorteren onder de uitvoerende 

macht. Maar in de praktijk stellen er zich toch vaak kwalificatieproblemen omtrent de juiste 

“hoedanigheid” van dergelijke organen. Deze kwalificatieproblemen houden in essentie 

verband met twee contextuele feitelijkheden die onafscheidelijk verbonden zijn met de 

administratieve rechtscolleges. Enerzijds bestaat er niet zoiets als een in piramidevorm 

gestructureerde administratieve rechterlijke orde zoals de structuur waarin de hoven en 

rechtbanken van de rechterlijke macht zich situeren. En anderzijds treden administratieve 

rechtscolleges geregeld op in de hoedanigheid van administratieve overheden, of beter 

omgekeerd, vaak zijn bestuurders opeens administratieve rechters. 

 

16. Vooraleer in te gaan op deze twee feitelijke vaststellingen is het echter nodig dieper in te 

gaan op de bevoegdheid om die administratieve rechtscolleges op te richten. 

In de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994 figureren twee relevante bepalingen 

dienaangaande.48 Uit artikel 146 van de Grondwet moet afgeleid worden dat naast de hoven 

en rechtbanken ook administratieve rechtscolleges enkel krachtens de wet kunnen worden 

opgericht.49 Artikel 161 van de Grondwet bepaalt hetzelfde maar dan letterlijk.50 Dit laatste 

grondwettelijke artikel vormt dus een loutere herhaling voor wat betreft hetgeen al in artikel 

146 van de Grondwet is geponeerd, dit om louter wetstechnische redenen.51 De federale 

wetgever is dus al zeker bevoegd om administratieve rechtscolleges in het leven te roepen. 

 

17. Men kan zich bijgevolg de vraag stellen of het uitsluitend de federale wetgever is die over 

deze bevoegdheid beschikt. Anders geformuleerd, staat het de gemeenschappen en de 

gewesten vrij om via een beroep op hun impliciete bevoegdheden ook administratieve 

rechtscolleges op te richten in de materies die tot hun respectieve bevoegdheden behoren?  

                                                 
48 Gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994, B.S. 17 februari 1994, 4.054. 
49 Artikel 146, eerste zin gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994 luidt: “Geen rechtbank, geen 
met eigenlijke rechtspraak belast orgaan kan worden ingesteld dan krachtens een wet”. 
50 Artikel 161 gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994 luidt: “Geen administratief 
rechtscollege kan worden ingesteld dan krachtens een wet”. 
51 C. BERX, “Commentaar bij art. 161 G.W.” in X, Commentaar Publiek Procesrecht, Antwerpen, 
Kluwer, 1996, losbl., 1. 
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De zetel van de impliciete bevoegdheden is ingeschreven in artikel 10 van de Bijzondere Wet 

tot hervorming der Instellingen.52 Dit artikel bepaalt in de huidige lezing dat “de decreten 

rechtsbepalingen kunnen bevatten in aangelegenheden waarvoor de Raden niet bevoegd zijn, 

voor zover die bepalingen (noodzakelijk) zijn voor de uitoefening van hun bevoegdheid”.53 

Impliciete bevoegdheden zijn “bijkomende (waarvoor de Raden principieel niet bevoegd 

zijn), voorwaardelijke (de toepassing ervan moet noodzakelijk zijn), maar binnen deze context 

volwaardige (de impliciete bevoegdheden brengen een geoorloofde aantasting van de 

bevoegdheden van andere deelgebieden of van de federale overheid met zich mee) 

bevoegdheden”.54  

 

18. De leer van de impliciete bevoegdheden komt er in de praktijk op neer dat aan drie 

cumulatieve voorwaarden moet voldaan zijn vooraleer de gemeenschappen en de gewesten 

zich erop kunnen beroepen. Uit artikel 10 BWHI volgt ten eerste dat een beroep op de 

impliciete bevoegdheden noodzakelijk moet zijn voor de gemeenschappen en de gewesten om 

de hun toegewezen bevoegdheden uit te oefenen.55 Daarbij is het echter niet gebleven. Het 

Grondwettelijk Hof, toen nog het Arbitragehof, heeft immers nog twee bijkomende 

voorwaarden geformuleerd. Een beroep op de impliciete bevoegdheden zal meerbepaald ook 

maar mogelijk zijn indien de federale aangelegenheid zich tot een gedifferentieerde regeling 

leent en onder voorwaarde dat de weerslag op de federale aangelegenheid slechts marginaal 

is.56 Tot vóór 1993 achtte het toenmalige Arbitragehof de oprichting van administratieve 

rechtscolleges door de decreet –of ordonnantiegever niet toegelaten. Immers, deze 

bevoegdheid was aan de federale wetgever verleend via de Grondwet en het Arbitragehof 

oordeelde dat het verboden was dat de gemeenschappen en de gewesten, zelfs via de 

impliciete bevoegdheden, de door de Grondwet aan de federale wetgever voorbehouden 

bevoegdheden betraden.57 De ommezwaai is er gekomen met de wijziging van de Grondwet 

en de Bijzondere Wet tot hervorming der instellingen anno 1993. Door het herschrijven van 

                                                 
52 Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, B.S. 15 augustus 1980, 9.434. 
Hierna: BWHI. 
53 Artikel 10 BWHI zoals gewijzigd artikel 8 Bijzondere wet van 8 augustus 1988 tot wijziging van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, B.S. 13 augustus 1988, 11.367. 
54 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Overzicht Publiekrecht, II, Brugge, die Keure, 2003, 881, 
nr. 1.375. 
55 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Overzicht Publiekrecht, II, Brugge, die Keure, 2003, 881-
882, nr. 1.375. 
56 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Overzicht Publiekrecht, II, Brugge, die Keure, 2003, 882, 
nr. 1.375. 
57 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Overzicht Publiekrecht, II, Brugge, die Keure, 2003, 1.216, 
nr. 1.812. 
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artikel 19, §1, eerste zin BWHI zijn de gemeenschappen en de gewesten uitdrukkelijk 

bevoegd geworden om via de impliciete bevoegdheden ook de door de Grondwet 

uitdrukkelijk aan de federale voorbehouden aangelegenheden te betreden.58 Dit artikel luidt 

op heden: “Behoudens toepassing van artikel 10, regelt het decreet de aangelegenheden 

bedoeld in de artikelen 4 tot 9, onverminderd de bevoegdheden die na de inwerkingtreding 

van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen door de Grondwet 

aan de wet zijn voorbehouden”.59 De gemeenschappen en de gewesten mogen dus 

grondwettelijk gezien via een beroep op hun impliciete bevoegdheden bij decreet of bij 

ordonnantie administratieve rechtscolleges in het leven roepen, mits uiteraard voldaan is aan 

de drie strenge cumulatieve voorwaarden die daaraan verbonden zijn. 

 

19. Ook het Grondwettelijk Hof erkent die mogelijkheid nu uitdrukkelijk.60 In een arrest van 

30 april 2003 heeft het toenmalige Arbitragehof onderzocht of de Waalse decreetgever al of 

niet bevoegd was om de “Beroepscommissie inzake integratie van gehandicapte personen”, 

een administratief rechtscollege, op te richten.61 Na de twee hierboven al vermelde 

grondwetsbepalingen te hebben aangehaald vervolgt het Arbitragehof: 

“B.7. Aangezien de Commissie van beroep wordt beschouwd als een administratief 

rechtscollege dat uitspraak doet over jurisdictionele beroepen, was de Waalse decreetgever in 

beginsel niet bevoegd om de in het geding zijnde bepaling aan te nemen. 

B.8.1. Op grond van artikel 10 van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen kan het 

decreet evenwel bepalingen bevatten in aangelegenheden waarvoor de Raden niet bevoegd 

zijn, voor zover die bepalingen noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun bevoegdheid. 

Dat artikel dient in samenhang te worden gelezen met artikel 19, § 1, van dezelfde bijzondere 

wet dat, op het ogenblik van de aanneming van de in het geding zijnde bepaling, stelde dat, 

behoudens toepassing van artikel 10, het decreet de aangelegenheden bedoeld in de artikelen 

4 tot 9 regelt, onverminderd de bevoegdheden die door de Grondwet aan de wet zijn 

voorbehouden. 

                                                 
58 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Overzicht Publiekrecht, II, Brugge, die Keure, 2003, 1.216, 
nr. 1.812. 
59 Artikel 19, §1, eerste zin BWHI zoals laatst gewijzigd door artikel 11 Bijzondere Wet van 13 juli 
2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen, B.S. 3 
augustus 2001, 26.636. 
60 S. LUST, Rechtsbescherming tegen de (administratieve) overheid: een inleiding, syllabus 
academiejaar 2007 – 2008, Universiteit Gent, 72, nr. 144; M. LEROY, Contentieux administratif, 
Brussel, Bruylant, 2008, 121, vn. (2). 
61 Arbitragehof 30 april 2003, nr. 49/ 2003.  
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B.8.2. Opdat artikel 10 toepassing zou kunnen vinden, is het vereist dat de aangenomen 

regeling noodzakelijk is voor de uitoefening van de bevoegdheden van het gewest, dat de 

aangelegenheid zich leent tot een gedifferentieerde regeling en dat de weerslag van de 

betrokken bepalingen op die aangelegenheid slechts marginaal is. 

B.8.3. De aan de Commissie van beroep voorgelegde beslissingen (...). Dergelijke 

beslissingen vereisen een beoordeling, die onder meer technische aspecten bevat, (...). De 

decreetgever vermocht in deze aangelegenheid te oordelen, zonder dat zijn beoordeling 

kennelijk onjuist is, dat het noodzakelijk was om een administratief rechtscollege op te richten 

dat multidisciplinair is samengesteld en het de beroepen toe te vertrouwen die gericht zijn 

tegen de beslissingen van het Agentschap, in plaats van het administratief beroep dat 

voordien aan de Minister werd toevertrouwd bij (…). 

B.8.4. De weerslag van de in het geding zijnde bepaling op de bevoegdheid van de federale 

wetgever kan marginaal worden geacht, vermits geen inbreuk wordt gemaakt op de 

bevoegdheid van de gewone rechtscolleges, die trouwens geen kennis namen van de in het 

geding zijnde aanvragen toen die aangelegenheid nog tot de bevoegdheid van de federale 

overheid behoorde. 

B.8.5. Tot slot leent die aangelegenheid zich tot een gedifferentieerde behandeling, aangezien 

de federale overheid zelf de in het geding zijnde beroepen aan specifieke regels heeft 

onderworpen toen die aangelegenheid nog tot haar bevoegdheid behoorde”.62 

 

20. Een recent toepassingsgeval van de oprichting van een administratief rechtscollege via 

een beroep op de impliciete bevoegdheden aan Vlaamse kant betreft de oprichting door de 

decreetgever van een “Milieuhandhavingscollege”. De Raad van State, afdeling wetgeving 

ging in het advies betreffende het voorontwerp de bevoegdheid van de Vlaamse decreetgever 

dienaangaande na.63 In casu voldeed het voorontwerp volgens de Raad van State, afdeling 

wetgeving niet aan het vereiste van noodzakelijkheid en aan het vereiste dat de weerslag op de 

federale bevoegdheden slechts marginaal mag zijn. De decreetgever is de afdeling wetgeving 

daarin niet gevolgd. De decreetsbepaling waarbij het Milieuhandhavingscollege wordt 

opgericht is in werking getreden op 1 mei 2009.64 Het Grondwettelijk Hof is tot op heden nog 

                                                 
62 Arbitragehof 30 april 2003, nr. 49/ 2003, overw. B.6. – B.8.5.; M. LEROY, Contentieux 
administratif, Brussel, Bruylant, 2008, 121, vn. (2). 
63 Adv.RvS 42.324/AV/3 bij het Voorontwerp van decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 
1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een ‘Titel XVI: toezicht, handhaving en 
veiligheidsmaatregelen’, Parl. St. Vl. Parl., 2006-07, nr. 1249/1, 215-217. 
64 Artikel 16.4.19 Decreet 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 
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niet gevraagd om de grondwettelijkheid van dit nieuw administratief rechtscollege na te 

gaan.65 

 

21. De afwezigheid van enige structurele organisatie van de administratieve rechtscolleges is 

een oud zeer in de Belgische administratieve rechtsordening. De rechtsleer is eensluidend op 

dit stuk. LEROY stelt dienaangaande: “(…) le désordre règne dans la juridiction 

administrative”.66 Ook HANOTIAU  stelt in niet mis te verstane bewoordingen: “un terme 

traduit adéquatement la situation d’ensemble de ces juridictions: l’inorganisation”.67 VAN 

DAMME  houdt het bij: “geen coherente structuur waarbij algemene regels op alle 

administratieve rechtscolleges van toepassing zijn”.68 Vast staat dat het zeker geen nieuw 

fenomeen is, integendeel het is er altijd geweest, het dateert zelfs van vóór de oprichting van 

de Raad van State. De auteurs van les Novelles stellen dat zelfs het verlenen van een 

administratieve cassatiebevoegdheid aan de Raad van State een stap was in de “opkuis” van 

de administratieve wanorde, meer zelfs de oprichting zelf van de Raad van State zou onder 

andere als reden hebben gehad orde in die chaos te scheppen.69  

De oorzaak van deze wanordelijke situatie ligt in de reden waarom en de manier waarop 

administratieve rechtscolleges werden en worden opgericht door de (impliciet) bevoegde 

regelgever.70 Vaak oordeelde die regelgever dat de gewone hoven en rechtbanken niet 

competent genoeg waren om uitspraak te doen in soms zeer afgelijnde en welomschreven 

rechtsmateries, waardoor een goede rechtsbescherming van de burger in het gedrang zou 

komen.71 Dit verklaart tegelijkertijd ook waarom alle administratieve rechtscolleges, op de 

Raad van State na, slechts een toegewezen bevoegdheid hebben. Met deze werkwijze is op 

                                                 
65 9 augustus 2009 
66 M. LEROY, Contentieux administratif, Brussel, Bruylant, 2008, 118. 
67 M. HANOTIAU , “Le Conseil d’Etat, juge de cassation administrative” in X, Le citoyen face à 
l’administration: commissions et juridictions administratives, Luik, Edition du Jeune Barreau, 1990, 
135. 
68 M. VAN DAMME , “De Raad van State als administratieve cassatierechter”, T.B.P. 2000, 74, nr. 13. 
69 M. SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit administratif, T. VI, Le Conseil d’Etat, 
Brussel, Larcier, 1975, 574, nr. 1671bis. “En confiant au Conseil d’Etat le soin de statuer sur les 
recours contre les décisions contentieuses administratives, il avait l’espoir de voir la jurisprudence 
mettre un certain ordre dans le contentieux administratif du premier degré. Ce premier ‘déblaiement’ 
doit permettre au législateur de poursuivre la réforme commencée par la création du Conseil d’Etat, 
en procédant à la réorganisation des juridictions administratives inférieures”. 
70 Voor een onderzoek over de impact van het decentraliseren van het vreemdelingencontentieux van 
de RvS naar de RvV op de administratieve rechtsorde, zie: M. KAISER, “Le conseil d’Etat et la 
réforme du contentieux des étrangers: une ‘Théorie du contentieux détachable’?”, A.P.T. 2006, 249-
266. 
71 S. LUST, Rechtsbescherming tegen de (administratieve) overheid: een inleiding, syllabus 
academiejaar 2007 – 2008, Universiteit Gent, 72, nr. 145. 
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zich niets mis, ware het niet dat de uniforme en degelijke uitvoering ervan vaak te wensen 

overlaat. LEROY drukt het als volgt uit: “le contentieux dit ‘de premier degré’ (…) est né au 

hasard des besoins, plus par empirisme politique que par souci juridique”.72  

Die regelgever heeft bovendien vaak, volledig in die flou politique die de genese van de 

administratieve rechtscolleges kenmerkt, een jurisdictionele bevoegdheid gelaten aan een al 

bestaande administratieve overheid, ook dit kwam de overzichtelijkheid niet ten goede.73 

 

22. Nu kunnen zich twee situaties voordoen in de praktijk. Ofwel heeft de (impliciet) 

bevoegde regelgever van in den beginne uitdrukkelijk verklaard dat een door hem opgericht 

orgaan of een reeds bestaand orgaan in de afgebakende rechtsmateries de hoedanigheid 

aanneemt van een administratief rechtscollege. In dit eerste geval kan er geen probleem rijzen 

wat betreft de aard van de beslissingen van dat orgaan, deze zijn dan immers jurisdictionele 

administratieve beslissingen. Tegen deze “beslissingen in betwiste zaken” kan men dan een 

administratief cassatieberoep instellen bij de Raad van State, tenzij de Raad van State 

uitdrukkelijk onbevoegd is om van die beslissingen in casu kennis te nemen. Een voorbeeld 

betreft de recent opgerichte Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De wetgever heeft 

uitdrukkelijk bepaald dat dit een administratief rechtscollege is. Artikel 39/1, §1 

Vreemdelingenwet74 luidt: “Er is een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, verder ‘De 

Raad’ genoemd. De Raad is een administratief rechtscollege en is als enige bevoegd om 

kennis te nemen van de beroepen die worden ingesteld tegen individuele beslissingen 

genomen met toepassing van de wetten betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen”.75 De wetgever heeft bovendien 

nog uitdrukkelijk vermeld dat tegen beslissingen van dat administratief rechtscollege een 

administratief cassatieberoep kan worden ingesteld bij de Raad van State. Artikel 39/67 

Vreemdelingenwet luidt als volgt: “De uitspraken van de Raad zijn niet vatbaar voor verzet, 

derdenverzet of herziening. Ze zijn enkel vatbaar voor het cassatieberoep voorzien bij artikel 

14, § 2, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State”.76  

                                                 
72 M. LEROY, Contentieux administratif, Brussel, Bruylant, 2008, 118. 
73 M. LEROY, Contentieux administratif, Brussel, Bruylant, 2008, 119. 
74 Wet 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen, B.S. 31 december 1980. 
75 Artikel 39/1, §1 Vreemdelingenwet zoals ingevoerd door artikel 78 Wet van 15 september 2006 tot 
hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 
76 Artikel 39/67 Vreemdelingenwet zoals ingevoerd door artikel 163 Wet van 15 september 2006 tot 
hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 
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23. De tweede situatie is die waarin de (impliciet) bevoegde regelgever bij de oprichting van 

het orgaan of bij de toewijzing van een nieuwe bevoegdheid aan een bestaand orgaan niet 

uitdrukkelijk heeft vermeld dat het om een administratief rechtscollege of om jurisdictionele 

bevoegdheden gaat. Gelet op de wanordelijke structuren en de mogelijkheid dat een orgaan 

optreedt in twee verschillende hoedanigheden afhankelijk van de bevoegdheid, kan bij de 

burger twijfel rijzen omtrent de aard van de handeling die betrekking heeft op zijn 

rechtstoestand. Dit vormt een probleem wanneer de burger zich benadeeld voelt door de 

kwestieuze handeling en op zoek gaat naar een mogelijkheid om ze “ongedaan te maken”. Het 

achterhalen van de aard van de kwestieuze handeling, bestuurlijk of jurisdictioneel, impliceert 

het vaststellen van de aard van het orgaan dat de handeling heeft gesteld. De rechtspraak van 

hanteert daarvoor een vrij empirische methode.77 Deze werkwijze is gebaseerd op het samen 

in overweging nemen van een aantal criteria, welke elk afzonderlijk beschouwd slechts 

indicatief zijn.78 Traditioneel wordt een onderscheid gemaakt tussen de criteria van materiële 

aard en die welke een formeel of organiek karakter hebben.  

De materiële criteria “sont tirés des circonstances dans lesquelles un tel acte est émis, et à la 

nature de l’opération intellectuelle à laquelle le juge procède”.79 LEROY onderscheidt vier 

karakteristieke fases die erop kunnen wijzen dat er “recht gesproken is”. Een eerste kenmerk 

van een rechtsprekende handeling is dat de auteur ervan niet het initiatief daartoe heeft 

genomen. Ook de aanwezigheid van tegengestelde aanspraken is cruciaal. Vervolgens worden 

die tegengestelde aanspraken betreffende de in het geding zijnde situatie getoetst aan de 

tegenover elkaar staande rechten en aan de van toepassing zijnde rechtsregels. Dit proces 

wordt neergeschreven in en beëindigd met een gemotiveerde handeling.80  

De formeel – organieke criteria zijn veeleer een gevolg van de jurisdictionele aard van de 

kwestieuze handeling.81 Daarbij kan ondermeer gedacht worden aan de onafhankelijkheid of 

de functionele afhankelijkheid van het orgaan. Dit criterium is zeer belangrijk om het 

onderscheid te maken indien het gaat om een orgaan dat zowel bestuurlijke als jurisdictionele 

bevoegdheden uitoefent. Men zal dus de aan –of afwezigheid van bestuurlijke controle ten 

aanzien van de werking of de handeling van het orgaan in kwestie moeten nagaan, daarbij 

                                                 
77 P. LEWALLE, Contentieux administratif, Brussel, Larcier, 2008, 886, nr. 509. 
78 M. LEROY, Contentieux administratif, Brussel, Bruylant, 2008, 119; M. HANOTIAU , “Le Conseil 
d’Etat, juge de cassation administrative” in X, Le citoyen face à l’administration: commissions et 
juridictions administratives, Luik, Edition du Jeune Barreau, 1990, 136. 
79 M. LEROY, Contentieux administratif, Brussel, Bruylant, 2008, 119. 
80 M. LEROY, Contentieux administratif, Brussel, Bruylant, 2008, 119-120. 
81 M. LEROY, Contentieux administratif, Brussel, Bruylant, 2008, 122. 
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onderscheid makend naargelang de uitgeoefende bevoegdheden.82 Ook het al of niet 

onpartijdig zijn van degenen die de handeling hebben gesteld is een belangrijk criterium. Een 

onderzoek van de samenstelling van het orgaan dat de handeling in kwestie heeft gesteld komt 

daarbij minimaal aan de orde.83 Ook de vorm waarin een handeling is uitgewerkt en 

afgeleverd is een onderscheidingscriterium.84 Daarbij komen nog het tegensprekelijke 

karakter van de beslissingsfase en de motivering van de handeling.85 Een andere notie die 

nauw verbonden zijn met het wezenlijke van een goede rechtsbedeling is het al of niet 

openbare karakter van diverse aspecten van het hele proces. Hoewel niet steeds automatisch 

toepasbaar op administratieve rechtscolleges kan dit toch ook een indicatie zijn die kan 

bijdragen tot het vaststellen van de werkelijke aard van een orgaan en dus van de handeling 

ervan afkomstig.86 Tenslotte mag men ook niet vergeten dat indien de handeling 

jurisdictioneel van aard is, ze behept is met het gezag van rechterlijk gewijsde.87 

 

24. In het licht van wat voorafgaandelijk gezegd werd over de onoverzichtelijkheid van de 

structuur van de administratieve rechtscolleges moet er op gewezen worden dat er vaak 

afbreuk wordt gedaan aan de elementaire principes die onafscheidelijk verbonden zijn met 

“het behoorlijk rechtspreken”, zo bijvoorbeeld aan de vereisten die voortvloeien uit artikel 6 

EVRM. Vaak schieten organen die na een afweging van de diverse criteria toch als 

administratief rechtscollege bestempeld worden tekort op het vlak van de minimale eisen 

waaraan elke vorm van jurisdictionele rechtsbescherming moet voldoen.88 Dit feitelijke 

gegeven is belangrijk in het licht van wat volgt omtrent de draagwijdte van de 

controlebevoegdheid van de Raad van State als administratief cassatierechter.89 De Raad van 

                                                 
82 M. LEROY, Contentieux administratif, Brussel, Bruylant, 2008, 122; M. HANOTIAU , “Le Conseil 
d’Etat, juge de cassation administrative” in X, Le citoyen face à l’administration: commissions et 
juridictions administratives, Luik, Edition du Jeune Barreau, 1990, 136. 
83 M. HANOTIAU , “Le Conseil d’Etat, juge de cassation administrative” in X, Le citoyen face à 
l’administration: commissions et juridictions administratives, Luik, Edition du Jeune Barreau, 1990, 
136. 
84 M. LEROY, Contentieux administratif, Brussel, Bruylant, 2008, 122. 
85 M. LEROY, Contentieux administratif, Brussel, Bruylant, 2008, 122-123; M. HANOTIAU , “Le Conseil 
d’Etat, juge de cassation administrative” in X, Le citoyen face à l’administration: commissions et 
juridictions administratives, Luik, Edition du Jeune Barreau, 1990, 136. 
86 S. LUST, Rechtsbescherming tegen de (administratieve) overheid: een inleiding, syllabus 
academiejaar 2007 – 2008, Universiteit Gent, 73, nr. 146; M. LEROY, Contentieux administratif, 
Brussel, Bruylant, 2008, 123, vn. (1) en (2). 
87 M. LEROY, Contentieux administratif, Brussel, Bruylant, 2008, 123 -124. 
88 M. VAN DAMME , “De Raad van State als administratieve cassatierechter”, T.B.P. 2000, 74, nr. 13; S. 
LUST, Rechtsbescherming tegen de (administratieve) overheid: een inleiding, syllabus academiejaar 
2007 – 2008, Universiteit Gent, 73-74, nr. 146. 
89 infra 
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State zag immers in de vele gebreken waarmee de lagere administratieve rechtspraak behept is 

gedurende lange tijd een reden om zijn feitelijke controle verder te drijven dan wat men 

normaal van een cassatierechter zou verwachten.90 

 

25. De hierboven uiteengezette empirische methode om de ware aard van een kwestieuze 

handeling te achterhalen, via de omweg van de kwalificatie van het orgaan waarvan die 

handeling afkomstig is, wordt ook toegepast door de hoogste rechtscolleges in hun 

rechtspraak.  

Het Grondwettelijk Hof, toen nog Arbitragehof, heeft bijvoorbeeld in het arrest van 18 maart 

1997, na toepassing te hebben gemaakt van de methode van de diverse criteria, besloten dat 

de inmiddels afgeschafte “Vaste Beroepscommissie voor de Vluchtelingen” een administratief 

rechtscollege was.91 “De Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen is een dergelijk 

rechtscollege. Haar jurisdictionele aard wordt afgeleid uit haar samenstelling en uit de wijze 

waarop haar leden worden aangewezen (…) die hun onafhankelijkheid ten opzichte van de 

administratie waarborgt (…), uit de haar toegewezen bevoegdheden inzake opsporing (…) en 

onderzoek (…), uit het debat op tegenspraak dat er wordt georganiseerd (…), uit de 

bijzondere verplichting van motivering (…) en uit het administratief cassatieberoep dat tegen 

haar beslissingen kan worden ingesteld (…)”.92  

Ook de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak heeft zich diezelfde werkwijze eigen 

gemaakt. In het recente arrest THOMAS van 19 juni 2006 gaf de Raad van State een definitie 

van de notie “administratief rechtscollege” daarbij de beproefde werkwijze hanterend.93 

“Overwegende dat een administratief rechtscollege kan worden omschreven als een door de 

wet ingesteld orgaan dat met de publiekrechtelijke taak van rechtspraak is belast. Dat of zulks 

de wil van de wetgever is direct of soms indirect uit de tekst valt af te leiden.”94 

“Overwegende dat de wil van de wetgever ook afgeleid kan worden uit andere gegevens, 

zoals uit de parlementaire voorbereiding van de wet of aan de hand van een aantal criteria, 

waaraan niet steeds een zelfde belang kan worden gehecht en welke in hun samenhang 

moeten worden gezien om tot een kwalificatie te komen; dat de verwerende partij er aldus een 

aantal opsomt: de organisatie en samenstelling van het betrokken orgaan – magistraten en 

personen die niet door hun gelijken worden verkozen – de procedurevoorschriften die door 

                                                 
90 M. VAN DAMME , “De Raad van State als administratieve cassatierechter”, T.B.P. 2000, 74, nr. 13. 
91 Arbitragehof 18 maart 1997, nr. 14/97, B.S. 8 mei 1997. 
92 Arbitragehof 18 maart 1997, nr. 14/97, overw. B.6. paragraaf 2. 
93 RvS 19 juni 2006, nr. 160.275, Thomas. 
94 RvS 19 juni 2006, nr. 160.275, Thomas, overw. 2.2.3. 
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het betrokken orgaan moeten worden nageleefd, onder meer inzake de mogelijkheid van 

tegenspraak, de openbaarheid van de terechtzitting en de uitspraak, de verplichting om te 

beslissen en om de beslissing met redenen te omkleden.”95 De Raad van State heeft daar nog 

aan toegevoegd, zonder het zo uitdrukkelijk te stellen, dat ook de regel van artikel 6 van het 

Gerechtelijk Wetboek van toepassing is op de administratieve rechtscolleges.96 “(…) Dat 

voorts een administratieve jurisdictionele beslissing geen algemene en als regel geldende 

beschikking kan uitmaken en zij zich in principe beperkt tot het nagaan of de toepasselijke 

rechtsregel werd nageleefd.”97  

De Raad van State, afdeling wetgeving heeft trouwens in het advies betreffende de oprichting 

van de hierboven al aangehaalde nieuwe Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de 

hoedanigheid van dit nieuwe orgaan gecontroleerd door middel van toetsing aan diverse 

criteria. In het advies werd hetvolgende gesteld: “uit de ontworpen bepalingen blijkt 

overigens dat het nieuwe rechtscollege op het eerste gezicht voldoet aan de verschillende 

criteria die doorgaans gehanteerd worden om te spreken van de uitoefening van de 

rechtsprekende functie”.98 Dit met verwijzing naar de criteria van het Arbitragehof zoals 

opgesomd in onder andere bovenstaand arrest 14/97 van 18 maart 1997.99 

 

§3. In laatste aanleg gewezen 

 

26. Artikel 14, §2 RvS – wet bevat ook nog de regel dat administratieve cassatieberoepen 

enkel kunnen worden ingesteld tegen de “in laatste aanleg gewezen” jurisdictionele 

administratieve beslissingen.100 Deze precisering werd pas door de Wet van 25 mei 1999 

uitdrukkelijk ingeschreven in de wet.101 Die nieuwe lezing van de bepaling betreffende de 

administratieve cassatie, en dus ook het vereiste dat het moet gaan om in laatste aanleg 

                                                 
95 RvS 19 juni 2006, nr. 160.275, Thomas, overw. 2.2.4. 
96 Artikel 6 Ger. W. luidt: “De rechters mogen in de zaken die aan hun oordeel onderworpen zijn, 
geen uitspraak doen bij wege van algemene en als regel geldende beschikking”. 
97 RvS 19 juni 2006, nr. 160.275, Thomas, overw. 2.2.4. in fine. 
98 Adv.RvS 39.717/AV bij het Voorontwerp van wet tot hervorming van de Raad van State en tot 
inrichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 322. 
99 Adv.RvS 39.717/AV bij het Voorontwerp van wet tot hervorming van de Raad van State en tot 
inrichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 322, 
vn. 122. 
100 Artikel 14, §2 RvS – wet  
101 Artikel 2 Wet 25 mei 1999 tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 
januari 1973, van de wet van 5 april 1955 inzake de wedden van de ambtsdragers bij de Raad van 
State, alsook van het Gerechtelijk Wetboek 
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gewezen beslissingen, is gebaseerd op artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek.102 Deze 

wettelijke bepaling wijst de burgerlijke cassatiebevoegdheid toe aan het Hof van Cassatie en 

bepaalt ook uitdrukkelijk dat slechts tegen beslissingen in laatste aanleg cassatieberoep kan 

worden ingesteld.  

Gelet op het feit dat het criterium van de laatste aanleg pas in 1999 uitdrukkelijk in de wet 

werd opgenomen zou men kunnen denken dat er daarvoor geen dergelijke vereiste bestond 

inzake administratieve cassatie. Dit is echter niet correct, de rechtsleer heeft immers steeds de 

noodzakelijkheid erkend van het gegeven dat slechts tegen een in laatste aanleg gewezen 

jurisdictionele administratieve beslissing cassatieberoep kan worden ingesteld.103 Deze 

rechtsleer ligt trouwens ook in de lijn van de rechtspraak die gehandhaafd wordt met 

betrekking tot het subsidiaire karakter van het annulatieberoep.104 Een annulatieberoep kan 

immers slechts op ontvankelijke wijze ingesteld worden nadat alle georganiseerde 

beroepsmogelijkheden voorafgaandelijk werden uitgeput. Vooraleer de concrete gevallen 

waarin een administratief cassatieberoep niet mogelijk is te bespreken moet er nog aan 

herinnerd worden dat met de beslissingen in laatste aanleg gewezen ook de beslissingen 

gewezen in eerste en laatste aanleg bedoeld worden, tenzij in de uitzonderlijke gevallen 

waarin uitdrukkelijk bepaald is dat geen enkele beroepsvorm kan aangewend worden.105 

 

27. Het vereiste van het in laatste aanleg gewezen zijn sluit in de rechtspraktijk twee soorten 

rechterlijke beslissingen uit. Enerzijds kan men geen administratief cassatieberoep instellen 

tegen de niet – definitieve beslissingen en anderzijds ook niet tegen de beslissingen alvorens 

recht te doen. Onder de niet – definitieve beslissingen worden de beslissingen verstaan 

waartegen nog men nog een rechtsmiddel kan aanwenden bij een lagere rechter. Met 

“rechtsmiddel” worden hier de gewone rechtsmiddelen bedoeld, niet de buitengewone. De 

                                                 
102 Artikel 608 Ger. W. luidt: “Het Hof van Cassatie neemt kennis van de beslissingen in laatste 
aanleg die voor het hof worden gebracht wegens overtreding van de wet of wegens schending van 
substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen”; R. ANDERSEN, “De quelques 
réflexions à propos de la cassation administrative” in PH. GÉRARD, Mélanges Philippe Gérard, 
Brussel, Bruylant, 2002, 278, nr. 6. 
103 M. SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit administratif, T. VI, Le Conseil d’Etat, 
Brussel, Larcier, 1975, 581, nr. 1.690; M. HANOTIAU , “Le Conseil d’Etat, juge de cassation 
administrative” in X, Le citoyen face à l’administration: commissions et juridictions administratives, 
Luik, Edition du Jeune Barreau, 1990, 140. 
104 RvS 28 februari 2008, nr. 180.183, Waumans, overw. 3: “Deze beroepsmogelijkheid vormt een 
georganiseerd administratief beroep dat rechtsgeldig uitgeput moet worden vooraleer op 
ontvankelijke wijze een annulatieberoep kan worden ingesteld bij de Raad van State”. 
105 P. LEWALLE, Contentieux administratif, Brussel, Larcier, 2008, 890, nr. 512; M. LEROY, 
Contentieux administratif, Brussel, Bruylant, 2008, 942-943. 
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gewone rechtsmiddelen zijn enerzijds het hoger beroep indien het gaat om een beslissing op 

tegenspraak in eerste aanleg gewezen en anderzijds verzet tegen een beslissing gewezen bij 

verstek.  

Wat betreft het beroep is de regel duidelijk. Tegen een in eerste aanleg genomen beslissing 

waartegen men nog hoger beroep kan instellen is het niet mogelijk cassatieberoep in te 

stellen.106 Dat is niet anders voor de situatie waarin de verzoeker nagelaten heeft tegen de in 

eerste aanleg gewezen beslissing hoger beroep in te stellen binnen de daartoe voorziene 

vervaltermijn.107  

Enige onduidelijkheid kan evenwel bestaan omtrent de situatie waarin het gaat om een in 

eerste aanleg gewezen beslissing bij verstek. Tegen dergelijke beslissingen staat het gewoon 

rechtsmiddel verzet open. Wanneer men dus geconfronteerd wordt met een dergelijke 

beslissing en de termijn om verzet te doen staat nog open is men verplicht eerst dit pad te 

bewandelen vooraleer naar de Raad van State te stappen en een administratief cassatieberoep 

in te leiden. Tot zover niets speciaals, deze situatie verloopt volledig analoog met de situatie 

waarin nog een hoger beroep kan ingesteld worden. De onduidelijkheid doet zich namelijk 

voor in die andere situatie waarin de verzoeker zou nagelaten hebben binnen de hem daartoe 

verleende vervaltermijn het rechtsmiddel verzet aan te wenden. In Frankrijk is het immers zo 

dat de enige voorwaarde om een administratief cassatieberoep in te stellen tegen een 

beslissing gewezen bij verstek is dat de termijn om het rechtsmiddel verzet daartegen aan te 

wenden verstreken moet zijn.108 Dus het feit of men al dan niet heeft nagelaten het 

rechtsmiddel aan te wenden doet niet terzake bij het onderzoek of het administratief 

cassatieberoep nog wel mogelijk is tegen de bestreden verstekbeslissing in casu. De Belgische 

rechtsleer toont zich enigszins verdeeld over de kwestie. Het merendeel van de auteurs volgen 

de stelling dat “l’ opposition étant, tout comme l’appel, une voie de recours ordinaire, il 

semble que le Conseil d’Etat ne pourrait admettre que lui soit déférée, même après 

l’expiration du délai, une décision rendue par défaut contre laquelle le recours de 

                                                 
106 RvS 14 januari 1972, nr. 15.131, Baillon; M. SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit 
administratif, T. VI, Le Conseil d’Etat, Brussel, Larcier, 1975, 581, nr. 1692; E. BREWAEYS en A. DE 

SMET, “De Raad van State als cassatierechter in vreemdelingenzaken”, T. Vreemd. 2008, 186. 
107 RvS 27 oktober 1970, nr. 14.321, Segers; M. SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit 
administratif, T. VI, Le Conseil d’Etat, Brussel, Larcier, 1975, 581, nr. 1692; R. ANDERSEN, “De 
quelques réflexions à propos de la cassation administrative” in PH. GÉRARD, Mélanges Philippe 
Gérard, Brussel, Bruylant, 2002, 279, nr. 6. 
108 M. SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit administratif, T. VI, Le Conseil d’Etat, 
Brussel, Larcier, 1975, 581, nr. 1693, met verwijzing naar de rechtspraak van de Franse Raad van 
State en de rechtsleer dienaangaande; R. ANDERSEN, “De quelques réflexions à propos de la cassation 
administrative” in PH. GÉRARD, Mélanges Philippe Gérard, Brussel, Bruylant, 2002, 279, nr. 6, vn. 
(9), met verwijzing naar de Franse rechtsleer dienaangaande. 
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l’opposition n’aurait pas été préalablement exercé”.109 MAST e.a. zijn van mening dat een 

administratief cassatieberoep integendeel wel mogelijk is in het geval dat de termijn om 

verzet te doen al verstreken is.110 Dit is volledig analoog aan de regeling dienaangaande bij de 

justitiële cassatie. Artikel 1076 Ger. W. bepaalt immers dat een voorziening in cassatie tegen 

de verstekbeslissing mogelijk is van zodra het verzet daartegen niet meer toelaatbaar is.111 Om 

de hier aangereikte burgerlijke regeling over te kunnen nemen baseert men zich op het arrest 

LEISER van 7 september 1988.112 De Raad van State oordeelde daarin dat “si les règles du 

Code judiciaire peuvent être transposées dans la procédure contentieuse administrative 

lorsque celle-ci n'a pas réglé certaines questions de technique procédurale, cette 

transposition n'est possible que si elle se concilie avec le caractère autonome de cette 

procédure, notamment avec son caractère inquisitorial” . Daarnaast oordeelde de Raad van 

State dat het ingestelde beroep tot vernietiging van een beslissing van een administratieve 

rechtbank geen opschortende noch devolutieve kracht heeft en dat de administratieve 

rechtbank haar bevoegdheden overschrijdt wanneer zij het tegen een van haar beslissingen 

aangetekende verzet niet ontvankelijk verklaart omdat het tegen die beslissing bij de Raad van 

State ingestelde beroep devolutieve kracht zou hebben.113 Een verzoeker kan dus tegelijk de 

vernietiging vragen van een beslissing van een administratieve rechtbank en van een latere 

beslissing waarbij het tegen de eerste beslissing aangetekende verzet niet ontvankelijk wordt 

verklaard. 

 

28. De tweede soort beslissingen waartegen men geen administratief cassatieberoep kan 

instellen zijn de beslissingen alvorens recht te doen.114 Voorbeelden van dergelijke 

                                                 
109 M. SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit administratif, T. VI, Le Conseil d’Etat, 
Brussel, Larcier, 1975, 581, nr. 1.693; R. ANDERSEN, “De quelques réflexions à propos de la cassation 
administrative” in PH. GÉRARD, Mélanges Philippe Gérard, Brussel, Bruylant, 2002, 279, nr. 6, vn. 
(9); P. LEWALLE, Contentieux administratif, Brussel, Larcier, 2008, 890, nr. 512, vn. (2.096). 
110 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME  en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 
Administratief Recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 1049, nr. 1001, vn. (8). 
111 Artikel 1076 Ger. W. luidt: “Ten aanzien van de niet verschenen partij loopt de termijn eerst vanaf 
de dag waarop verzet tegen de bij verstek gewezen beslissing niet meer toelaatbaar is”. 
112 RvS 7 september 1988, nr. 30.637, Leiser, R.A.C.E. 1988 en Pas. 1991, IV, 122. 
113 RvS 7 september 1988, nr. 30.637, Leiser. “Considérant que, par leur deuxième moyen, les 
requérants reprochent à la commission d'appel de s'être fondée, pour rejeter leur opposition, sur 
l’effet dévolutif de leur premier recours introduit devant le Conseil d’Etat; Considérant que le recours 
en annulation introduit par les requérants le 23 juin 1986 contre la décision rendue par défaut le 26 
mai 1986 n'emportait ni effet suspensif ni effet dévolutif; que c'est, dès lors, à tort que la commission 
d'appel a invoqué un prétendu effet dévolutif pour, d'une part, dire l’opposition irrecevable et, d’autre 
part, décliner sa compétence; Considérant que le moyen est bien fondé”. 
114 M. SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit administratif, T. VI, Le Conseil d’Etat, 
Brussel, Larcier, 1975, 581-582, nr. 1.694; M. HANOTIAU , “Le Conseil d’Etat, juge de cassation 
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beslissingen genomen door een administratief rechtscollege zijn ondermeer de beslissing 

waarbij het geding op vraag van één van de partijen wordt geschorst of waarbij de 

bodemrechter een onderzoeksmaatregel beveelt.115 De reden zit hem in het feit dat zoals 

gezegd enkel beslissingen die griefhoudend zijn voor de verzoeker met een cassatieberoep 

kunnen worden aangevochten, beslissingen die niet op definitieve wijze de rechtstoestand van 

de verzoeker vastleggen kunnen hem geen nadeel bezorgen en zijn dus niet griefhoudend.116 

De Raad van State hanteert hier dezelfde regel als het Hof van Cassatie in burgerlijke cassatie. 

De regel is daar echter wel uitdrukkelijk neergeschreven en dat in artikel 1077 van het 

Gerechtelijk Wetboek.117 Een administratief cassatieberoep ingesteld tegen een beslissing 

alvorens recht te doen is dus niet mogelijk vóór het cassatieberoep tegen de definitieve 

eindbeslissing waaraan die eerste is voorafgegaan.118 Tegen een definitieve beslissing 

genomen in een tussengeschil kan integendeel wel onmiddellijk een administratief 

cassatieberoep worden ingesteld, de rechter heeft immers zijn rechtsmacht dienaangaande 

uitgeput.119  

 

§4. Het subjectief administratief cassatieberoep 

 

29. De Grondwet legt de bevoegdheidsverdeling vast tussen de hoven en rechtbanken van de 

rechterlijke macht enerzijds, en de administratieve rechtscolleges anderzijds. Artikel 144 van 

de Grondwet vertrouwt de beslechting van de geschillen welke burgerlijke subjectieve rechten 
                                                                                                                                                         
administrative” in X, Le citoyen face à l’administration: commissions et juridictions administratives, 
Luik, Edition du Jeune Barreau, 1990, 140; P. LEWALLE, Contentieux administratif, Brussel, Larcier, 
2008, 890, nr. 512. 
115 RvS 15 februari 2008, nr. 2.157 (c); D. RENDERS en G. PIJCKE, “La procédure en cassation 
administrative à l’épreuve de la pratique” in P. LEWALLE (ed.), Le contentieux administratif – 
Questions d’actualité, ULg. Commission Université-Palais, n° 105, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 
2008, 79, nr. 19. 
116 M. SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit administratif, T. VI, Le Conseil d’Etat, 
Brussel, Larcier, 1975, 581-582, nr. 1.694; R. ANDERSEN, “De quelques réflexions à propos de la 
cassation administrative” in PH. GÉRARD, Mélanges Philippe Gérard, Brussel, Bruylant, 2002, 280, 
nr. 7; P. LEWALLE, Contentieux administratif, Brussel, Larcier, 2008, 890, nr. 512. 
117 Artikel 1077, eerste zin Ger. W. luidt: “Voorziening in cassatie tegen vonnissen alvorens recht te 
doen, staat slechts open na het eindvonnis”. 
118 M. SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit administratif, T. VI, Le Conseil d’Etat, 
Brussel, Larcier, 1975, 581-582, nr. 1.694; M. HANOTIAU , “Le Conseil d’Etat, juge de cassation 
administrative” in X, Le citoyen face à l’administration: commissions et juridictions administratives, 
Luik, Edition du Jeune Barreau, 1990, 140; R. ANDERSEN, “De quelques réflexions à propos de la 
cassation administrative” in PH. GÉRARD, Mélanges Philippe Gérard, Brussel, Bruylant, 2002, 279, 
nr. 6. 
119 RvS 12 december 2001, nr. 101.771, Jacmin; R. ANDERSEN, “De quelques réflexions à propos de la 
cassation administrative” in PH. GÉRARD, Mélanges Philippe Gérard, Brussel, Bruylant, 2002, 279, 
nr. 6, vn. (10). 
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betreffen op exclusieve wijze toe aan de hoven en rechtbanken van de rechterlijke macht.120 

Het daaropvolgende artikel 145 van de Grondwet vertrouwt de beslechting van de geschillen 

die op politieke subjectieve rechten betrekking hebben eveneens toe aan de hoven en 

rechtbanken van de rechterlijke macht, maar dit keer niet op een exclusieve wijze.121 Artikel 

145, in fine G.W. voorziet immers dat de wetgever op de regel dat de hoven en rechtbanken 

bevoegd zijn aangaande deze geschillen uitzonderingen kan toelaten.122 Deze bevoegdheid is 

dus slechts principieel. Twee andere grondwetsartikelen stellen de regels vast voor de 

oprichting van rechtbanken. Artikel 146 van de Grondwet bepaalt dat de oprichting van een 

rechtbank steeds krachtens een wet moet gebeuren.123 Deze regel wordt voor wat betreft de 

administratieve rechtscolleges herhaald in artikel 161 van de Grondwet.124 De aard van de in 

het geding zijnde rechten bepaalt of de beslechting van het geschil al of niet door de wetgever 

kan toebedeeld worden aan een administratief rechtscollege.125 

 

30. De vraag rijst nu wat de Grondwet juist verstaat onder enerzijds “burgerlijke subjectieve 

rechten” en anderzijds “politieke subjectieve rechten”. Het antwoord op deze vraag is niet 

eenvoudig te geven. Wel zekerheid bestaat er omtrent het feit dat enkel deze twee soorten 

subjectieve rechten bestaan.126 In het befaamde arrest TRINE van het Hof van Cassatie van 21 

december 1956 heeft het Hof hiertoe besloten.127 In casu oordeelde het Hof van Cassatie dat 

er niet zoiets bestond als “administratieve rechten”, welke dan gelet op de afwezigheid ervan 

in de grondwettelijke bevoegdheidsverdeling iedere bescherming door een rechterlijke 

instantie zouden moeten missen. Nu vaststaat dat er slechts twee soorten subjectieve rechten 

kunnen bestaan kan men stellen dat wat geen burgerlijk subjectief recht is noodzakelijkerwijs 

een politiek subjectief recht is en omgekeerd. De twee categorieën zijn dus complementair.128  

                                                 
120 Artikel 144 gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994 luidt: “Geschillen over burgerlijke 
rechten behoren bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken”. 
121 Artikel 145 gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994 luidt: “Geschillen over politieke 
rechten behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken, behoudens de bij wet gestelde 
uitzonderingen”. 
122 Artikel 145, in fine gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994 
123 Artikel 146, eerste zin gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994 luidt: “Geen rechtbank, 
geen met eigenlijke rechtspraak belast orgaan kan worden ingesteld dan krachtens een wet”. 
124 Artikel 161 gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994 luidt: “Geen administratief 
rechtscollege kan worden ingesteld dan krachtens een wet”. 
125 M. LEROY, Contentieux administratif, Brussel, Bruylant, 2008, 86. 
126 M. LEROY, Contentieux administratif, Brussel, Bruylant, 2008, 88-89. 
127 Cass. 21 december 1956, Pas. 1957, I, 430. 
128 S. LUST, Rechtsbescherming tegen de (administratieve) overheid: een inleiding, syllabus 
academiejaar 2007 – 2008, Universiteit Gent, 53, nr. 105. 
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Wat de politieke subjectieve rechten betreft kan men vooreerst die uit hun aard 

onderscheiden.129 Het gaat hier om het actief en passief kiesrecht, het recht om een burgerlijke 

openbare functie te bekleden, het recht om belastingen te betalen en tenslotte het recht om in 

het leger te dienen.130 Nog andere als politiek erkende subjectieve rechten zijn bijvoorbeeld 

het recht om een werkloosheidsuitkering te ontvangen131 en de mogelijke toekenning van de 

status van vluchteling132.133 Het begrip “politieke rechten” is bijgevolg zeer ruim, men kan ze 

meer algemeen omschrijven als “rechten die voortvloeien uit de passieve deelname aan de 

openbare macht”.134  

Ook wat de burgerlijke subjectieve rechten betreft kan men enkele zekerheden ontwaren. 

Rechten in verband met het statuut van de natuurlijke personen en rechten die uitsluitend de 

betrekkingen tussen particulieren regelen zijn burgerlijke subjectieve rechten uit hun aard.135 

Een belangrijk ander burgerlijk subjectief recht betreft de vergoeding tot herstel van schade 

aan hetzij een burgerlijk, hetzij een politiek recht.136  

 

31. Uit de grondwettelijke bevoegdheidsverdeling volgt dat men dus steeds eerst moet nagaan 

of een rechter wel uitspraak doet in een geschil dat betrekking heeft op de soort subjectieve 

rechten die aan zijn oordeel zijn toevertrouwd. Een administratief rechtscollege kan immers 

alleen uitspraak doen over geschillen omtrent politieke subjectieve rechten. Tot vóór het arrest 

van 18 maart 1997 van het toenmalige Arbitragehof kon men er steeds vanuit gaan dat indien 

de wetgever de beslechting van een bepaald geschil toegewezen had aan een administratief 

rechtscollege het automatisch een geschil omtrent een politiek subjectief recht betrof.137 Dit is 

het zogenaamde “organieke criterium” dat dus gebruikt wordt om op een eenvoudige manier 

te besluiten of men al dan niet te maken heeft met een geschil omtrent een politiek recht.138 

                                                 
129 S. LUST, Rechtsbescherming tegen de (administratieve) overheid: een inleiding, syllabus 
academiejaar 2007 – 2008, Universiteit Gent, 52, nr. 103. 
130 M. LEROY, Contentieux administratif, Brussel, Bruylant, 2008, 88. 
131 Cass. 21 december 1956, Pas. 1957, I, 430. 
132 Arbitragehof 18 maart 1997, nr. 14/97, B.S. 8 mei 1997. 
133 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Overzicht Publiekrecht, II, Brugge, die Keure, 2003, 784, 
nr. 1.215. 
134 S. LUST, Rechtsbescherming tegen de (administratieve) overheid: een inleiding, syllabus 
academiejaar 2007 – 2008, Universiteit Gent, 53, nr. 106. 
135 S. LUST, Rechtsbescherming tegen de (administratieve) overheid: een inleiding, syllabus 
academiejaar 2007 – 2008, Universiteit Gent, 52, nr. 103. 
136 Cass. 16 december 1965, Pas. 1966, I, 513; M. LEROY, Contentieux administratif, Brussel, 
Bruylant, 2008, 86. 
137 Arbitragehof 18 maart 1997, nr. 14/97, B.S. 8 mei 1997. 
138 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Overzicht Publiekrecht, II, Brugge, die Keure, 2003, 783, 
nr. 1.214; M. LEROY, Contentieux administratif, Brussel, Bruylant, 2008, 87.  
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Sinds het arrest echter moet het automatisme dat hierin vervat ligt enigszins genuanceerd 

worden. Het Arbitragehof heeft zich immers bevoegd geacht om te controleren of de 

wetgevende akten die geschillen over subjectieve rechten aan de hoven en rechtbanken 

onttrekken in overeenstemming zijn met artikel 144 van de Grondwet gecombineerd met het 

grondwettelijke gelijkheidsbeginsel.139 Dit komt er op neer dat “(…) celle-ci ne s’estime pas 

liée par la qualification de droit politique que le législateur donne indirectement au droit en 

cause en créant en dehors de l’ordre judiciaire une juridiction compétente pour connaître des 

contestations auxquelles il peut donner naissance, mais vérifie elle-même si cette 

qualification correspond à la nature même du droit”.140 Het zogenaamde “organieke 

criterium” is op zich dus niet meer voldoende om een subjectief recht als zijnde politiek van 

aard te kwalificeren.141 

 

32. De Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, is een administratief rechtscollege. Uit 

de grondwettelijke bevoegdheidsverdeling zoals neergelegd in de artikelen 144 en 145 van de 

Grondwet volgt dus dat de Raad van State enkel geschillen kan beslechten die slaan op 

subjectieve politieke rechten. Dit moet echter uitdrukkelijk genuanceerd worden. Naast de 

subjectieve geschillen, dit zijn geschillen die betrekking hebben op burgerlijke of politieke 

subjectieve rechten, bestaat immers ook nog een andere categorie, namelijk de objectieve 

geschillen. Het verschil tussen beide categorieën ligt in het voorwerp. Het voorwerp van een 

subjectief geschil is steeds een subjectief recht, terwijl het voorwerp van een objectief geschil 

de legaliteit van normen op zich is.142 Zoals gezegd oefent de Raad van State, afdeling 

bestuursrechtspraak, verschillende rechtsprekende bevoegdheden uit. Één daarvan, namelijk 

het annulatieberoep tegen de akten en reglementen van de onderscheiden administratieve 

overheden, is een zogenaamd zuiver “objectief beroep”.143 Het beoogt niet de bescherming 

van subjectieve rechten, maar wel de wettigheidscontrole van de normen van het objectief 

                                                 
139 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Overzicht Publiekrecht, II, Brugge, die Keure, 2003, 784, 
nr. 1.214. 
140 R. ANDERSEN, “De quelques réflexions à propos de la cassation administrative” in PH. GÉRARD, 
Mélanges Philippe Gérard, Brussel, Bruylant, 2002, 278, nr. 4. 
141 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Overzicht Publiekrecht, II, Brugge, die Keure, 2003, 784, 
nr. 1.214; M. LEROY, Contentieux administratif, Brussel, Bruylant, 2008, 87, vn. (2).  
142 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Overzicht Publiekrecht, II, Brugge, die Keure, 2003, 786, 
nr. 1.217. 
143 S. LUST, Rechtsbescherming tegen de (administratieve) overheid: een inleiding, syllabus 
academiejaar 2007 – 2008, Universiteit Gent, 93, nr. 197. 



 

 

31

31

recht.144 “La question que tranche le juge, c’est de savoir si un acte ou un règlement est ou 

n’est pas compatible avec l’ensemble des règles qui figurent dans cet arsenal juridique. Si 

l’acte ou le règlement y est contraire, il l’annule, éliminant du droit objectif une antinomie 

qui s’y est glissée”.145 De artikelen 144 en 145 van de Grondwet spelen bijgevolg niet bij dit 

soort van beroep.146 De bevoegdheid om akten en reglementen van de onderscheiden 

administratieve overheden te vernietigen zoals vastgelegd in artikel 14, §1 RvS – wet steunt 

grondwettelijk dus enkel op artikel 146 van de Grondwet.147  

 

33. De administratieve cassatiebevoegdheid van de Raad van State situeert zich daarentegen 

niet in het objectieve contentieux. In zijn hoedanigheid van administratief cassatierechter 

oordeelt de Raad van State over subjectieve geschillen. Het voorwerp van een administratief 

cassatieberoep is immers een jurisdictionele administratieve beslissing afkomstig van een 

lager administratief rechtscollege dat volgens de grondwettelijke bevoegdheidsverdeling 

noodzakelijkerwijs enkel uitspraak kan doen over politieke subjectieve rechten.148 “Quand le 

Conseil d’Etat statue comme juge de cassation, il rend une décision qui s’intègre dans un 

procès qui a commencé par être soumis à la juridiction administrative de premier degré, et 

qui porte sur des droits subjectifs”.149 Het administratief cassatiecontentieux is bijgevolg een 

subjectief contentieux voor de Raad van State.150 De grondwettelijke basis van de 

administratieve cassatie bevoegdheid ligt, anders dan bij het annulatieberoep, vervat in de 

artikelen 145 en 146 van de Grondwet.151 Het onderscheid qua aard tussen enerzijds het 

gewoon annulatieberoep en anderzijds het cassatieberoep is bevestigd door het toenmalige 

Arbitragehof in een arrest van 15 juli 1999.152 De relevante overwegingen153 in dit arrest 

werden nadien nog woordelijk herhaald in het recentere arrest nr. 72/2000 van 14 juni 
                                                 
144 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Overzicht Publiekrecht, II, Brugge, die Keure, 2003, 786, 
nr. 1.217. 
145 M. LEROY, Contentieux administratif, Brussel, Bruylant, 2008, 90. 
146 M. LEROY, Contentieux administratif, Brussel, Bruylant, 2008, 93. 
147 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Overzicht Publiekrecht, II, Brugge, die Keure, 2003, 786, 
nr. 1.218. 
148 M. LEROY, Contentieux administratif, Brussel, Bruylant, 2008, 94. 
149 M. LEROY, Contentieux administratif, Brussel, Bruylant, 2008, 94. 
150 R. ANDERSEN, “De quelques réflexions à propos de la cassation administrative” in PH. GÉRARD, 
Mélanges Philippe Gérard, Brussel, Bruylant, 2002, 276-277, nr. 3; A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN 

DAMME  en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch Administratief Recht, Mechelen, Kluwer, 
2006, 1.046, nr. 997. 
151 R. ANDERSEN, “De quelques réflexions à propos de la cassation administrative” in PH. GÉRARD, 
Mélanges Philippe Gérard, Brussel, Bruylant, 2002, 276-277, nr. 3; M. LEROY, Contentieux 
administratif, Brussel, Bruylant, 2008, 923. 
152 Arbitragehof 15 juli 1999, nr. 94/99, B.S. 14 december 1999. 
153 Arbitragehof 15 juli 1999, nr. 94/99, overw. B.4.1. en B.4.2. 
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2000154. “B.4.1. De eerste vraag vereist een toetsing van artikel 21, tweede lid, van de 

gecoördineerde wetten op de Raad van State ten aanzien van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, ‘in zoverre het evenzeer van toepassing is op de verzoekende partij die, in het 

kader van het objectieve contentieux, bij de Raad van State een beroep tot nietigverklaring 

tegen een administratieve beslissing instelt, als op de verzoekende partij die, in het kader van 

het subjectieve contentieux, bij de Raad van State een voorziening in cassatie instelt tegen een 

rechterlijke beslissing die door een administratief rechtscollege werd genomen’.” 155 “B.4.2. 

De wetgever vermocht redelijkerwijze te oordelen dat, zowel ten aanzien van de 

administratieve cassatieberoepen als wat het zogenaamde objectieve contentieux betreft, de 

duur van de rechtspleging moest worden ingekort en dat alle verzoekende partijen voor de 

Raad van State blijk moeten geven van een volgehouden belangstelling door tijdig een 

memorie in te dienen. Gewis bestaan er verschillen tussen het ‘objectief’ contentieux van de 

beroepen wegens machtsoverschrijding en het ‘subjectief’ administratief cassatieberoep, 

maar die verschillen zijn niet van die aard dat zij de wetgever ertoe noodzaken om 

dienaangaande ook een onderscheid te maken op het stuk van de duur van de rechtspleging 

en inzonderheid wat betreft de termijn voor het indienen van een memorie door de 

verzoekende partij en de sanctie op de niet-inachtneming daarvan”.156 Uit deze rechtspraak 

kunnen dus twee conclusies getrokken worden. Enerzijds, zoals gezegd, is er wel degelijk een 

verschil in aard tussen het annulatieberoep en het administratief cassatieberoep.157 Anderzijds 

brengt dit onderscheid niet met zich mee dat er verschillende procedurevoorschriften zouden 

moeten gelden ten aanzien van de twee onderscheiden beroepen.158 

 

§5. Administratief cassatierechter van gemeenrecht 

 

34. De bevoegdheid van de Raad van State als administratief cassatierechter is in zeer 

algemene bewoordingen geformuleerd. Artikel 14, §2 RvS – wet stipuleert immers enkel dat 

de Raad van State uitspraak doet “over de cassatieberoepen ingesteld tegen de door de 

administratieve rechtscolleges in laatste aanleg gewezen beslissingen in betwiste zaken”.159 

Van enige beperking op die bevoegdheid is in de bepaling geen sprake. Dit gegeven maakt de 

                                                 
154 Arbitragehof 14 juni 2000, nr. 72/2000, B.S. 12 augustus 2000. 
155 Arbitragehof 14 juni 2000, nr. 72/2000, overw. B.4.1. 
156 Arbitragehof 14 juni 2000, nr. 72/2000, overw. B.4.2. 
157 M. LEROY, Contentieux administratif, Brussel, Bruylant, 2008, 94, vn. (1). 
158 M. LEROY, Contentieux administratif, Brussel, Bruylant, 2008, 923, vn. (1). 
159 Artikel 14, §2 RvS – wet  
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Raad van State tot de ‘cassatierechter van gemeenrecht’ voor wat de jurisdictionele 

administratieve beslissingen betreft.160 Deze algemene bevoegdheid is echter slechts 

principieel, de wetgever kan immers steeds voorzien dat het cassatieberoep tegen een 

jurisdictionele administratieve beslissing moet ingesteld worden bij het Hof van Cassatie.161  

Tot in het begin van de jaren ´60 nam de Raad van State, als administratief cassatierechter, 

aan dat gelet op artikel 144 en 145 van de Grondwet, de bevoegdheid moest worden 

afgewezen indien bleek dat het “werkelijk voorwerp” van het administratief cassatieberoep de 

beslechting van een geschil omtrent een burgerlijk subjectief recht betrof.162 Met andere 

woorden, de aan de Raad van State in algemene bewoordingen toegewezen administratieve 

cassatiebevoegdheid sloot niet elke bevoegdheid van de hoven en rechtbanken op vlak van de 

administratieve cassatie uit en liet dus “conflictmogelijkheden” bestaan.163 Uiteraard enkel 

voor zover er geen sprake was van ene of gene uitdrukkelijke bevoegdheidstoewijzende 

bepaling.164 Het keerpunt in de rechtspraak van de Raad van State is er gekomen na een 

ommezwaai in de rechtspraak van het Hof van Cassatie.165 In het arrest van 21 oktober 1959 

besloot het Hof immers om het “organieke criterium” toe te passen.166 De Raad van State 

baseerde zich hierop om bij arrest van 6 november 1962 te oordelen dat de Raad van State 

bevoegd was om te oordelen over de jurisdictionele administratieve beslissingen van de 

beroepscommissies inzake militaire invaliditeitspensioenen.167 Daarbij week de Raad van 

State af van de oude rechtspraak van het Hof van Cassatie waarin nog geoordeeld werd dat 

het inzake die pensioenen ging om burgerlijke subjectieve rechten, en dat bijgevolg de Raad 
                                                 
160 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME  en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 
Administratief Recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 1.046, nr. 997. 
161 M. SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit administratif, T. VI, Le Conseil d’Etat, 
Brussel, Larcier, 1975, 575, nr. 1.675; M. HANOTIAU , “Le Conseil d’Etat, juge de cassation 
administrative” in X, Le citoyen face à l’administration: commissions et juridictions administratives, 
Luik, Edition du Jeune Barreau, 1990, 133; M. VAN DAMME , “De Raad van State als administratieve 
cassatierechter”, T.B.P. 2000, 75, nr. 16; R. ANDERSEN, “De quelques réflexions à propos de la 
cassation administrative” in PH. GÉRARD, Mélanges Philippe Gérard, Brussel, Bruylant, 2002, 277, 
nr. 3; A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME  en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 
Administratief Recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 1.046-1.047, nr. 997; P. LEWALLE, Contentieux 
administratif, Brussel, Larcier, 2008, 888, nr. 510; M. LEROY, Contentieux administratif, Brussel, 
Bruylant, 2008, 924. 
162 RvS 19 april 1962, nr. 9.327, Somville; M. SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit 
administratif, T. VI, Le Conseil d’Etat, Brussel, Larcier, 1975, 575, nr. 1.675. 
163 M. SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit administratif, T. VI, Le Conseil d’Etat, 
Brussel, Larcier, 1975, 575, nr. 1.674. 
164 P. LEWALLE, Contentieux administratif, Brussel, Larcier, 2008, 889, nr. 510. 
165 Cass. 21 oktober 1959, Pas. 1960, I, 217.  
166 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Overzicht Publiekrecht, II, Brugge, die Keure, 2003, 783, 
nr. 1.214, vn. (9). 
167 RvS 6 november 1962, nr. 9.674, Jackmaert; M. SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit 
administratif, T. VI, Le Conseil d’Etat, Brussel, Larcier, 1975, 575, nr. 1.676. 
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van State niet bevoegd was.168 LEWALLE vat de redenering die erachter schuilgaat als volgt 

samen: “(…) la matière réglée par l’acte de juridiction attaqué devant le Conseil d’Etat a 

nécessairement été soustraite, par ou en vertu d’une norme ayant valeur de loi, à la 

compétence judiciaire; le jeu de la clause générale de compétence, exprimée par les articles 

144 et 145 de la Constitution en ce qu’ils attribuent au juge judiciaire les contestations 

portant sur des droits subjectifs, est écarté par la loi particulière qui institue la juridiction 

administrative; la compétence du Conseil d’Etat vis-à-vis d’une telle juridiction repose donc 

et sur cette loi particulière et sur les termes généraux de l’article 14, §2 (…), sans qu’il faille 

s’inquiéter de l’objet des contestations développées” .169 De auteurs van les Novelles besloten 

eerder al eensluidend: “Désormais, en effet, il n’y aura plus lieu de se préoccuper de la 

nature civile ou politique des droits à apprécier par des juridictions administratives créées 

par la loi, dès lors que la volonté formelle du législateur a été de donner compétence à ces 

juridictions pour statuer sur ces droits. La compétence ainsi conférée aux juridictions 

administratives entraîne automatiquement la compétence du Conseil d’Etat pour connaître 

des décisions contentieuses qu’elles rendent, et ce en vertu de la disposition expresse de 

l’article (…) (14, al. 1er des lois coord.)”.170  

Concluderend kan men stellen dat de Raad van State een absolute rechtsmacht heeft ten 

aanzien van de jurisdictionele administratieve beslissingen, tenzij een uitdrukkelijke 

wetsbepaling de kennisneming daarvan heeft toevertrouwd aan het Hof van Cassatie.171 

Vermits de gevallen waarin de administratieve cassatiebevoegdheid toegewezen aan het Hof 

van Cassatie uitzonderingen zijn op de door artikel 14, §2 RvS – wet geformuleerde algemene 

regel dienen zij restrictief te worden toegepast.172 

 

 
 
 
 
 
 
                                                 
168 Cass. 28 mei 1958; M. SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit administratif, T. VI, Le 
Conseil d’Etat, Brussel, Larcier, 1975, 575, nr. 1.676. 
169 P. LEWALLE, Contentieux administratif, Brussel, Larcier, 2008, 889, nr. 510. 
170 M. SOMERHAUSEN en F.M., REMION, Novelles, Droit administratif, VI, Le Conseil d’Etat, Brussel, 
Larcier, 1975, 576, nr. 1.676. 
171 M. SOMERHAUSEN en F.M., REMION, Novelles, Droit administratif, VI, Le Conseil d’Etat, Brussel, 
Larcier, 1975, 576, nr. 1.677. 
172 R. ANDERSEN, “De quelques réflexions à propos de la cassation administrative” in PH. GÉRARD, 
Mélanges Philippe Gérard, Brussel, Bruylant, 2002, 277, nr. 3, vn. (6); P. LEWALLE, Contentieux 
administratif, Brussel, Larcier, 2008, 889, nr. 510. 
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HOOFDSTUK 2: Cassatiegronden en Cassatiemiddelen 
 

Afdeling 1: Begrippen 
 

35. Artikel 14, §2 RvS – wet geeft naast het voorwerp van het administratief cassatieberoep 

ook een opsomming van de diverse “cassatiegronden”. Het gaat enerzijds om de “overtreding 

van de wet” en anderzijds om de “schending van substantiële of op straffe van nietigheid 

voorgeschreven vormen”.173 Op basis van deze twee “cassatiegronden” kan de Raad van State 

dus, in zijn hoedanigheid van administratief cassatierechter, beslissingen van administratieve 

rechtscolleges vernietigen. Vooraleer deze twee concrete “cassatiegronden” uitvoerig te 

bespreken is het nodig te wijzen op het feit dat deze “cassatiegronden” ook dikwijls 

aangeduid worden met de term “cassatiemiddelen”.174 Het is ook zo dat in de regelgeving 

enkel gesproken wordt van “cassatiemiddelen” en niet van “cassatiegronden”.175 Het 

Procedurereglement Cassatie176 (hierna: PRC) verplicht de verzoeker immers enkel om de 

“cassatiemiddelen” uiteen te zetten in zijn inleidend verzoekschrift. Om redenen van 

duidelijkheid en overzichtelijkheid die hierna zullen blijken verdient het echter de voorkeur 

om ondanks het ontbreken van dit onderscheiden woordgebruik in de regelgeving toch een 

verschillende terminologie te gebruiken, mede gelet op de verschillende betekenis waarin men 

de term “cassatiemiddel” kan gebruiken. 

  

36. Om tot een goede omschrijving van deze twee noties te komen is het vooreerst nodig te 

verwijzen naar de terminologie zoals die gebruikt wordt bij het gewoon annulatieberoep. De 

problematiek betreffende de terminologie is immers volledig analoog aan de situatie inzake 

het gewoon annulatieberoep. Artikel 14, §1 RvS – wet geeft de opsomming van de drie 

                                                 
173 Artikel 14, §2 RvS – wet  
174 VAN DAMME en MAST e.a. spreken van “vernietigingsgronden bij het administratief 
cassatieberoep” en gebruiken dus niet de term “middel”, zie: M. VAN DAMME , “De Raad van State als 
administratieve cassatierechter”, T.B.P. 2000, 77, nr. 22 en A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME  
en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch Administratief Recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 
1.047, nr. 998; HANOTIAU , LEROY en LEWALLE spreken over “les moyens de cassation”, zie: M. 
HANOTIAU , “Le Conseil d’Etat, juge de cassation administrative” in X, Le citoyen face à 
l’administration: commissions et juridictions administratives, Luik, Edition du Jeune Barreau, 1990, 
141 en M. LEROY, Contentieux administratif, Brussel, Bruylant, 2008, 934 en P. LEWALLE, 
Contentieux administratif, Brussel, Larcier, 2008, 880, nr. 506. Ook de term “cause d’ouverture” komt 
in de Franstalige rechtsleer voor, zie: R. ANDERSEN, “De quelques réflexions à propos de la cassation 
administrative” in PH. GÉRARD, Mélanges Philippe Gérard, Brussel, Bruylant, 2002, 283, nr. 12. 
175 Artikel 3, §2, 9° PRC 
176 KB 30 november 2006 tot vaststelling van de cassatie-procedure bij de Raad van State, B.S. 1 
december 2006 (ed. 2), erratum B.S. 4 mei 2007. 
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onderscheiden “vernietigingsgronden” op basis waarvan de Raad van State in zijn 

hoedanigheid van annulatierechter administratieve rechtshandelingen kan vernietigen.177 Dit 

zijn ten eerste de overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid 

voorgeschreven vormen, ten tweede de overschrijding van macht en ten derde de afwending 

van macht. Ook hier wordt dus vaak de term “annulatiemiddel” in plaats van de term 

“vernietigingsgrond” gebruikt. Het Algemeen Procedurereglement178 (hierna: APR) spreekt 

ook enkel van “middelen”.179 LUST omschrijft de “vernietigingsgrond” als zijnde “de 

vaststelling, afgeleid uit de feitelijke en juridische gegevens die zich voordeden op het 

ogenblik dat de bestreden beslissing werd genomen, van de toen op de bestuursoverheid 

rustende concrete rechtsplicht waarin die overheid bij het verrichten van de vernietigde 

handeling tekortgeschoten is. Het is de onontbeerlijke juridische rechtvaardiging voor het 

besluit van de rechter om te vernietigen en is dan ook onverbrekelijk met het dictum van de 

uitspraak verbonden”.180 Het begrip “annulatiemiddel” moet dan uiteraard iets anders 

betekenen. LUST definieert het begrip “annulatiemiddel” vervolgens als zijnde “de 

omschrijving door de verzoeker van de geschonden geachte rechtsregel en van de wijze 

waarop die rechtsregel volgens de verzoekende partij is geschonden”.181 Niet alle auteurs 

maken echter hetzelfde onderscheid in hun gebruikte terminologie. Zo stelt WIRTGEN dat “de 

begrippen ‘middel’ en ‘vernietigingsgrond’ dezelfde lading dekken. Het middel is immers 

niets anders dan de toepassing van de vernietigingsgrond in de annulatieprocedure. Het is als 

het ware de ‘drager’ van de vernietigingsgrond, in die zin dat het middel de 

vernietigingsgrond in de procedure van het annulatieberoep aanbrengt. Mijns inziens dient 

nochtans de voorkeur te worden gegeven aan het begrip ‘middel’, om reden dat dit begrip ook 

gebruikt wordt in het Algemeen Procedurereglement”.182 De Raad van State, afdeling 

bestuursrechtspraak omschrijft de notie “middel” als zijnde “een voldoende duidelijke 

omschrijving van de overtreden rechtsregel of van het overtreden algemeen rechtsbeginsel en 

                                                 
177 Artikel 14, §1 RvS – wet  
178 RB 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, B.S. 28 augustus 1948, 6.821. 
179 Artikel 2, §1, 3° APR 
180 S. LUST, “De Raad van State en de dwangsom. Enkele beschouwingen naar aanleiding van het 
arrest A.S.B.L. Ligue Royale belge pour la protection des oiseaux, nr. 55.155 van 13 september 1995”, 
R.W. 1996-97, 377; S. LUST, Rechtsbescherming tegen de (administratieve) overheid: een inleiding, 
syllabus academiejaar 2007 – 2008, Universiteit Gent, 107, nr. 229. 
181 S. LUST, Rechtsbescherming tegen de (administratieve) overheid: een inleiding, syllabus 
academiejaar 2007 – 2008, Universiteit Gent, 108, nr. 229. 
182 A. WIRTGEN, Raad van State. Afdeling administratie. Middelen en het ambtshalve aanvoeren van 
middelen in het bijzonder, Brugge, die Keure, 2004, 9, nr. 11, vn. (1). 
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van de wijze waarop die regel of dat beginsel door de bestreden rechtshandeling wordt 

geschonden”.183 

 

37.  Het begrip middel kan dus gebruikt worden in twee verschillende betekenissen, voor de 

duidelijkheid en de overzichtelijkheid is het dan ook wenselijk een onderscheid te maken in 

de gebruikte terminologie al naargelang men het woord gebruikt in de ene of andere 

betekenis. Zet men deze conclusie over naar de context van het administratief cassatieberoep 

dan betekenen de begrippen “cassatiegrond” en “cassatiemiddel” dus elk iets anders. 

“Cassatiegrond” is dan de term die men, naar analogie met de term “vernietigingsgrond”, 

moet gebruiken in de situatie waarin men het heeft over de juridische rechtvaardiging van een 

administratief cassatieberoep. “Cassatiemiddel” is daarentegen, naar analogie met het begrip 

“annulatiemiddel”, de te gebruiken term wanneer men het heeft over het aanbrengen van de 

cassatiegrond in het cassatieverzoekschrift. Dit wordt tevens bevestigd door de Raad van State 

in zijn beschikkingsrechtspraak. Volgens de Raad van State is het cassatiemiddel immers ook 

“een voldoende duidelijke omschrijving van de door de bestreden beslissing overtreden 

rechtsregel of rechtsprincipe en van de wijze waarop die rechtsregel of rechtsprincipe door 

de bestreden beslissing wordt geschonden”.184  

 

38. In wat volgt wordt vooreerst ingegaan op de concrete cassatiegronden wat betreft hun 

oorsprong, indeling en betekenis. Vervolgens zullen de cassatiemiddelen besproken worden. 

Naast een bespreking van enkele voorwaarden waaraan die moeten voldoen om ontvankelijk 

te zijn zal ook nog gewezen worden op enkele aan de “middelen” gerelateerde thema’s zoals 

de draagwijdte van de cassatiecontrole met betrekking tot de feiten, de onontvankelijkheid 

van nieuwe cassatiemiddelen en de uitzonderingen daarop en ten slotte de substitutie van 

motieven in administratieve cassatie. 

 

Afdeling 2: Cassatiegronden 

 

§1. Classificatie van de Cassatiegronden 

 

                                                 
183 RvS 8 september 2008, nr. 186.088, NV Patronale Hypotheekmaatschappij, overw. 8.2. 
184 RvS 7 maart 2007, nr. 295 (c); RvS 30 november 2007, nr. 1.636 (c); E. BREWAEYS en A. DE 

SMET, “De Raad van State als cassatierechter in vreemdelingenzaken”, T. Vreemd. 2008, 185. 
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39. In de geschiedenis van de administratieve cassatiebevoegdheid moet men wat de formele 

opsomming van de cassatiegronden betreft twee periodes onderscheiden. De cesuur tussen 

deze twee blokken is de Wet van 25 mei 1999.185 Van bij de oprichting van de Raad van State 

in 1946 werden het gewone annulatieberoep en het administratief cassatieberoep geregeld in 

dezelfde wettelijke bepaling. Eerst was dit het artikel 9 van de Wet van 23 december 1946.186 

Met de coördinatie van de verschillende wetten op de Raad van State in 1973 werd dit oude 

artikel ongewijzigd overgenomen in het toen nieuwe artikel 14, eerste lid RvS – wet. Het oude 

artikel 14, eerste lid RvS – wet droeg de toenmalige afdeling administratie van de Raad van 

State de bevoegdheid op om “bij wijze van arresten uitspraak te doen over de beroepen tot 

nietigverklaring wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid 

voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht, ingesteld tegen handelingen 

en reglementen van de onderscheiden administratieve overheden of tegen administratieve 

beslissingen in betwiste zaken”.187 Het gegeven dat er formeel geen strikt verschil tussen 

gewoon annulatieberoep en administratief cassatieberoep af te leiden viel uit de tekst van de 

wet had als gevolg dat er dus ook geen onderscheid bestond tussen de vernietigingsgronden in 

het annulatieberoep en de cassatiegronden in het administratief cassatieberoep.188 Het 

administratief cassatieberoep en het gewoon annulatieberoep hadden dus 

“gemeenschappelijke vernietigingsgronden”.189 In beide beroepsvormen kon men zich 

afgaande op de redactie van de wet dus baseren op een schending van de genoemde vormen, 

op machtsoverschrijding en op machtsafwending om de vernietiging c.q. de cassatie te 

verkrijgen. Ook in de praktijk werd geen fundamenteel onderscheid gemaakt tussen de beide 

                                                 
185 Wet 25 mei 1999 tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 
1973, van de wet van 5 april 1955 inzake de wedden van de ambtsdragers bij de Raad van State, 
alsook van het Gerechtelijk Wetboek, B.S. 22 juni 1999. 
186 Artikel 9 Wet van 23 december 1946 houdende instelling van een Raad van State, B.S. 9 januari 
1947. Dit artikel luidde: “De afdeling administratie doet uitspraak, bij wijze van arresten, over de 
beroepen tot nietigverklaring wegens overtreding van de hetzij substantiële, hetzij op straffe van 
nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht, ingesteld tegen de akten 
en reglementen van de onderscheiden administratieve overheden of tegen de administratieve 
beslissingen in betwiste zaken”. 
187 Oud artikel 14, eerste lid RvS – wet  
188 M. VAN DAMME , “De Raad van State als administratieve cassatierechter”, T.B.P. 2000, 72, nr. 9; A. 
MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME  en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 
Administratief Recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 1.047, nr. 998. 
189 A. WIRTGEN, Raad van State. Afdeling administratie. Middelen en het ambtshalve aanvoeren van 
middelen in het bijzonder, Brugge, die Keure, 2004, 14, nr. 16. 
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soorten beroepen op dit vlak.190 De Memorie van Toelichting bij de Wet van 25 mei 1999 stelt 

dit ook met zoveel woorden vast.191 

  

40. Op de drieledige wettelijke indeling van de gronden in het artikel werd door de rechtsleer 

heel wat kritiek geuit. MAST e.a. beschrijven het probleem als volgt: “Men kan beweren dat 

deze opsomming té uitgebreid of té beknopt is. Té uitgebreid, omdat machtsoverschrijding, 

schending van de vormen en machtsafwending, slechts drie varianten van de onwettigheid zijn 

en dat desnoods met het begrip van de schending van de wet zou kunnen worden volstaan. Té 

beknopt, daar om de techniek van het beroep wegens machtsoverschrijding goed te begrijpen, 

ook andere vormen van onwettigheid moeten onderscheiden worden”.192 Traditioneel wordt 

daarom door het overgrote deel van de rechtsleer een andere indeling van de 

“vernietigingsgronden” voorgestaan. WIRTGEN geeft het volgende heldere overzicht van de 

onwettigheden die een administratieve rechtshandeling kunnen treffen: “Vanuit formeel 

oogpunt is de bestuurshandeling regelmatig, wanneer zij uitgaat van de bevoegde overheid en 

wanneer zij werd verricht met inachtneming van de vereiste procedure –en 

vormvoorschriften. Op het formeel vlak kunnen dan ook twee vormen van onwettigheid 

worden onderscheiden nl. de onbevoegdheid en de procedure –en vormgebreken. De 

onbevoegdheid en de procedure –en vormgebreken worden gekwalificeerd als elementen van 

de externe onwettigheid van de administratieve rechtshandelingen, omdat deze gebreken 

normalerwijze kunnen worden vastgesteld zonder dat de inhoud van de bestuurshandeling 

hoeft te worden onderzocht. Vanuit materieel (inhoudelijk) oogpunt, wordt controle 

uitgeoefend op het voorwerp en de motieven, enerzijds, en op de doeleinden die worden 

beoogd door de bestuurshandeling, anderzijds. Derhalve bestaan er op het materiële vlak 

eveneens twee mogelijke vormen van onwettigheid, die respectievelijk ‘schending van de wet’ 

en ‘machtsafwending’ worden genoemd en die worden beschouwd als de elementen van de 

interne onwettigheid van een bestuurshandeling, omdat zij enkel kunnen worden aangetoond 

door de inhoud van de bestuurshandeling te onderzoeken”.193 De onwettigheden die een 

jurisdictionele beslissing van een administratief rechtscollege kunnen treffen kan men dus, 

gelet op de afwezigheid van enig fundamenteel onderscheid tussen de twee beroepsvormen, 

                                                 
190 M. VAN DAMME , “De Raad van State als administratieve cassatierechter”, T.B.P. 2000, 77, nr. 22. 
191 MvT bij het wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 
januari 1973, alsook van het Gerechtelijk Wetboek, Parl. St. Kamer 1998-99, nr. 1960/1, 2. 
192 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME  en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 
Administratief Recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 928, nr. 938. 
193 A. WIRTGEN, Raad van State. Afdeling administratie. Middelen en het ambtshalve aanvoeren van 
middelen in het bijzonder, Brugge, die Keure, 2004, 23-24, nr. 24. 
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op dezelfde wijze indelen. De auteurs die vóór de wetswijziging van 1999 de administratieve 

cassatie uitvoerig bespraken hebben alleszins deze traditionele classificatiemethode voor de in 

de administratieve cassatie gesanctioneerde onwettigheden gebruikt.194  

 

41. Zoals gezegd heeft de Wet van 25 mei 1999 de wettelijke bepaling betreffende de 

administratieve cassatie voor het eerst sinds 50 jaar gewijzigd.195 Deze wet kaderde algemeen 

in het wegwerken van de toen reeds problematische gerechtelijke achterstand die bestond in 

de rechtsbedeling op het niveau van de toenmalige afdeling administratie van de Raad van 

State.196 Het herschrijven van het bestaande artikel 14 RvS – wet was één van de maatregelen 

welke “allemaal tot doel hebben een beter beheer van de geschillen van bestuur te 

bevorderen”.197 Met de wijziging aan de wettelijke bepaling betreffende de administratieve 

cassatie had de wetgever enerzijds tot doel de principes te herhalen die de administratieve 

cassatie regelen en anderzijds een uitdrukkelijk onderscheid tussen gewoon annulatieberoep 

en administratief cassatieberoep in te voeren in de wet.198 De wetgever heeft gemeend deze 

doelstellingen onder andere te kunnen bereiken door het aantal cassatiegronden te beperken 

tegenover vroeger. “Il s’agit en l’occurence de limiter plus strictement les cas d’ouverture en 

cassation en tenant compte de l’évolution de la jurisprudence en la matière”.199 Inspiratie 

werd daarvoor gevonden in artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek dat de burgerlijke 

cassatie regelt.200 Artikel 608 Ger. W. luidt als volgt: “Het Hof van Cassatie neemt kennis van 

de beslissingen in laatste aanleg die voor het hof worden gebracht wegens overtreding van de 

                                                 
194 M. SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit administratif, T. VI, Le Conseil d’Etat, 
Brussel, Larcier, 1975, 594-620, nrs. 1.723-1.808; M. HANOTIAU , “Le Conseil d’Etat, juge de 
cassation administrative” in X, Le citoyen face à l’administration: commissions et juridictions 
administratives, Luik, Edition du Jeune Barreau, 1990, 145-153; D. VAN HEUVEN en F. VAN VOLSEM, 
“Artikel 14, lid 1 R.v.St. – wet” in Commentaar Publiek Procesrecht, OAPR 1998, 117-120, nrs. 229-
234. 
195 Artikel 2 Wet 25 mei 1999 tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 
januari 1973, van de wet van 5 april 1955 inzake de wedden van de ambtsdragers bij de Raad van 
State, alsook van het Gerechtelijk Wetboek 
196 MvT bij het wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 
januari 1973, alsook van het Gerechtelijk Wetboek, Parl. St. Kamer 1998-99, nr. 1960/1, 1-2. 
197 MvT bij het wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 
januari 1973, alsook van het Gerechtelijk Wetboek, Parl. St. Kamer 1998-99, nr. 1960/1, 2. 
198 MvT bij het wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 
januari 1973, alsook van het Gerechtelijk Wetboek, Parl. St. Kamer 1998-99, nr. 1960/1, 2-3. 
199 MvT bij het wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 
januari 1973, alsook van het Gerechtelijk Wetboek, Parl. St. Kamer 1998-99, nr. 1960/1, 3. In het 
Nederlands staat er letterlijk en dus foutief uit het Frans vertaald “de gevallen van openstaande 
cassatieberoepen”, vandaar de keuze voor de correcte Franse tekst. 
200 MvT bij het wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 
januari 1973, alsook van het Gerechtelijk Wetboek, Parl. St. Kamer 1998-99, nr. 1960/1, 3. 
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wet of wegens schending van substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 

vormen”.201 De wetgever verantwoordt deze keuze nogal laconiek: “indien deze bepaling aan 

het Hof van Cassatie toelaat zich een duidelijk beeld te vormen van de gronden voor 

cassatieberoep, zal zij zonder twijfel dezelfde mogelijkheid bieden aan de Raad van State”.202 

Artikel 14 RvS – wet zag er in zijn nieuwe redactie dus als volgt uit: 

 

“§1. De afdeling doet uitspraak, bij wijze van arresten, over de beroepen tot 

nietigverklaring wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van 

nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht, ingesteld 

tegen de akten en reglementen van de onderscheiden administratieve overheden. 

 

§2. De afdeling doet uitspraak, bij wijze van arresten, over de cassatieberoepen 

ingesteld tegen de door de administratieve rechtscolleges in laatste aanleg gewezen 

beslissingen in betwiste zaken wegens overtreding van de wet of wegens schending van 

substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen. Zij treedt daarbij niet 

in de beoordeling van de zaken zelf. 

 

§3. (…)”203 

 

De formele opdeling tussen de twee onderscheiden beroepen was daarmee een feit. Ook het 

aantal gronden waarop cassatieberoep kan worden ingesteld werd zoals gezegd van drie naar 

twee teruggebracht door weglating in de tweede paragraaf van de vernietigingsgrond 

“machtsafwending”. Bovendien verschilde voortaan ook gedeeltelijk de terminologie 

waarmee de cassatiegronden werden aangeduid van de terminologie die gebruikt wordt om de 

vernietigingsgronden aan te duiden. Zo wordt er niet meer gesproken van “overschrijding van 

macht”, maar voortaan en dit naar analogie met artikel 608 Ger. W. van “overtreding van de 

wet”. 

 

                                                 
201 Artikel 608 Ger. W. 
202 MvT bij het wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 
januari 1973, alsook van het Gerechtelijk Wetboek, Parl. St. Kamer 1998-99, nr. 1960/1, 3. 
203 Artikel 14 RvS – wet zoals ingevoerd door artikel 2 Wet 25 mei 1999 tot wijziging van de wetten 
op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, van de wet van 5 april 1955 inzake de 
wedden van de ambtsdragers bij de Raad van State, alsook van het Gerechtelijk Wetboek 
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42. De doorgevoerde wijziging werd wat betreft de nieuwe opsomming van de 

cassatiegronden op heel wat kritiek onthaald door de rechtsleer. De doctrine volgde hiermee 

grotendeels de kritiek die werd geformuleerd door de afdeling wetgeving van de Raad van 

State in het advies over het voorontwerp van de wet van 25 mei 1999.204  

Een eerste kritiek op de nieuwe redactie van het artikel die men kan ontwaren betreft het 

gebruik van de synoniemen “machtsoverschrijding” en “overtreding van de wet” in 

respectievelijk de eerste en tweede paragraaf. “Het spreekt vanzelf dat moet worden vermeden 

in éénzelfde wetsbepaling twee verschillende uitdrukkingen te gebruiken om éénzelfde 

realiteit aan te duiden: zulk een werkwijze kan onnodig vragen doen rijzen over het soort 

middelen dat in elk van de beide soorten geschillenberechting kan worden toegestaan”.205 

Daarbij worden nog enkele voorbeelden gegeven van dergelijke vragen zoals: “Wat betekent 

machtsoverschrijding als het niet hetzelfde betekent als overtreding van de wet”.206  

Een andere kritiek viseert de in zowel paragraaf één als paragraaf twee van het nieuwe artikel 

gebruikte bewoordingen. “Deze uitdrukkingen hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat ze 

dermate algemeen en summier zijn dat het niet mogelijk is op basis daarvan uit te maken op 

welke gronden cassatieberoep kan worden ingesteld of welke gronden tot nietigverklaring 

leiden, noch hoever de controle reikt die wordt uitgeoefend door de rechter die uitspraak doet 

over de wettigheid; het is dus aan de rechtspraak en de rechtsleer te bepalen op welke wijze 

controle wordt uitgeoefend”.207  

 

43. Wat betreft artikel 14, §1 RvS – wet moet men vooreerst dus vaststellen dat de hierboven 

al toegelichte kritiek op de wettelijke drieledige indeling van de vernietigingsgronden gewoon 

blijft verder bestaan en dat dus de traditionele classificatiemethode op basis van interne en 

externe onwettigheden gehandhaafd moet blijven.208 Gelet op de nauwelijks gewijzigde 

redactie van deze eerste paragraaf is dit geen verrassende conclusie. Sterker is echter dat 

diezelfde conclusie ook nog geldt voor de indeling van de cassatiegronden en dit ondanks de 

nieuwe, zogezegd beperkende redactie daarvan in de tweede paragraaf van artikel 14 RvS – 

                                                 
204 Adv.RvS bij het Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 
12 januari 1973, alsook van het Gerechtelijk Wetboek, Parl. St. Kamer, 1998-99, nr. 1960/1, 17-33. 
205 Adv.RvS bij het Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 
12 januari 1973, alsook van het Gerechtelijk Wetboek, Parl. St. Kamer, 1998-99, nr. 1960/1, 20. 
206 Adv.RvS bij het Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 
12 januari 1973, alsook van het Gerechtelijk Wetboek, Parl. St. Kamer, 1998-99, nr. 1960/1, 20, vn. 
(2). 
207 Adv.RvS bij het Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 
12 januari 1973, alsook van het Gerechtelijk Wetboek, Parl. St. Kamer, 1998-99, nr. 1960/1, 19-20. 
208 M. VAN DAMME , “De Raad van State als administratieve cassatierechter”, T.B.P. 2000, 77, nr. 22. 
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wet. De afdeling wetgeving leidt immers uit het gebruik van de synoniemen in de twee 

paragrafen en uit de dermate ruime betekenis van gebruikte omschrijvingen af dat deze niet 

kunnen verschillen van de gronden die aanleiding geven tot vernietiging.209 Ook na deze 

wetswijziging kan men dus net zoals voor de wijziging nog steeds de cassatiegronden volgens 

de traditionele classificatiemethode indelen. Ondanks de doelstelling van de wetgever om het 

aantal cassatiegronden voortaan te beperken moet men dus concluderen dat de manier waarop 

men, via de nieuwe redactie van het artikel, deze doelstelling getracht heeft te bereiken er juist 

voor zorgt dat er van enig onderscheid betreffende de cassatiegronden vóór en na geen sprake 

kan zijn. Wil men dus de cassatiegronden onderzoeken dan volgt men best de traditionele 

indeling volgens interne en externe legaliteit die resulteert in de vier gekende categorieën. 

Deze zijn onbevoegdheid, schending van de genoemde vormen, machtsafwending en 

schending van de wet. Aldus krijgt men een beter overzicht dan wanneer men zich enkel 

baseert op “overtreding van de wet” en “schending van substantiële of op straffe van 

nietigheid voorgeschreven vormen”.  

Waar de wetgever met de wetswijziging dus een duidelijk onderscheid wou creëren tussen 

annulatieberoep en administratief cassatieberoep is hij daar op vlak van de wijziging van de 

respectieve gronden alleszins niet in geslaagd. NIHOUL verklaart eensluidend: “Par 

conséquent, du fait que, malgré leur formulation différente, les moyens d’annulation ne 

diffèrent pas des moyens de cassation, la modification des lois coordonnées ne permettra sans 

doute pas, dans la pratique, d’opérer la distinction voulue entre le pourvoi en cassation et le 

recours en annulation”.210  

Ten slotte dient ook nog opgemerkt te worden dat de Raad van State, afdeling wetgeving in 

het advies de wetgever de aanbeveling deed om de cassatiegronden op dezelfde manier te 

beschrijven als de vernietigingsgronden, door de tweede paragraaf voor wat de 

cassatiegronden betreft eenvoudig te laten verwijzen naar de opsomming in de eerste 

paragraaf.211 De wetgever heeft deze aanbeveling duidelijk niet gevolgd. 

 

§2. Overzicht van de Cassatiegronden 

 

                                                 
209 Adv.RvS bij het Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 
12 januari 1973, alsook van het Gerechtelijk Wetboek, Parl. St. Kamer, 1998-99, nr. 1960/1, 20. 
210 P. NIHOUL, “La loi du 25 mai 1999 modifiant les lois sur le Conseil d’Etat”, J.T. 2000, 359. 
211 Adv.RvS bij het Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 
12 januari 1973, alsook van het Gerechtelijk Wetboek, Parl. St. Kamer, 1998-99, nr. 1960/1, 21. 
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44. Uit het voorafgaande blijkt dat de traditionele indeling van de cassatiegronden ook na de 

wijzigingen aan de wettelijke bepaling doorgevoerd door de Wet van 25 mei 1999 nog kan 

gebruikt worden om er een duidelijk overzicht van te geven. Hierbij moet wel eerst opgemerkt 

worden dat hoewel dezelfde classificatiemethode ook nog gebruikt kan worden voor de 

indeling van de vernietigingsgronden in het gewoon annulatieberoep, sommige van de 

gronden omwille van de eigenheid van de administratieve cassatie toch een eigen specifieke 

betekenis meekrijgen.212 In wat volgt worden de vier categorieën van onwettigheden kort 

besproken. Hierbij ligt de nadruk vooral op hun inhoudelijke verklaring, eerder dan op het 

geven van een exhaustief rechtspraakoverzicht dat als doel zou hebben dat een samenvatting 

wordt gegeven van alle mogelijke materieelrechtelijke situaties die de administratieve 

cassatierechtspraak inmiddels in de ene of andere categorie van onwettigheden heeft 

ingedeeld.  

 

45. Zoals gezegd kan men vanuit het oogpunt van de externe legaliteit van de jurisdictionele 

administratieve beslissingen twee categorieën onwettigheden onderscheiden. Dit zijn 

enerzijds de “onbevoegdheid” en anderzijds de “schending van substantiële of op straffe van 

nietigheid voorgeschreven vormvereisten”. 

 

46.  De cassatiegrond “onbevoegdheid” komt als dusdanig niet uitdrukkelijk voor in artikel 14 

RvS – wet, ook niet als vernietigingsgrond in de eerste paragraaf die het gewone 

annulatieberoep regelt.213 Toch kan men het gegeven dat een administratief rechtscollege een 

beslissing heeft geveld terwijl het daartoe niet bevoegd was zeker niet uitsluiten als 

cassatiegrond. Gezien de hierboven al ruim besproken wanorde die niet alleen het geheel van 

de administratieve rechtbanken, maar ook vaak de organisatie van die instellingen zelf en hun 

werkingswijze kenmerkt, is het weglaten van deze cassatiegrond uit de wet allerminst logisch 

te noemen.214  

De cassatiegrond onbevoegdheid vertoont traditioneel drie aspecten. Vooreerst is er de 

onbevoegdheid ratione materiae waarvan men spreekt “quand l’objet de la décision attaquée 

                                                 
212 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME  en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 
Administratief Recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 1.047, nr. 998. 
213 Artikel 14 RvS – wet  
214 M. HANOTIAU , “Le Conseil d’Etat, juge de cassation administrative” in X, Le citoyen face à 
l’administration: commissions et juridictions administratives, Luik, Edition du Jeune Barreau, 1990, 
146; M. VAN DAMME , “De Raad van State als administratieve cassatierechter”, T.B.P. 2000, 77, nr. 
22. 
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échappe au pouvoir de l’auteur de l’acte”.215 Dat zal ten eerste het geval zijn wanneer een 

administratief rechtscollege, waarvan hierboven reeds gezegd werd dat het slechts over een 

toegewezen bevoegdheid kan beschikken, uitspraak doet over materies of handelingen stelt 

die de organieke wet die het administratief rechtscollege heeft ingesteld of enige andere wet 

die invloed heeft op de bevoegdheid van het desbetreffende administratief rechtscollege als 

dusdanig niet aan dat rechtscollege heeft toegewezen.216 Bij wijze van voorbeeld kan gewezen 

worden op een recent arrest van de Raad van State waarbij in cassatie een beslissing van de 

Vaste Beroepscommissie voor de Vluchtelingen vernietigd wordt.217 De verzoeker voerde aan 

dat dit administratief rechtscollege zijn bevoegdheid te buiten was gegaan door nog een 

aanvullend onderzoek te voeren buiten het administratief dossier om en dit terwijl de 

vigerende wetgeving haar deze bevoegdheid niet verleende.218 De Raad van State onderzoekt 

vervolgens de bevoegdheid van de Vaste Beroepscommissie voor de Vluchtelingen en komt 

tot het besluit dat deze inderdaad overschreden werd.219 De administratieve rechter 

overschrijdt zijn bevoegdheid ratione materiae bovendien ook wanneer hij ultra petita een 

oordeel velt.220  

Naast de zonet kort toegelichte onbevoegdheid ratione materiae kan men vervolgens ook de 

onbevoegdheid ratione loci onderscheiden. Indien de wet de bevoegdheid van een 

administratief rechtscollege territoriaal heeft afgebakend dan is dit administratief 

rechtscollege daar vanzelfsprekend door gebonden. Miskennen van de bevoegdheid ratione 

loci leidt tot cassatie.221  

Ten slotte kan het administratief rechtscollege dat de in cassatie bestreden beslissing heeft 

geveld ook nog ratione temporis onbevoegd blijken te zijn. De termijnen die een organieke 

wet van een administratief rechtscollege stelt waarbinnen dat rechtscollege een beslissing 
                                                 
215 M. LEROY, Contentieux administratif, Brussel, Bruylant, 2008, 415. 
216 M. SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit administratif, T. VI, Le Conseil d’Etat, 
Brussel, Larcier, 1975, 594, nr. 1.723; M. HANOTIAU , “Le Conseil d’Etat, juge de cassation 
administrative” in X, Le citoyen face à l’administration: commissions et juridictions administratives, 
Luik, Edition du Jeune Barreau, 1990, 146.  
217 RvS 8 april 2008, nr. 181.821. 
218 RvS 8 april 2008, nr. 181.821, overw. 3. 
219 RvS 8 april 2008, nr. 181.821, overw. 4. 
220 M. SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit administratif, T. VI, Le Conseil d’Etat, 
Brussel, Larcier, 1975, 594-595, nrs. 1.724-1.727; M. HANOTIAU , “Le Conseil d’Etat, juge de 
cassation administrative” in X, Le citoyen face à l’administration: commissions et juridictions 
administratives, Luik, Edition du Jeune Barreau, 1990, 146; D. VAN HEUVEN en F. VAN VOLSEM, 
“Artikel 14, lid 1 R.v.St. – wet” in Commentaar Publiek Procesrecht, OAPR 1998, 118, nr. 232. 
221 M. SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit administratif, T. VI, Le Conseil d’Etat, 
Brussel, Larcier, 1975, 595, nr. 1.728; M. HANOTIAU , “Le Conseil d’Etat, juge de cassation 
administrative” in X, Le citoyen face à l’administration: commissions et juridictions administratives, 
Luik, Edition du Jeune Barreau, 1990, 146. 
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moet vellen zijn evenwel slechts termijnen van orde. Een voorbeeld van zo een termijn van 

orde zijn de drie maanden waarin de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen uitspraak moet 

doen over een beroep in de zin van artikel 39/76, §3 Vreemdelingenwet.222 De overschrijding 

ervan door het administratief rechtscollege maakt geen schending uit van een substantiële 

vormvereiste en kan bijgevolg niet leiden tot cassatie van de bestreden beslissing.223 

Bovendien is het ook zo dat de Raad van State in zijn hoedanigheid van administratief 

cassatierechter niet bevoegd is om te onderzoeken of op het moment dat de in cassatie 

bestreden beslissing werd geveld de redelijke termijn al of niet overschreden was door het 

lagere administratief rechtscollege.224 “Wanneer de Raad optreedt als administratieve 

cassatierechter, is hij slechts bevoegd om na te gaan of de feitenrechter uit de gegevens die 

hij onaantastbaar vaststelt wettig heeft kunnen afleiden dat de redelijke termijn niet is 

verstreken”.225 Dit maakt dat er maar zelden sprake zal zijn van onbevoegdheid ratione 

temporis van het administratief rechtscollege dat de beslissing a quo heeft geveld. 

 

47. Een cassatiemiddel dat een vorm van onbevoegdheid van het lagere administratief 

rechtscollege aanvoert is een middel dat de openbare orde raakt en kan bijgevolg ambtshalve 

door de Raad van State worden aangevoerd.226  

Gemeenzaam wordt bij de bespreking van de cassatiegrond onbevoegdheid ook gewezen op 

het probleem van de vragen aangaande burgerlijke rechten die kunnen rijzen tijdens de 

behandeling van het geschil voor de administratieve rechter en de noodzaak voor de 

beslechting van dat geschil om op die vragen een antwoord te formuleren. Mag de 

administratieve rechter deze vragen zelf beantwoorden of moet hij “prejudicieel” de vraag 

voorleggen aan de gewone rechter? Het antwoord ligt ergens tussenin en komt erop neer dat 

                                                 
222 RvS 7 augustus 2007, nr. 1.064 (c); RvS 8 oktober 2008, nr. 186.908, www.juridict.be. 
223 M. SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit administratif, T. VI, Le Conseil d’Etat, 
Brussel, Larcier, 1975, 595, nr. 1.729; M. HANOTIAU , “Le Conseil d’Etat, juge de cassation 
administrative” in X, Le citoyen face à l’administration: commissions et juridictions administratives, 
Luik, Edition du Jeune Barreau, 1990, 146. 
224 RvS 29 oktober 2007, nr. 176.303, Van Deun. 
225 RvS 29 oktober 2007, nr. 176.303, Van Deun, overw. 3.2.4.2. 
226 M. SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit administratif, T. VI, Le Conseil d’Etat, 
Brussel, Larcier, 1975, 595, nr. 1.730; M. HANOTIAU , “Le Conseil d’Etat, juge de cassation 
administrative” in X, Le citoyen face à l’administration: commissions et juridictions administratives, 
Luik, Edition du Jeune Barreau, 1990, 146; A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME  en J. VANDE 

LANOTTE, Overzicht van het Belgisch Administratief Recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 932, nr. 941. 
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de administratieve rechter het gerezen probleem normaal zelf oplost tenzij de wet hem 

verplicht heeft een “prejudiciële vraag” te stellen aan een andere rechter.227  

Ook de al of niet regelmatige samenstelling van de administratieve rechtbank die de bestreden 

beslissing heeft genomen is volgens sommige auteurs en rechtspraak een aspect van de 

bevoegdheid, terwijl andere rechtsleer en rechtspraak het eerder ziet als een schending van 

een vormvereiste.228 Het is alleszins ook een middel dat de openbare orde raakt, dat heeft de 

Algemene Vergadering recentelijk in een cassatiearrest beslist.229  

 

48. Naast de onbevoegdheid van de lagere administratieve rechter is ook de schending die 

deze zou begaan hebben van de “substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 

vormen” een cassatiegrond die de externe legaliteit van de administratieve jurisdictionele 

beslissing betreft.  

De vormvereisten die op straffe van nietigheid zijn voorgeschreven, het woord zegt het zelf, 

zijn “celles à la violation desquelles une disposition expresse de la loi ou d’un règlement 

attache la sanction de la nullité”.230 Van het moment dat de Raad van State vaststelt dat er 

sprake is van een dergelijk vormgebrek kan hij niet anders dan de nietigheid van de in cassatie 

bestreden beslissing uitspreken, het is een automatisme dat iedere beoordelingsbevoegdheid 

dienaangaande ontneemt.231  

In tegenstelling tot deze categorie van vormgebreken is het iets complexer om een definitie te 

geven van de substantiële vormvereisten. Substantieel zijn vooreerst namelijk de 

                                                 
227 M. SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit administratif, T. VI, Le Conseil d’Etat, 
Brussel, Larcier, 1975, 596-597, nrs. 1.733-1.739; M. HANOTIAU , “Le Conseil d’Etat, juge de 
cassation administrative” in X, Le citoyen face à l’administration: commissions et juridictions 
administratives, Luik, Edition du Jeune Barreau, 1990, 147. 
228 M. SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit administratif, T. VI, Le Conseil d’Etat, 
Brussel, Larcier, 1975, 597, nrs.1.740 en 1.741-1.750; M. HANOTIAU , “Le Conseil d’Etat, juge de 
cassation administrative” in X, Le citoyen face à l’administration: commissions et juridictions 
administratives, Luik, Edition du Jeune Barreau, 1990, 147, vn. (56); D. VAN HEUVEN en F. VAN 

VOLSEM, “Artikel 14, lid 1 R.v.St. – wet” in Commentaar Publiek Procesrecht, OAPR 1998, 118, nr. 
232. 
229 RvS 27 mei 2008, nr. 183.480, Slabbaert, www.juridict.be; RvS 14 februari 2008, nr. 179.579, 
Baert; M. SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit administratif, T. VI, Le Conseil d’Etat, 
Brussel, Larcier, 1975, 597, nr.1.740; M. HANOTIAU , “Le Conseil d’Etat, juge de cassation 
administrative” in X, Le citoyen face à l’administration: commissions et juridictions administratives, 
Luik, Edition du Jeune Barreau, 1990, 147. 
230 M. LEROY, Contentieux administratif, Brussel, Bruylant, 2008, 400. 
231 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME  en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 
Administratief Recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 933, nr. 942; M. LEROY, Contentieux administratif, 
Brussel, Bruylant, 2008, 400. 
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vormvereisten die de openbare orde aanbelangen.232 Het zijn die vormen welke “sont 

tellement importantes que leur méconnaissance altère la substance même de l’acte”.233 

Daarnaast beschouwt men in het annulatiecontentieux ook die vormen welke opgelegd 

worden aan het bestuur in het belang van de rechtsonderhorige als zijnde substantieel van 

aard. Om uit te maken of het om een dergelijke vormvereiste gaat moet men dus kijken naar 

het doel dat men met die vormregel wil bereiken.234 De gevolgen van de schending van 

substantiële vormvereisten verschillen al naargelang van welke soort sprake is in het geval. 

Gaat het om de schending van substantiële vormvereisten die de openbare orde aanbelangen 

dan zal steeds de nietigheid volgen. Gaat het daarentegen om de schending van substantiële 

vormen opgelegd aan het bestuur in het belang van de rechtsonderhorige, dan hangt de 

nietigheidssanctie af van het al of niet vervuld zijn van het normdoel van de geschonden 

vormregel.235 

 

49. De situaties waarin vormregels overtreden worden en nadien gesanctioneerd door de Raad 

van State als cassatierechter zijn veelvuldig.236 De eerder gemaakte bemerking dat de 

cassatiegronden vaak een specifieke betekenis meekrijgen inzake administratieve cassatie in 

vergelijking met de betekenis van de identieke vernietigingsgronden in het 

annulatiecontentieux komt op vlak van het sanctioneren van vormgebreken volledig tot uiting. 

Zo zullen bijvoorbeeld voor wat betreft de samenstelling van en de gevoerde procedure voor 

het administratief rechtscollege dat de bestreden beslissing heeft gewezen bepaalde 

beginselen gelden die ook gelden voor de gewone hoven en rechtbanken.237  

 

50. Een tweede reeks cassatiegronden naast degene die de externe legaliteit van de bestreden 

beslissing betreffen en die hierboven kort besproken werden, zijn de cassatiegronden welke de 

                                                 
232 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME  en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 
Administratief Recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 934, nr. 942.  
233 M. LEROY, Contentieux administratif, Brussel, Bruylant, 2008, 401. 
234 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME  en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 
Administratief Recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 934-935, nr. 942; M. LEROY, Contentieux 
administratif, Brussel, Bruylant, 2008, 401. 
235 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME  en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 
Administratief Recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 935, nr. 943; M. LEROY, Contentieux administratif, 
Brussel, Bruylant, 2008, 403. 
236 Voor een overzicht, zie: M. SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit administratif, T. VI, 
Le Conseil d’Etat, Brussel, Larcier, 1975, 597-620, nrs. 1.741-1.806 en M. HANOTIAU , “Le Conseil 
d’Etat, juge de cassation administrative” in X, Le citoyen face à l’administration: commissions et 
juridictions administratives, Luik, Edition du Jeune Barreau, 1990, 147-152. 
237 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME  en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 
Administratief Recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 1.047, nr. 998. 
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interne legaliteit van de bestreden beslissing betreffen. Het gaat hem dan meerbepaald om de 

cassatiegronden “afwending van macht” en “overtreding van een rechtsregel”. 

 

51. Net zoals “onbevoegdheid” niet uitdrukkelijk neergeschreven staat in artikel 14, §2 RvS – 

wet staat ook “machtsafwending” er niet in vermeld. Dit is trouwens volledig analoog aan de 

redactie van artikel 608 Ger. W. Toch bestaan er zoals zal blijken voldoende zwaarwichtige 

redenen om deze bijzondere cassatiegrond niet uit te sluiten. MAST e.a. definiëren 

machtsafwending als zijnde “de onwettigheid waarbij een bestuursorgaan de bevoegdheid 

welke hem bij de wet tot het bereiken van een bepaald oogmerk van algemeen belang is 

gegeven, gebruikt tot het nastreven van een ander doel. De door machtsafwending aangetaste 

administratieve rechtshandeling heeft de schijn van een regelmatige handeling; zij gaat uit 

van een daartoe bevoegde overheid die de daarbij voorgeschreven materieel –en 

formeelrechtelijk regelen in acht heeft genomen, maar zij is aangetast door een verborgen 

gebrek dat verband houdt met de door de overheid nagestreefde bedoeling en zodoende tot de 

interne wettigheid behoort”.238 De Raad van State spreekt van machtsafwending “wanneer 

een bestuursoverheid de haar door de wet met het oog op het bereiken van een bepaald 

oogmerk van algemeen belang gegeven bevoegdheid gebruikt om een ander doel na te streven 

en wanneer dat ander oogmerk het enige doel van de betrokken bestuurshandeling is”.239 

Inzake administratieve cassatie zou er dus naar analogie met de bovenstaande omschrijvingen 

sprake zijn van machtsafwending wanneer een administratief rechtscollege zijn 

rechtsprekende bevoegdheid alleen zou aanwenden voor een ander doel dan om een gerezen 

geschil op de gepaste manier te beëindigen. 

 

52.  Volgens de wettekst zou de Raad van State, zetelend als cassatierechter, dus geen 

beslissing kunnen vernietigen van een lager administratief rechtscollege dat zich bijvoorbeeld 

partijdig of niet onafhankelijk heeft opgesteld jegens de rechtzoekende. De wetgever gaat er 

bijgevolg eigenlijk impliciet vanuit dat deze situatie zich in de praktijk niet zou kunnen 

voordoen, dit vormt een grote blijk van vertrouwen jegens de administratieve rechters.240 In 

het Belgisch burgerlijk cassatiecontentieux (zie artikel 608 Ger. W.) en in de Franse 

                                                 
238 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME  en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 
Administratief Recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 939, nr. 947. 
239 RvS 3 juni 2008, nr. 183.750, BVBA Hereijgers, overw. 19. 
240 M. LEROY, Contentieux administratif, Brussel, Bruylant, 2008, 934. 
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administratieve cassatierechtspraak is dit in elk geval de regel.241 Echter, er bestaat een 

fundamenteel verschil tussen enerzijds de “organisatie” van de Belgische administratieve 

rechtscolleges en anderzijds de structuren van de Belgische hoven en rechtbanken en de 

Franse administratieve rechtbanken. Dit verschil zit hem meerbepaald in de afwezigheid van 

enige structurele orde in de organisatie van de Belgische administratieve rechtscolleges, dit 

maakt dat het niet zonder meer aannemelijk is dat de machtsafwending niet weerhouden 

wordt als cassatiegrond. De Belgische hoven en rechtbanken zijn immers “hiërarchisch” in 

piramidevorm gestructureerd waardoor automatisch voldoende waarborgen geboden worden 

op vlak van de onpartijdigheid en de onafhankelijkheid van de lagere rechters.242 Wat betreft 

de situatie van de Franse administratieve rechtsorde stelt ANDERSEN dat de afwezigheid van 

de cassatiegrond machtsafwending aldaar “(…) trouve sa justification dans le crédit dont 

doivent bénéficier les juges, mêmes non  professionnels, et dans les garanties qui entourent 

l’oeuvre de justice”.243 Ook hier is immers sprake van een degelijk uitgewerkte structuur die 

voldoende waarborgen biedt om de mogelijkheid van machtsafwending door een lagere 

rechter volkomen uit te sluiten.  

Gelet dus op de structurele chaos die de Belgische administratieve rechtsordening kenmerkt is 

het enigszins gevaarlijk de veronderstelling dat van machtsafwending in hoofde van een 

lagere administratieve rechter geen sprake kan zijn, impliciet over te nemen door deze 

cassatiegrond niet expliciet op te nemen in de wettelijke opsomming. VAN DAMME stelt bij 

wijze van conclusie dat “(…) het disparate karakter van de voormelde rechtsprekende 

organen, de geringe eenvormigheid van de toepasselijke procedures, de soms beperkte 

doorzichtigheid van de besluitvorming van die organen en de uiteenlopende wijze waarop 

deze zijn samengesteld, maken dat niet uit te sluiten valt dat de Raad van State, als 

cassatierechter, uitzonderlijk ook zou moeten kunnen vernietigen wegens 

machtsafwending”.244 Deze opvatting wordt gedeeld door het merendeel van de rechtsleer.245  

 

                                                 
241 R. ANDERSEN, “De quelques réflexions à propos de la cassation administrative” in PH. GÉRARD, 
Mélanges Philippe Gérard, Brussel, Bruylant, 2002, 284, nr. 13; A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN 

DAMME  en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch Administratief Recht, Mechelen, Kluwer, 
2006, 1.047, nr. 998, vn. (5). 
242 M. VAN DAMME , “De Raad van State als administratieve cassatierechter”, T.B.P. 2000, 77, nr. 22. 
243 R. ANDERSEN, “De quelques réflexions à propos de la cassation administrative” in PH. GÉRARD, 
Mélanges Philippe Gérard, Brussel, Bruylant, 2002, 284, nr. 13. 
244 M. VAN DAMME , “De Raad van State als administratieve cassatierechter”, T.B.P. 2000, 77, nr. 22. 
245 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME  en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 
Administratief Recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 1.047, nr. 998, vn. (5); M. LEROY, Contentieux 
administratif, Brussel, Bruylant, 2008, 934; P. LEWALLE, Contentieux administratif, Brussel, Larcier, 
2008, 881, nr. 506, vn. (2.054). 
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53. Ook de Raad van State gaat er vanuit dat machtsafwending, net als vóór de Wet van 25 

mei 1999, nog steeds kan gebruikt worden als cassatiegrond. Wanneer een verzoeker in 

cassatie in één van de middelen in het verzoekschrift opwerpt dat er sprake zou zijn van 

machtsafwending verwerpt de Raad van State dit middel niet op basis van het feit dat 

machtsafwending niet in de opsomming van de cassatiegronden in artikel 14, §2 RvS – wet 

voorkomt. De Raad van State gaat daarentegen na of er in het onderhavige geval wel degelijk 

aan de voorwaarden voldaan is om tot het bestaan van machtsafwending te kunnen 

besluiten.246  

Ten slotte moet er nog aan herinnerd worden dat er in artikel 91 RvS – wet een speciale 

procedure vastgesteld is voor het geval waarin de Raad van State wil besluiten tot het bestaan 

van machtsafwending.247 De zaak wordt dan van rechtswege naar de algemene vergadering 

van de afdeling bestuursrechtspraak verwezen. Deze weg zal men dus ook moeten volgen in 

het geval van een toelaatbaar administratief cassatieberoep waarin een toegelaten middel op 

basis van machtsafwending wordt aangevoerd. 

 

54. De laatste cassatiegrond die tevens ook de interne legaliteit van de bestreden beslissing 

betreft is de “schending van een rechtsregel”. Meteen moet hierbij verduidelijkt worden dat 

met “overtreding van een rechtsregel” niet identiek hetzelfde bedoeld wordt als “overtreding 

van de wet”. Het komt erop neer dat de notie in deze context alle onwettigheden omvat, 

weliswaar met uitsluiting van de onbevoegdheid, de schending van de vormvereisten en de 

machtsafwending.248 Bij deze cassatiegrond rijst onmiddellijk de vraag wat nu juist begrepen 

wordt onder de notie “wet”. Daaronder wordt vooreerst een schending van een geschreven 

rechtsregel verstaan die moest nageleefd worden door het administratief rechtscollege dat de 

nadien in cassatie bestreden beslissing heeft geveld. Het kan daarbij gaan om een foutieve 

interpretatie die aan een rechtsregel werd gegeven of een foutieve toepassing die ervan werd 

                                                 
246 RvS 30 april 2008, nr. 2669 (c). 
247 Artikel 91 RvS – wet  
248 A. WIRTGEN, Raad van State. Afdeling administratie. Middelen en het ambtshalve aanvoeren van 
middelen in het bijzonder, Brugge, die Keure, 2004, 27-28, nr. 25; A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN 

DAMME  en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch Administratief Recht, Mechelen, Kluwer, 
2006, 936, nr. 944. 
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gemaakt.249 Naast het materiële recht vallen onder de notie “wet” ook nog de algemene 

rechtsbeginselen.250 

 

Afdeling 3: Cassatiemiddelen 
 

§1. Stelplicht 

 

55. Zoals hierboven reeds gezegd vereist het PRC dat het inleidende verzoekschrift een 

uiteenzetting van de cassatiemiddelen bevat, dit  is de zogenaamde stelplicht.251 Daarbij wordt 

echter niet expliciet vermeld dat deze uiteenzetting de vermeend geschonden wettelijke 

bepalingen moet vermelden, zoals dat bijvoorbeeld wel het geval is in artikel 1080 Ger. W. 

betreffende de burgerlijke cassatie.252 Ook wordt het vereiste van het duidelijk vermelden van 

de manier waarop die bepalingen dan wel zouden geschonden zijn niet uitdrukkelijk 

neergeschreven in het PRC. Het Verslag aan de Koning bij het PRC verschaft wel iets meer 

informatie over de uiteenzetting van de cassatiemiddelen in die zin dat het specifiek oplegt 

om “duidelijk aan te geven in welk opzicht de bestreden beslissing in tegenspraak is met de 

wet, of de substantiële of de op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen” en meer 

algemeen door te verwijzen naar de rechtspraak over de ontvankelijkheid van de 

cassatiemiddelen.253 Deze rechtspraak, zoals gezegd, verplicht de verzoeker om “een 

voldoende duidelijke omschrijving van de door de bestreden beslissing overtreden rechtsregel 

of rechtsprincipe en van de wijze waarop die rechtsregel of rechtsprincipe door de bestreden 

beslissing wordt geschonden” te geven.254  De indiener van het verzoekschrift zal er dus op 

moeten letten om de redactie van zijn cassatiemiddelen goed uit te werken “telle que la partie 

adverse, d’une part, le Conseil d’Etat, d’autre part, puissent connaître avec certitude la 

                                                 
249 M. HANOTIAU , “Le Conseil d’Etat, juge de cassation administrative” in X, Le citoyen face à 
l’administration: commissions et juridictions administratives, Luik, Edition du Jeune Barreau, 1990, 
153. 
250 M. SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit administratif, T. VI, Le Conseil d’Etat, 
Brussel, Larcier, 1975, 585, nr. 1.704. 
251 Artikel 3, §2, 9° PRC; A. WIRTGEN, Raad van State. Afdeling administratie. Middelen en het 
ambtshalve aanvoeren van middelen in het bijzonder, Brugge, die Keure, 2004, 7, nr. 9. 
252 Artikel 1080 Ger. W. luidt: “Het verzoekschrift, dat zowel op het afschrift als op het origineel door 
een advocaat bij het Hof van Cassatie is ondertekend, bevat de uiteenzetting van de middelen van de 
eiser, zijn conclusie en de vermelding van de wettelijke bepalingen waarvan de schending wordt 
aangevoerd, een en ander op straffe van nietigheid”; E. BREWAEYS en A. DE SMET, “De Raad van 
State als cassatierechter in vreemdelingenzaken”, T. Vreemd. 2008, 186. 
253 Verslag aan de Koning bij het KB van 30 november 2006 tot vaststelling van de cassatie-procedure 
bij de Raad van State, B.S. 1 december 2006 (ed. 2), erratum B.S. 4 mei 2007. 
254 RvS 30 november 2007, nr. 1.636 (c). 
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nature et la portée exactes des griefs proposés”.255 Zoniet kan de verwerende partij steeds de 

“exceptio obscuri libelli” opwerpen en zo de verdere behandeling van het cassatieberoep 

afwenden.256 Frequent zijn de gevallen waarin middelen meteen onontvankelijk worden 

verklaard omwille van het feit dat de verzoeker niet verduidelijkt welke bepalingen 

geschonden zijn en/ of waarom dat het geval zou zijn.257  

 

§2. Belang bij middel 

 

56. Het is tevens niet voldoende dat de verzoeker aantoont dat en hoe de bodemrechter een 

rechtsregel of rechtsprincipe heeft geschonden, de verzoeker moet er daarenboven ook nog 

een belang bij hebben dat dit gebrek door de Raad van State, als cassatierechter, wordt 

gesanctioneerd. Zoals eerder al werd vermeld moet de bestreden beslissing in cassatie 

griefhoudend zijn voor de verzoeker. Het aangevoerde gebrek moet dus met andere woorden 

de verzoeker benadeeld hebben.258 Men kan dus zeker geen beslissing aanvechten die tot het 

eigen voordeel strekt.259 Ook zal er van enige benadeling zeker geen sprake zijn wanneer het 

middel slechts een overtollig motief bekritiseert dat geen invloed kan hebben op het al of niet 

overeind blijven van de bestreden beslissing.260 Bovendien moet het belang dat de verzoeker 

heeft bij zijn middel een zeker belang zijn, het mag dus niet gaan om een louter hypothetisch 

belang.261  

De Raad van State kan uiteraard steeds zelf een middel opwerpen dat van openbare orde is.262 

Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er wat schort aan de samenstelling van het 

administratief rechtscollege dat de bestreden beslissing heeft gewezen. 

                                                 
255 M. SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit administratif, T. VI, Le Conseil d’Etat, 
Brussel, Larcier, 1975, 583, nr. 1.699. 
256 S. LUST, Rechtsbescherming tegen de (administratieve) overheid: een inleiding, syllabus 
academiejaar 2007 – 2008, Universiteit Gent, 111, nr. 242. 
257 RvS 17 april 2008, nr. 2.602 (c). 
258 M. SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit administratif, T. VI, Le Conseil d’Etat, 
Brussel, Larcier, 1975, 583, nr. 1.700; M. HANOTIAU , “Le Conseil d’Etat, juge de cassation 
administrative” in X, Le citoyen face à l’administration: commissions et juridictions administratives, 
Luik, Edition du Jeune Barreau, 1990, 142; E. BREWAEYS en A. DE SMET, “De Raad van State als 
cassatierechter in vreemdelingenzaken”, T. Vreemd. 2008, 188. 
259 RvS 10 augustus 2007, nr. 1.128 (c). 
260 RvS 8 februari 2008, nr. 2.102 (c), www.juridict.be; RvS 21 maart 2008, nr. 2.462 (c), 
www.juridict.be; RvS 9 april 2008, nr. 181.862, overw. 2.1.2; E. BREWAEYS en A. DE SMET, “De 
Raad van State als cassatierechter in vreemdelingenzaken”, T. Vreemd. 2008, 190. 
261 RvS 28 januari 2008, nr. 179.055. 
262 M. HANOTIAU , “Le Conseil d’Etat, juge de cassation administrative” in X, Le citoyen face à 
l’administration: commissions et juridictions administratives, Luik, Edition du Jeune Barreau, 1990, 
142. 
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Afdeling 4: Draagwijdte cassatiecontrole 

 

57. De zetel van de administratieve cassatiebevoegdheid bepaalt naast de omschrijving van 

het voorwerp van het administratief cassatieberoep en de opsomming van de diverse 

cassatiegronden, beiden hierboven reeds in extenso uiteengezet, ook nog een belangrijk 

kenmerk van de wijze waarop de Raad van State die bevoegdheid moet uitoefenen. Artikel 

14, §2, in fine RvS – wet stelt immers dat de Raad van State, zetelend als administratief 

cassatierechter “daarbij niet in de beoordeling van de zaken zelf treedt”.263 In wat volgt zal 

uiteengezet worden wat hiermee juist bedoeld wordt, dit in het licht van de toch wel markante 

evolutie die de Belgische conceptie van de administratieve cassatie gedurende zijn bestaan op 

dit stuk heeft doorgemaakt. 

 

§1. Oordeel in rechte 

 

58. De Raad van State oordeelt net als wanneer hij zetelt als rechter in het kader van een 

gewoon annulatieberoep ook in zijn hoedanigheid van administratief cassatierechter enkel “in 

rechte”.264  

Zoals bij de bespreking van het voorwerp van het administratief cassatieberoep reeds gezegd 

bestaat het fundamenteel verschil tussen beide legaliteitscontroles in het verschillende 

voorwerp daarvan. Als rechter in het gewoon annulatieberoep maakt de Raad van State het 

proces van de legaliteit van een administratieve rechtshandeling, als administratief 

cassatierechter daarentegen toetst de Raad van State de legaliteit van een jurisdictionele 

administratieve beslissing en gaat hij met andere woorden na “of de betrokken rechtsprekende 

instantie een correcte toepassing van de wet heeft gemaakt bij het nemen van haar 

beslissing”.265 

 

                                                 
263 Artikel 14, §2 in fine RvS – wet  
264 M. SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit administratif, T. VI, Le Conseil d’Etat, 
Brussel, Larcier, 1975, 574, nr. 1.667; M. HANOTIAU , “Le Conseil d’Etat, juge de cassation 
administrative” in X, Le citoyen face à l’administration: commissions et juridictions administratives, 
Luik, Edition du Jeune Barreau, 1990, 142; A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME  en J. VANDE 

LANOTTE, Overzicht van het Belgisch Administratief Recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 1.050, nr. 1.001. 
265 M. VAN DAMME , “De Raad van State als administratieve cassatierechter”, T.B.P. 2000, 69, nr. 2. 
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59. De Raad van State kan bij het uitvoeren van deze legaliteitscontroles bijgevolg enkel 

kennis nemen van “rechtsmiddelen”.266 Rechtsmiddelen zijn “middelen waarbij wordt 

aangeklaagd dat de bestreden handeling een wettelijk of verordenend voorschrift of een 

algemeen rechtsbeginsel schendt”.267 Dit blijkt bovendien ook uit de opsomming van de 

cassatiegronden in artikel 14, §2 RvS – wet, zoals tevens al gezegd hebben deze zowel op de 

interne als op de externe legaliteit van de bestreden beslissing betrekking.268  

Wanneer men het heeft over “rechtsmiddelen” moet men automatisch ook denken aan de 

middelen die niet het recht als dusdanig betreffen, de zogenaamde “feitelijke middelen”. De 

rol van de feiten in het kader van de door de Raad van State uitgevoerde wettigheidscontrole 

is een thema in de administratieve rechtspraktijk waarover al veel inkt is gevloeid. In de 

volgende paragrafen wordt getracht een beeld te geven van de rol die de feiten opeisen in het 

kader van een gewoon annulatieberoep. Vervolgens wordt dan bekeken welke parallellen wel 

of niet (meer) kunnen getrokken worden met de rol die de feiten opeisen in het kader van het 

administratief cassatieberoep. 

 

§2. Rol van de feiten in het gewoon annulatieberoep 

 

60. De praktijk van het gewoon annulatieberoep maakt duidelijk dat de Raad van State het 

feitelijk aspect van een zaak niet volledig links laat liggen bij het beoordelen van die zaak. De 

Raad van State bekijkt immers of de overheidsbeslissing berust op in rechte en feite 

aanvaardbare, dus bestaande en juiste, motieven.269 Dit is niet tegenstrijdig met zijn status van 

legaliteitsrechter, wel eerder logisch. LEWALLE stelt dat het legaliteitsprincipe een 

rationaliteitsvereiste omvat.270 Hij leidt dit af uit het in de rechtspraak erkend algemeen 

rechtsbeginsel “qui implique que tout acte administratif doit être fondé sur des motifs dont 

                                                 
266 M. HANOTIAU , “Le Conseil d’Etat, juge de cassation administrative” in X, Le citoyen face à 
l’administration: commissions et juridictions administratives, Luik, Edition du Jeune Barreau, 1990, 
142.  
267 Adv.RvS bij het Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 
12 januari 1973, alsook van het Gerechtelijk Wetboek, Parl. St. Kamer, 1998-99, nr. 1960/1, 19. 
268 M. HANOTIAU , “Le Conseil d’Etat, juge de cassation administrative” in X, Le citoyen face à 
l’administration: commissions et juridictions administratives, Luik, Edition du Jeune Barreau, 1990, 
142; A. WIRTGEN, Raad van State. Afdeling administratie. Middelen en het ambtshalve aanvoeren van 
middelen in het bijzonder, Brugge, die Keure, 2004, 12, nr. 13 met verwijzing naar P. LEWALLE, 
Contentieux administratif, 341, nr. 250. 
269 RvS 29 maart 2005, nr. 142.713, Vilain, 4; M. HANOTIAU , “Le Conseil d’Etat, juge de cassation 
administrative” in X, Le citoyen face à l’administration: commissions et juridictions administratives, 
Luik, Edition du Jeune Barreau, 1990, 143; M. VAN DAMME , “De Raad van State als administratieve 
cassatierechter”, T.B.P. 2000, 74, nr. 14. 
270 P. LEWALLE, Contentieux administratif, Brussel, Larcier, 2008, 1.065, nr. 608. 
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l’existence de fait est dûment établie, qui doivent pouvoir être retenus en droit pour justifier 

cet acte et, notamment, être admissibles en raison”.271  

 

61. Veel hangt in beginsel af van het onderscheid tussen enerzijds de situatie waarin een 

overheid over een “gebonden” bevoegdheid beschikt en anderzijds de situatie waarin het 

bestuur over een “discretionaire” bevoegdheid beschikt bij het nemen van een beslissing.272 

Anders gezegd, veel hangt af van het feit of de overheid bij het nemen van een beslissing al 

dan niet over een (ruime) mate van beleidsvrijheid beschikt. 

Men spreekt van een gebonden bevoegdheid “wanneer de wet de inhoud of het voorwerp van 

de beslissing bepaalt die het bestuur moet nemen zodra de gestelde voorwaarden vervuld 

zijn” .273 “Le contrôle de la légalité des motifs de fait paraît dans ces conditions relativement 

simple: il suffira de rechercher si les circonstances prévues par la loi existent ou non. Il 

s’agira de s’assurer de la matérialité des faits et de leur identification par référence à la 

loi” .274  

Daartegenover staat de discretionaire bevoegdheid welke een bevoegdheid is “waarbij de 

overheid over een grote mate van beleidsvrijheid beschikt in de keuze van de middelen om het 

wettelijk gestelde doel te bereiken”.275 In een dergelijke situatie zal de controle van de 

wettigheid van de feitelijke middelen zoals verder zal blijken iets minder eenvoudig zijn dan 

bij het geval waarin de overheid enkel optrad in het kader van een gebonden bevoegdheid. 

 

62. Vooreerst controleert de Raad van State dus de objectieve juistheid van de feiten. “Toute 

décision administrative qui repose sur un fait matériellement inexact est entachée d’excès de 

pouvoir, du moins si ce motif a été déterminant”.276 De Raad van State heeft voor het eerst 

deze conclusie getrokken in het veel geciteerde arrest DOEVENSPECK van 24 oktober 1949 en 

tot op heden is dit vaste rechtspraak gebleven.277 Voert een verzoeker een middel aan waarin 

                                                 
271 RvS 18 juni 1985, nr. 25.491, Rammant; P. LEWALLE, Contentieux administratif, Brussel, Larcier, 
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272 P. LEWALLE, Contentieux administratif, Brussel, Larcier, 2008, 1.066, nr. 608. 
273 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME  en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 
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hij stelt dat de feitelijke gegevens van de zaak niet kloppen dan zal de Raad van State dit 

middel dus niet onontvankelijk verklaren omwille van het feitelijke karakter van dat middel. 

 

63. Vervolgens controleert de Raad van State niet alleen de objectieve juistheid van de feiten, 

maar ook de juridische kwalificatie die daaraan gegeven wordt. “Il examine donc si les faits 

ont été correctement qualifiés et s’ils correspondent aux termes abstraits qui, dans la 

législation, délimitent le champ d’action de l’administration”.278 Anders gezegd, “il s’agit 

alors de faire contrôler la relation opérée par l’autorité administrative entre les faits qu’elle 

a constatés et telle catégorie juridique définie par une norme de droit”.279 

 

64. Ten derde kan men zich afvragen hoe de Raad van State dan omgaat met een middel 

waarin de verzoeker de Raad van State vraagt om de beoordeling die de beslissingnemende 

overheid van de feiten gemaakt heeft over te doen omdat deze onwettig zou zijn. De notie 

“beoordeling van de feiten” betekent “l’opération mentale qui précède immédiatement 

l’exercice d’un choix par le titulaire d’une compétence discrétionnaire”.280 Het controleren 

van de wettigheid van een keuze gemaakt door een overheid die een keuze mocht maken legt 

de dunne scheidingslijn bloot tussen langs de ene kant de legaliteit en langs de andere kant de 

opportuniteit van een genomen beslissing, “car si l’acte doit être justifié en fait pour être 

légal, il doit l’être aussi pour être opportun”.281 De opportuniteit van een beslissing is nu net 

een aspect waar de rechter van af moet blijven wanneer hem verzocht wordt uitspraak te doen 

over de legaliteit van die beslissing. Het oordeel over de wenselijkheid van een beslissing 

komt op basis van het beginsel van de scheiding der machten immers exclusief toe aan het 

bestuur.282 Het beginsel van de scheiding der machten betekent dat “selon une conception 

cartésienne des choses, le juge, à qui incombe de dire si l’acte attaqué est légal ou illégal, 

non de vérifier s’il est opportun ou inopportun, se voit obligé de distinguer la part de 

rationalité qui fonde la légalité de l’acte et celle qui détermine son opportunité. Il lui 

                                                 
278 J. SALMON , Le Conseil d’Etat, Brussel, Bruylant, 1994, 479-480. 
279 P. LEWALLE, Contentieux administratif, Brussel, Larcier, 2008, 1.069, nr. 610. 
280 P. LEWALLE, Contentieux administratif, Brussel, Larcier, 2008, 1.077, nr. 611. 
281 A. WIRTGEN, Raad van State. Afdeling administratie. Middelen en het ambtshalve aanvoeren van 
middelen in het bijzonder, Brugge, die Keure, 2004, 14, nr. 15; P. LEWALLE, Contentieux 
administratif, Brussel, Larcier, 2008, 1.065, nr. 608. 
282 A. WIRTGEN, Raad van State. Afdeling administratie. Middelen en het ambtshalve aanvoeren van 
middelen in het bijzonder, Brugge, die Keure, 2004, 12, nr. 13 met verwijzing naar M. BOES, “Rechter 
en bestuur. Redelijkheid, zorgvuldigheid en marginale toetsing” in Liber amicorum Jan Ronse, 
Brussel, Story Scientia, 1986, 1; A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME  en J. VANDE LANOTTE, 
Overzicht van het Belgisch Administratief Recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 937, nr. 945; P. LEWALLE, 
Contentieux administratif, Brussel, Larcier, 2008, 1.066, nr. 608. 
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appartient de connaître de la première, non de la seconde”.283 Het is dus in de situaties 

waarin de overheid die de beslissing heeft genomen over een discretionaire bevoegdheid 

beschikte dat de rechter er op moet letten zich niet in de plaats van die overheid te stellen op 

gevaar van de schending van het beginsel van de scheiding der machten.  

De rechter die de legaliteit van zo een beslissing controleert mag slechts een “marginale 

toetsing” doorvoeren. Marginale toetsing is de toetsing “door de rechter die de wettelijkheid 

van een beslissing moet nagaan en daarbij moet onderzoeken of de belangenafweging, die 

door de overheid gebeurde, niet kennelijk onredelijk is. De rechter kan zelf de 

belangenafweging niet maken, maar kan wel nagaan of de overheid bij deze afweging op een 

redelijke manier te werk gegaan is”.284 Het instrument om de juridische grens van de 

discretionaire bevoegdheid te trekken is met andere woorden het redelijkheidsbeginsel.285 

 

65. Ter afronding moet nog opgemerkt worden dat de procedure voor de Raad van State 

inquisitoriaal van aard is, dit in tegenstelling tot de procedure voor de burgerlijke rechter 

alwaar het de procespartijen zelf zijn die het heft van het geding in handen hebben.286 Dat de 

Raad van State zelf de leiding van het geding heeft impliceert ook dat de Raad van State niet 

aarzelt zelf elementen bij het onderzoek te betrekken wanneer hij meent daar nood aan te 

hebben. Het onderzoek wordt dus niet gevoerd op stukken uit het dossier alleen, de auditeur 

voert zijn onderzoek en beschikt daarvoor over een arsenaal van (procedurele) hulpstukken. 

 

§3. Rol van de feiten in het administratief cassatieberoep 

 

66. De vraag is nu of er parallellen getrokken kunnen worden van de rol welke de feitelijke 

middelen spelen in het gewoon annulatieberoep naar de rol welke de feitelijke middelen 

spelen het administratief cassatieberoep, dit gelet op het gegeven dat de Raad van State in 

beide contentieux een rechter is die zich enkel uitspreekt over de legaliteit van de bestreden 

administratieve rechtshandelingen, respectievelijk jurisdictionele beslissingen. Weliswaar is 

het antwoord kort en bondig te geven door loutere verwijzing naar de inmiddels gevestigde 

                                                 
283 P. LEWALLE, Contentieux administratif, Brussel, Larcier, 2008, 1.066, nr. 608.  
284 J. DUJARDIN en J. VANDE LANOTTE, m.m.v. P. VANDEN HEEDE en G. GOEDERTIER, Overzicht 
Publiekrecht, I, Basisbegrippen publiekrecht, Brugge, die Keure, 2004, 95. 
285 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME  en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 
Administratief Recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 938, nr. 945; P. LEWALLE, Contentieux administratif, 
Brussel, Larcier, 2008, 1.078, nr. 611. 
286 S. LUST, Rechtsbescherming tegen de (administratieve) overheid: een inleiding, syllabus 
academiejaar 2007 – 2008, Universiteit Gent, 114, nr. 248. 
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beschikkingsrechtspraak welke in de volgende paragraaf aan bod zal komen, maar toch 

verdient het hier wat langer te blijven bij stilstaan. Aan de hand van de bespreking van dit 

thema kan men immers een goed beeld geven van de “identiteitscrisis” waarmee de 

administratieve cassatie in België zowat zijn gehele levensduur mee heeft te kampen gehad.287  

Hierboven werd al uitvoerig gewezen op de identiteit van de vernietigings –en 

cassatiegronden die men door de Wet van 25 mei 1999 tevergeefs getracht heeft op te heffen. 

In wat volgt wordt dieper ingegaan op de sterke verbondenheid op vlak van de aard en de 

draagwijdte van de uitgevoerde controle in de twee respectieve beroepsvormen en de op dit 

stuk wel enigszins geslaagde wijzigende invloed die de Wet van 25 mei 1999 heeft gehad. 

 

67. Zoals al vermeld bestond het hoofddoel van de Wet van 25 mei 1999 wat betreft de 

administratieve cassatie erin om gewoon annulatieberoep vanaf dan duidelijker te 

onderscheiden van het administratief cassatieberoep. Het toenmalige artikel 14 RvS – wet 

kreeg daartoe een nieuwe redactie waarin zoals tevens gezien enerzijds het voorwerp van het 

cassatieberoep terminologisch beter omschreven werd en anderzijds de diverse 

cassatiegronden zonder effect beperkt werden. Een derde en laatste grote wijziging die toen 

aan de orde was, betrof het invoeren op het einde van de tweede paragraaf van de nieuwe 

bepaling van de zin: “zij treedt daarbij niet in de beoordeling van de zaken zelf”.288  

 

68. Aan de oorsprong van deze wijziging lag de volgende vaststelling door de wetgever: “de 

Raad van State, (…), heeft immers de neiging om zijn controle verder te drijven dan het Hof 

van Cassatie wat de feitelijke motieven betreft”.289 De wetgever duidt als oorzaak hiervan 

meteen het gegeven aan dat zowel gewoon annulatieberoep als administratief cassatieberoep 

in één en dezelfde wettelijke bepaling neergeschreven waren.290 Hierboven werd bovendien 

ook al de afwezigheid van enige structurele orde in de organisatie van de administratieve 

rechtscolleges aangewezen als determinerende factor hierbij. Blijkbaar was het verschil tussen 

de manier waarop de Raad van State zich van zijn taak als administratief cassatierechter van 

gemeenrecht met betrekking tot de feitelijke middelen kweet en de manier waarop het Hof 

van Cassatie dit deed en nog steeds doet in burgerlijke aangelegenheden écht wel groot, 

                                                 
287 R. ANDERSEN, “De quelques réflexions à propos de la cassation administrative” in PH. GÉRARD, 
Mélanges Philippe Gérard, Brussel, Bruylant, 2002, 275, nr. 1. 
288 Artikel 14, §2 in fine RvS – wet  
289 MvT bij het wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 
januari 1973, alsook van het Gerechtelijk Wetboek, Parl. St. Kamer 1998-99, nr. 1960/1, 2-3. 
290 MvT bij het wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 
januari 1973, alsook van het Gerechtelijk Wetboek, Parl. St. Kamer 1998-99, nr. 1960/1, 2-3. 
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zozeer zelfs dat er van een vergelijkbare methode blijkbaar geen sprake was.291 De volgende 

zin uit de Memorie van Toelichting kan dit illustreren: “het is dus de bedoeling dat voortaan 

de Raad van State inzake beroepen die worden ingesteld tegen door de administratieve 

rechtscolleges in laatste aanleg gewezen beslissingen in betwiste zaken optreedt als 

cassatierechter”.292  

 

69. Wanneer de Raad van State kennisneemt van een cassatieberoep tegen een administratieve 

jurisdictionele beslissing dan moet men vaststellen dat er daarvoor al minstens één rechter 

uitgebreid kennis genomen heeft van die zaak.293 De Raad van State “intervient à la fin d’une 

‘chaîne juridictionnelle’ et c’est en général la juridiction administrative qui jouit d’un large 

pouvoir en vue de la recherche, de la constatation et de l’appréciation des éléments de fait du 

litige” .294 Als gewoon annulatierechter daarentegen is hij vaak slechts de eerste rechter aan 

wie de zaak wordt voorgelegd.295 Men kan bijgevolg stellen dat “en raison des principes et de 

l’essence même du recours en cassation, on serait tenté de conclure que la règle, selon 

laquelle seuls des moyens de droit peuvent être invoqués à l’appui du recours, doit être 

appliqué plus sévèrement en matière de cassation administrative qu’en matière d’annulation 

pour excès de pouvoir”.296  

 

70. De administratieve cassatiepraktijk zoals die bestond vóór 1999 leert twee zaken. 

Enerzijds verklaarde de Raad van State de middelen die de eerder door de administratieve 

bodemrechter gemaakte beoordeling van de feiten in vraag stelde wel onontvankelijk.297 

                                                 
291 M. VAN DAMME , “De Raad van State als administratieve cassatierechter”, T.B.P. 2000, 75, nr. 15. 
292 MvT bij het wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 
januari 1973, alsook van het Gerechtelijk Wetboek, Parl. St. Kamer 1998-99, nr. 1960/1, 3. 
293 M. SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit administratif, T. VI, Le Conseil d’Etat, 
Brussel, Larcier, 1975, 585-586, nr. 1.705; M. HANOTIAU , “Le Conseil d’Etat, juge de cassation 
administrative” in X, Le citoyen face à l’administration: commissions et juridictions administratives, 
Luik, Edition du Jeune Barreau, 1990, 143; M. VAN DAMME , “De Raad van State als administratieve 
cassatierechter”, T.B.P. 2000, 74, nr. 14. 
294 M. HANOTIAU , “Le Conseil d’Etat, juge de cassation administrative” in X, Le citoyen face à 
l’administration: commissions et juridictions administratives, Luik, Edition du Jeune Barreau, 1990, 
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295 M. SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit administratif, T. VI, Le Conseil d’Etat, 
Brussel, Larcier, 1975, 585, nr. 1.705; M. HANOTIAU , “Le Conseil d’Etat, juge de cassation 
administrative” in X, Le citoyen face à l’administration: commissions et juridictions administratives, 
Luik, Edition du Jeune Barreau, 1990, 142. 
296 M. SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit administratif, T. VI, Le Conseil d’Etat, 
Brussel, Larcier, 1975, 585, nr. 1.705. 
297 M. SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit administratif, T. VI, Le Conseil d’Etat, 
Brussel, Larcier, 1975, 586, nr. 1.707; M. HANOTIAU , “Le Conseil d’Etat, juge de cassation 
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Anderzijds was het niet zo dat de Raad van State als administratief cassatierechter het 

feitelijke aspect van een zaak volledig negeerde.298 In het advies bij het wetsontwerp vat de 

Raad van State de toen gebruikte handelswijze als volgt samen met verwijzing naar de 

bestaande rechtsleer: “hij gaat geenszins voorbij aan de feiten die aan de beslissing van het 

lager administratief rechtscollege ten grondslag liggen, maar onderzoekt of die beslissing 

steunt op bestaande en juiste feitelijke gronden (en rechtsgronden)”.299 De afdeling 

wetgeving stelt vervolgens: “dat geldt ook voor de kwalificatie of de beoordeling van de 

feiten (kennelijke beoordelingsfout en evenredigheidsbeginsel)”.300 Als we deze handelswijze 

vergelijken met de manier, zoals hierboven uiteengezet, waarop de Raad van State de 

legaliteit van een administratieve rechtshandeling onderzoekt moet men vaststellen dat er 

“fondamentalement en effet, il n’y a pas de différence dans la démarche de la haute 

juridiction administrative dans l’un et l’autre cas” .301 De Raad van State stelde zich inzake 

administratieve cassatie dus duidelijk niet strenger op dan inzake het gewoon annulatieberoep 

wanneer het ging over de draagwijdte van de controle op de beoordeling van feitelijke 

middelen. Er kon dus een zeer sterke parallel getrokken worden op dit vlak tussen de twee 

beroepsvormen. VAN DAMME  stelt nog dat “de Raad van State er makkelijk toe kunnen komen 

is een eigen invulling te geven aan zijn cassatiebevoegdheid en dat ter zake een enigszins 

andere aanpak is gehanteerd dan bij de justitiële cassatie het geval is. Van oudsher leunt die 

aanpak meer aan bij de annulatiebevoegdheid die de Raad uitoefent t.a.v. administratieve 

rechtshandelingen, dan bij de justitiële cassatie”.302 De Raad van State onthoudt zich er dus 
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van een onderscheid te handhaven dat de wetgever in de wet niet heeft voorzien.303 Van een 

identiteitscrisis tussen die twee in essentie verschillende beroepsvormen gesproken… 

 

71. Zoals al vermeld was de wetgever in 1999 dezelfde opinie toegedaan. Doel van de wet 

was dus enerzijds de principes herhalen van de administratieve cassatie en een formeel 

onderscheid markeren tussen de twee beroepen in de wet.304 De wetgever “a cependant voulu 

distinguer plus nettement lesdits principes de ceux applicables aux recours en annulation 

pour excès de pouvoir, et surtout, par le biais d’une modification du texte légal ou des termes 

y utilisés, il paraît avoir clairement souhaité réformer, à certains égards, la conception que se 

faisait traditionnellement le Conseil d’Etat de sa mission de juge de cassation et d’en nuancer 

les commentaires doctrinaux”.305 Die “traditionele conceptie”, gekenmerkt door de 

uitgestrektheid van de draagwijdte van de controle, moest dus een halt worden toegeroepen. 

Dit komt neer op een “zelfbeperking van de kant van de inquisitoriaal ingestelde Raad van 

State wat de beoordeling van de in het geding zijnde feiten betreft”.306 

 

72. De eerste, ietwat onhandige, poging hiertoe lezen we in artikel 2, §2, tweede lid van het 

Voorontwerp.307 De wetgever stelde immers voor om die beperking in de wet in te schrijven 

door daarin op te nemen dat de administratieve cassatieberoepen “(…) alleen rechtsvragen 

(kunnen) betreffen”.308 De afdeling wetgeving van de Raad van State was in zijn advies over 

het voorontwerp niet mals voor deze voorgestelde wetswijziging. Deze bepaling “(…) is niet 

geschikt om de opdracht van de cassatierechter in het Belgische recht te omschrijven, en zou 

bovendien in de praktijk talrijke problemen doen rijzen met betrekking tot het onderscheid 
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tussen het feitelijke en het rechterlijke aspect in het werk van die rechter. Een eerste reden 

waarom deze bepaling niet geschikt is, is de volgende: ‘(l'on) ne saurait, par la distinction du 

fait et du droit, fixer les limites du contrôle exercé par la Cour de cassation sur les 

juridictions de fond’.309 Niet alleen is de formulering ‘de (...) beroepen kunnen alleen 

rechtsvragen betreffen’ ontoereikend om het werk van de cassatierechter naar behoren te 

omschrijven, ze biedt ook geen houvast om een onderscheid te maken tussen deze beroepen en 

annulatieberoepen. Wanneer men schrijft dat de cassatierechter niet over de feiten oordeelt, 

stelt men hem tegenover de bodemrechter, of diegene die het vonnis heeft uitgesproken dat 

vóór de eerstgenoemde wordt aangevochten. De rechter inzake machtsoverschrijding bij wie 

een annulatieberoep is ingesteld, kan in geen enkel opzicht vergeleken worden met een 

bodemrechter; net zoals de cassatierechter is hij een rechter die oordeelt over de wettigheid 

van een handeling (in dit geval een niet-rechtsprekende handeling) die vóór hem wordt 

aangevochten”.310 De afdeling wetgeving adviseerde dan ook het volgende: “om de controle 

als cassatierechter te kenmerken ten opzichte van de opdracht van de bodemrechter, zou het 

beter zijn zich te baseren op de formulering van artikel 147 van de Grondwet en te schrijven 

dat de Raad van State als cassatierechter in administratieve zaken, niet in de beoordeling van 

de zaken zelf treedt”.311 Artikel 147 van de Grondwet stelt: “Er bestaat voor geheel België 

een Hof van Cassatie. Dit Hof treedt niet in de beoordeling van de zaken zelf, (…)”.312 Deze 

fundamentele regel, samen te lezen met artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek, omschrijft 

duidelijk de grens van de opdracht van het Hof van Cassatie in burgerlijke zaken, cassatie is 

namelijk geen “derde aanleg”.313 De wetgever heeft deze aanbeveling gevolgd en liet de 

aanvankelijk voorgestelde redactie varen. Uit de inspiratie die werd gevonden in artikel 608 

Ger. W. wat betreft de redactie van de diverse cassatiegronden en de letterlijke overname van 

                                                 
309 Met verwijzing naar F. RIGAUX , La nature du contrôle de la Cour de cassation, Bruylant, Brussel, 
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artikel 147 van de Grondwet blijkt duidelijk de bedoeling om de administratieve cassatie 

voortaan te enten op de justitiële cassatie.314 

 

73. Vooraleer te concluderen dient nog gewezen te worden op een andere sterke parallel die 

bestond tussen enerzijds het gewoon annulatieberoep en anderzijds het administratief 

cassatieberoep. Hierboven werd reeds vermeld dat de procedure voor de Raad van State 

inquisitoriaal van aard is en dat de Raad van State ook elementen van buiten het dossier bij de 

zaak kan betrekken. Inzake administratieve cassatie was dit niet anders.315 “Le Conseil d’Etat 

de Belgique ne se juge pas limité dans son contrôle par les éléments dus dossier tel qu’il a été 

soumis au juge du fond; la jurisprudence diffère nullement, à cet égard, selon que le contrôle 

du Conseil d’Etat s’exerce vis-à-vis d’une décision juridictionnelle ou d’un acte de 

l’Administration active”.316 De afdeling wetgeving beveelde dienaangaande het volgende aan: 

“De wetgever zou daarin verandering kunnen brengen door uitdrukkelijk te bepalen dat de 

cassatierechter de juistheid van de feiten alleen controleert op basis van de stukken waarvan 

de bodemrechter kennis heeft genomen of kennis had moeten nemen. Zo zou het verschil 

duidelijk worden tussen de bevoegdheid van de Raad van State die optreedt als rechter inzake 

een beroep tot nietigverklaring of als cassatierechter. Terwijl in het eerste geval vaststaat dat 

hij een onderzoeksbevoegdheid heeft, is hij in het tweede geval gebonden door de 

vaststellingen van de eerste rechter, en beschikt hij alleen maar over de bevoegdheid om te 

controleren hoe laatstgenoemde te werk is gegaan om die vaststellingen als bewezen te 

beschouwen”.317 De wetgever is niet gevolgd in die zin dat deze aanbeveling uitdrukkelijk in 

de wet werd ingeschreven. De aanbeveling werd wel overgenomen in de Memorie van 

Toelichting, zoals meteen zal blijken, waardoor men kan stellen dat van dan af de Raad van 

State inzake administratieve cassatie toch enkel van de elementen uit het dossier mocht 

kennisnemen bij het beoordelen van het cassatieberoep. 

 

                                                 
314 P. NIHOUL, “La loi du 25 mai 1999 modifiant les lois sur le Conseil d’Etat”, J.T. 2000, 359-360; C. 

DEBROUX, “Le conseil d’Etat, juge de cassation administrative: incidence de la loi du 25 mai 1999”, 
A.P.T. 2002, 292-293, nr. 4. 
315 M. HANOTIAU , “Le Conseil d’Etat, juge de cassation administrative” in X, Le citoyen face à 
l’administration: commissions et juridictions administratives, Luik, Edition du Jeune Barreau, 1990, 
144. 
316 M. SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit administratif, T. VI, Le Conseil d’Etat, 
Brussel, Larcier, 1975, 589, nr. 1.714 met verwijzing naar rechtspraak. 
317 Adv.RvS bij het Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 
12 januari 1973, alsook van het Gerechtelijk Wetboek, Parl. St. Kamer, 1998-99, nr. 1960/1, 20-21. 
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74. Bij wijze van afronding kan men nog de wetgever citeren die in de Memorie van 

Toelichting de conclusies uit de wijzigingen trok: “Dit houdt in dat de Raad van State, 

wanneer zij optreedt als cassatierechter niet over de feitenkwesties, doch enkel over de 

rechtskwesties mag oordelen. Die regel betekent niet dat de Raad in dergelijke gevallen met 

de feiten geen rekening mag houden, doch enkel dat hij geen andere feiten in aanmerking mag 

nemen dan die waarvan het bestaan werd vastgesteld door de bestreden beslissing, door de 

procedurestukken en door de akten welke regelmatig werden overlegd aan het administratief 

rechtscollege dat over de grond van de zaak heeft beslist. Feitenkwesties moeten bijgevolg 

onaangeroerd gelaten worden, tenzij om de juridische kwalificatie van de door de 

administratieve rechter ten gronde vastgestelde feiten en de besluiten die deze hieruit in 

rechte afleidt, op hun juistheid te controleren”.318 De controle van een kennelijke 

beoordelingsfout is sindsdien bijgevolg uitgesloten in cassatie.319 

 

§4. Huidige Rechtspraak 

 

75. Sommige rechtsleer toonde zich vrij sceptisch tegenover de wetswijziging van mei 1999. 

Zo stelt NIHOUL: “Pour le surplus, la modification adoptée ressemble plutôt à un ‘coup 

d’épée dans l’eau’. Il conviendra en tout état de cause d’attendre les premiers arrêts afin de 

voir la direction prise par la section d’administration en la matière et, dès lors, la véritable 

portée du nouvel article 14, §2”.320 Andere rechtsleer bleek de nieuwe wet toch iets meer 

krediet te geven. Zo besluit VAN DAMME  met te stellen “dat de verdienste (…), veeleer in de 

verduidelijking ligt, zonder dat die nieuwe bepaling evenwel kan worden bestempeld als een 

revolutionaire hervorming met verregaande praktische gevolgen”.321 ANDERSEN daarentegen 

is wel geneigd te geloven dat de wetswijziging een radicale verandering met zich meebrengt: 

“La modification législative intervenue constitue, à nos yeux, un appel pressant du législateur 

au Conseil d’Etat afin que celui-ci exerce sur les décisions contentieuses rendues en dernier 

ressort par les juridictions administratives un contrôle plus restreint que sur les actes et 

règlements des autorités administratives, en s’inspirant davantage de la jurisprudence de la 

                                                 
318 MvT bij het wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 
januari 1973, alsook van het Gerechtelijk Wetboek, Parl. St. Kamer 1998-99, nr. 1960/1, 3. 
319 C. DEBROUX, “Le conseil d’Etat, juge de cassation administrative: incidence de la loi du 25 mai 
1999”, A.P.T. 2002, 293, nr. 4. 
320 P. NIHOUL, “La loi du 25 mai 1999 modifiant les lois sur le Conseil d’Etat”, J.T. 2000, 360. 
321 M. VAN DAMME , “De Raad van State als administratieve cassatierechter”, T.B.P. 2000, 78, nr. 25. 
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Cour de cassation, ceci pour raisons d’ordre théorique mais également pour des raisons plus 

pragmatiques, (…)”.322 

 

76. De wetswijziging is ondertussen net tien jaar in voege, vandaar dat geen genoegen kan 

genomen worden met de loutere weergave van de doctrinale prognoses omtrent het effect 

daarvan.323 De huidige rechtspraak laat overduidelijk blijken dat de doorgevoerde wijzigingen 

géén “slag in het water” zijn geweest. De bovenvermelde principes die de Wet van 25 mei 

1999 heeft ‘geherwaardeerd’ worden rigoureus toegepast door de Raad van State. Een vaak 

wederkerende formule die door de Raad van State wordt gebruikt om cassatieberoepen bij 

beschikking ontoelaatbaar te verklaren is de volgende: “(...) que lorsque le Conseil d'Etat 

statue en sa qualité de juge de cassation administrative, il n’a pas à substituer sa propre 

appréciation des faits à celle du Conseil du contentieux des étrangers statuant en tant que 

juge de plein contentieux; qu’outre l’incompétence, le non-respect des procédures et des 

formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, l'erreur de droit ou le détournement de 

pouvoir, il ne peut, en ce qui concerne le contrôle des faits, que censurer l’erreur dans la 

qualification de ceux-ci au regard des dispositions de droit applicables, l’erreur objective 

dans la relation matérielle des faits retenus par la juridiction, et vérifier si cette dernière a 

bien pris en considération ceux qui lui ont été présentés; (...)”.324 En ook een kennelijke 

beoordelingsfout is dus niet langer een bruikbare cassatiegrond: “considérant que l’erreur 

manifeste d’appréciation ne donne pas ouverture à un recours en cassation puisque comme 

juge de cassation le Conseil d’Etat ne peut substituer son appréciation de fait à celle portée 

souverainement par le juge du fond; (…)”.325 

 

Afdeling 5: Nieuwe middelen en Substitutie van motieven 

 

77. Ter afronding van dit hoofdstuk betreffende de cassatiegronden en de cassatiemiddelen 

zal in deze afdeling kort ingegaan worden op nog twee andere belangrijke aan de 

cassatiemiddelen gerelateerde thema’s, zijnde de onontvankelijkheid van de nieuwe middelen 

in cassatie én de substitutie van motieven door de Raad van State. 

                                                 
322 R. ANDERSEN, “De quelques réflexions à propos de la cassation administrative” in PH. GÉRARD, 
Mélanges Philippe Gérard, Brussel, Bruylant, 2002, 283-284, nr. 12. 
323 Inwerkingtreding op 2 juli 1999; P. NIHOUL, “La loi du 25 mai 1999 modifiant les lois sur le 
Conseil d’Etat”, J.T. 2000, 360. 
324 RvS 18 maart 2008, nr. 2.369 (c), www.juridict.be.  
325 RvS 20 oktober 2008, nr. 187.200, Georges. 
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§1. Onontvankelijkheid van nieuwe middelen 

 

78. Zoals hierboven al duidelijk gemaakt bestaat de taak van de administratieve 

cassatierechter er min of meer in “het werk” van de lagere rechter te controleren op zijn 

wettigheid. De Raad van State moet zich enkel uitspreken “over de wettigheid van een 

beslissing van een rechtsprekend orgaan omtrent een rechtsstrijd, zoals die voor dat orgaan 

is aanhangig gemaakt en gevoerd”.326 Wanneer een verzoeker voor de eerste keer in cassatie 

middelen aanvoert dan wil dit zeggen dat die lagere rechter daar logischerwijs nog geen 

kennis van zal genomen hebben. Om het met andere woorden te zeggen, die nieuwe middelen 

maken nog geen deel uit van diens “werk” en zijn bijgevolg “(…) étranger à l’objet même du 

côntrole du Conseil d’Etat, et ne peut être pris en considération par ce dernier”.327 

 

79. Nieuwe middelen zijn dus middelen die de partijen “niet vooraf hebben onderworpen aan 

het administratief rechtscollege waarvan zij de beslissing bestrijden”.328 Dergelijke middelen 

kunnen niet voor het eerst in cassatie worden ingeroepen.329 Deze regel wordt evenzeer 

gehuldigd door het Hof van Cassatie in burgerlijke zaken.330 Onder “middelen” worden tevens 

alle soorten middelen bedoeld die in cassatie kunnen worden gebruikt.331  

 

                                                 
326 M. VAN DAMME , “De Raad van State als administratieve cassatierechter”, T.B.P. 2000, 71, nr. 5. 
327 M. SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit administratif, T. VI, Le Conseil d’Etat, 
Brussel, Larcier, 1975, 590, nr. 1.715. 
328 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME  en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 
Administratief Recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 1.050, nr. 1.001. 
329 RvS 19 juni 2008, nr. 2.912 (c). “In een derde middel wordt de schending ingeroepen van artikel 
39/56 van de Vreemdelingenwet en van artikel 3 van het koninklijk besluit 21 december 2006 
houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De verzoekende partij stelt 
in wezen dat de verwerende partij niet behoorlijk was vertegenwoordigd voor de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen. Uit de stukken waarop de Raad van State vermag acht te slaan blijkt niet 
dat dit middel werd ingeroepen voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Het middel is nieuw 
en kan bijgevolg niet voor het eerst in cassatie worden ingeroepen”. 
330 M. SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit administratif, T. VI, Le Conseil d’Etat, 
Brussel, Larcier, 1975, 590, nr. 1.715 en M. VAN DAMME , “De Raad van State als administratieve 
cassatierechter”, T.B.P. 2000, 71, nr. 5, vn. 16. Beiden met verwijzing naar de conclusies van 
procureur-generaal LECLERCQ bij het arrest van het Hof van Cassatie van 29 oktober 1931 (Pas. 1931, 
I, 271). 
331 M. SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit administratif, T. VI, Le Conseil d’Etat, 
Brussel, Larcier, 1975, 590, nr. 1.715; M. HANOTIAU , “Le Conseil d’Etat, juge de cassation 
administrative” in X, Le citoyen face à l’administration: commissions et juridictions administratives, 
Luik, Edition du Jeune Barreau, 1990, 144. 
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80. De regel van de onontvankelijkheid van nieuwe middelen in cassatie moet evenwel op 

twee vlakken gepreciseerd worden. Enerzijds is het niet zo dat een middel dat voor de eerste 

keer in cassatie aan bod komt steeds onontvankelijk zal zijn, de automatische toepassing van 

de regel moet meerbepaald genuanceerd worden al naargelang het feit of er een verplichting 

tot onderzoek naar bepaalde elementen door de bodemrechter bestond of niet. Anderzijds 

moet er nog gewezen worden de twee traditionele uitzonderingen op het principe.  

De regel moet ten eerste dus genuanceerd worden voor de zogenaamde “moyens de pur 

droit”.332 Soms vereist het onderzoek dat de bodemrechter moet verrichten immers “dat hij 

zich een oordeel vormt omtrent een bepaalde rechtsvraag alhoewel die hem niet in de vorm 

van een afzonderlijk rechtsmiddel door een partij is voorgelegd”.333 “L’obligation faite au 

juge de procéder d’initiative à cet examen a pour conséquence que, s’il ne l’a pas fait, un 

moyen peut être pris pour la première fois expressément devant le Conseil d’Etat. Ce moyen 

n’est pas réputé nouveau”.334 Om te kunnen spreken van dergelijke “moyens de pur droit” 

moet men dus een onderscheid maken tussen enerzijds “les problèmes de droit ou de fait dont 

la seule introduction d’une demande ou d’un recours postule nécessairement l’examen, et 

dont le juge du fond est censé être saisi de plein droit” en anderzijds “ceux qui, au contraire, 

doivent uniquement être examinés par le juge du fond lorsqu’ils sont évoqués expressément 

dans la demande, le recours ou les conclusions”.335  

 

81. Ten tweede worden traditioneel twee uitzonderingen op de regel van de 

onontvankelijkheid van nieuwe middelen in cassatie genoemd. Zo zullen “middelen die niet 

konden worden opgeworpen voor de lagere rechter, aangezien de eraan ten grondslag 

liggende onwettigheden pas uit de met het cassatieberoep bestreden beslissing blijken of na 

inzage van het administratief dossier vallen te onderkennen” wel voor het eerst in cassatie 

                                                 
332 D. RENDERS en G. PIJCKE, “La procédure en cassation administrative à l’épreuve de la pratique” in 
P. LEWALLE (ed.), Le contentieux administratif – Questions d’actualité, ULg. Commission Université-
Palais, n° 105, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 93, nr. 31. 
333 M. VAN DAMME , “De Raad van State als administratieve cassatierechter”, T.B.P. 2000, 71, nr. 5. 
334 M. HANOTIAU , “Le Conseil d’Etat, juge de cassation administrative” in X, Le citoyen face à 
l’administration: commissions et juridictions administratives, Luik, Edition du Jeune Barreau, 1990, 
145. 
335 M. SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit administratif, T. VI, Le Conseil d’Etat, 
Brussel, Larcier, 1975, 592-593, nr. 1.719. 
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kunnen worden opgeworpen.336 Meestal betreft het hier de situatie waarin de beslissing van 

het lager administratief rechtscollege is aangetast door onregelmatigheden naar de vorm.337  

Tweede uitzondering zijn de middelen die de openbare orde aanbelangen,“aangezien zulke 

middelen ook ambtshalve door de lagere rechter dienden te zijn onderzocht en het derhalve 

geen eigenlijke nieuwe middelen betreft”.338 RENDERS en PIJCKE stellen dienaangaande nog 

dat “le moyen d’ordre public, régulièrement présenté comme un moyen nouveau admissible, 

se présente, à l’analyse, comme un moyen de pur droit, dont les dispositions prétendument 

violées par la décision attaquée seraient simplement d’ordre public”.339 

 

82. Bij wijze van afronding kan men nog wijzen op het advies van de afdeling wetgeving van 

de Raad van State dat de Wet van 25 mei 1999 voorafging. De afdeling beveelt daarin immers 

aan om de regel van onontvankelijkheid van nieuwe middelen expliciet te voorzien in het 

nieuwe artikel 14, §2 RvS – wet “teneinde de kenmerken vast te stellen van de controle die 

door de Raad van State wordt uitgeoefend als cassatierechter in administratieve zaken”.340 

De wetgever heeft een dergelijke opname in de wetsbepaling terecht onnodig geacht en is de 

afdeling wetgeving dan ook niet gevolgd in dat aspect van het advies. 

 
§2. Substitutie van motieven 

 

83. De substitutie van motieven inzake het gewoon annulatieberoep is volgens LEROY 

“l’opération qui consiste, pour le juge de l’excès de pouvoir, d’une part, à constater que les 

motifs d’un acte ne peuvent justifier celui-ci, et, d’autre part, à remplacer le motif inadéquat 

par un autre motif tiré du dossier. Elle aboutit à rejeter une requête dirigée contre un acte qui 

était entaché d’un vice de motivation, parce que cet acte aurait dû être pris, mais fondé sur un 

autre motif”.341 Dit is eigenlijk niet zo evident gelet op het feit dat een overheid in beginsel 

                                                 
336 M. VAN DAMME , “De Raad van State als administratieve cassatierechter”, T.B.P. 2000, 71, nr. 5, 
vn. 18. 
337 Adv.RvS bij het Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 
12 januari 1973, alsook van het Gerechtelijk Wetboek, Parl. St. Kamer, 1998-99, nr. 1960/1, 21. 
338 M. VAN DAMME , “De Raad van State als administratieve cassatierechter”, T.B.P. 2000, 71, nr. 5, 
vn. 18. 
339 D. RENDERS en G. PIJCKE, “La procédure en cassation administrative à l’épreuve de la pratique” in 
P. LEWALLE (ed.), Le contentieux administratif – Questions d’actualité, ULg. Commission Université-
Palais, n° 105, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 93, nr. 31. 
340 Adv.RvS bij het Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 
12 januari 1973, alsook van het Gerechtelijk Wetboek, Parl. St. Kamer, 1998-99, nr. 1960/1, 21. 
341 M. LEROY, Contentieux administratif, Brussel, Bruylant, 2008, 451. 
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zelf oordeelt over de redenen die haar ertoe laten komen een beslissing te nemen.342 Neemt de 

rechter die taak over dan riskeert hij van op de stoel van het bestuur te gaan zitten en het 

hierboven al aangehaalde beginsel van de scheiding der machten te schenden. De 

verantwoording ligt echter in de vereiste van een goede rechtsbedeling waaruit voortkomt 

“dat, in de mate van het mogelijke, onmiddellijk aan het geschil een einde wordt gemaakt 

wanneer vast komt te staan dat het beroep, hoe dan ook ingewilligd of afgewezen moet 

worden”.343 De Raad van State oordeelt daarom dat de substitutie van motieven slechts 

mogelijk is wanneer de overheid optreedt in het kader van een gebonden bevoegdheid.344 

 

84. In zijn hoedanigheid van administratief cassatierechter daarentegen gaat de Raad van 

State frequenter over tot substitutie van foute motieven van de bestreden beslissing.345 Dit 

komt erop neer dat hij “een ondeugdelijk motief van de met het cassatieberoep bestreden 

beslissing zal kunnen vervangen door een deugdelijk motief om ermee het beroep te 

verwerpen, wanneer de bestreden beslissing wettig moet worden bevonden op grond van een, 

weliswaar niet in de beslissing uitgedrukt motief”.346 Het gevaar dat de Raad van State zich in 

de plaats stelt van het bestuur is inzake administratieve cassatie natuurlijk véél kleiner.347 

 

85. In de praktijk past de Raad van State de substitutie van motieven, zowel in het kader van 

een gewoon annulatieberoep als in het kader van een administratief cassatieberoep, dus enkel 

toe op een voor de verzoeker nadelige wijze, namelijk om zijn beroep te verwerpen. “(…) La 

substitution des motifs fonde généralement une exception d’irrecevabilité, laquelle entraîne le 

rejet du recours sans même examiner le fond, et donc sans examiner le moyen tiré du défaut 

de motivation”. Uit de vereiste van een goede rechtsbedeling, zoals hierboven aangehaald, 

zou men echter mogen verwachten dat de Raad van State ook een “substitutie van middelen” 

doorvoert in verzoekschriften wanneer die middelen niet adequaat blijken te zijn en er wel 

andere, weliswaar niet ingeroepen, middelen blijken te bestaan die het beroep alsnog zouden 

                                                 
342 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME  en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 
Administratief Recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 760, nr. 835. 
343 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME  en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 
Administratief Recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 761, nr. 835. 
344 RvS 4 juli 1991, nr. 34.434, Kesteman, www.juridict.be.  
345 M. SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit administratif, T. VI, Le Conseil d’Etat, 
Brussel, Larcier, 1975, 584, nr. 1.701; M. VAN DAMME , “De Raad van State als administratieve 
cassatierechter”, T.B.P. 2000, 71, nr. 7; M. LEROY, Contentieux administratif, Brussel, Bruylant, 2008, 
452-453. 
346 M. VAN DAMME , “De Raad van State als administratieve cassatierechter”, T.B.P. 2000, 71, nr. 7. 
347 M. VAN DAMME , “De Raad van State als administratieve cassatierechter”, T.B.P. 2000, 72, nr. 7. 
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kunnen redden, ten nadele van de bestreden beslissing. Op die manier wordt immers ook een 

einde gesteld aan het geschil, maar dan op een voor de verzoeker gunstige wijze. De 

beschikkingspraktijk van de Raad van State toont zich echter streng afwijzend op dit vlak. 

Regelmatig weerkerende formules in beschikkingen waarbij cassatieberoepen ontoelaatbaar 

worden verklaard illustreren dit: “(…); que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de 

cassation administrative, il est tenu par l’exposé du moyen tel qu’il figure dans la requête et 

ne peut substituer aux dispositions ou principes dont la violation est formellement invoquée 

un autre fondement qu’il jugerait plus adéquat; (…)” 348 en “(...) lorsqu'il statue comme juge 

de cassation administrative le Conseil d'Etat est tenu par l’exposé des moyens tels qu’ils 

figurent dans la requête et ne peut pallier les carences de celle-ci;( ...)”349. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
348 RvS 25 januari 2008, nr. 2.002 (c). 
349 RvS 18 maart 2008, nr. 2.369 (c), www.juridict.be.  
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HOOFDSTUK 3: Toelaatbaarheid van het administratief cassatieberoep 

 

86. In het eerste hoofdstuk werd uitgebreid ingegaan op de administratieve 

cassatiebevoegdheid van de Raad van State. In het daaropvolgende hoofdstuk kwamen zowel 

de cassatiegronden als de cassatiemiddelen en enkele belangrijke kenmerken en gevolgen van 

de cassatiecontrole aan bod. De bespreking van de thema’s in deze hoofdstukken vertrok 

steeds van de bewoordingen van artikel 14, §2 RvS – wet. In wat volgt is het de bedoeling om 

de procedurele kant van het administratief cassatieberoep van naderbij te bekijken.  

Dit nieuwe hoofdstuk bespreekt uitgebreid “het begin” van de cassatieprocedure voor de Raad 

van State dat bestaat uit twee fases. In een eerste afdeling worden voorname punten in 

verband met het inleiden van een administratief cassatieberoep besproken, dit is de eerste 

beginfase. De daaropvolgende afdelingen belichten in extenso de nieuwe 

toelaatbaarheidsprocedure die sinds eind 2006 de echte start van elke administratieve 

cassatieprocedure markeert. Deze “filterprocedure” vormt de tweede beginfase. 

 

87. Vooraleer echter te beginnen met die procedurele bespreking dient gewezen te worden op 

de ingrijpende recente verandering die het procedurele kader van het administratief 

cassatieberoep heeft ondergaan. Het is namelijk zo dat er voor het administratief 

cassatieberoep bij de Raad van State lange tijd geen afzonderlijk procedurereglement bestond 

met als gevolg dat de regels van het Algemeen Procedurereglement (APR) mutatis mutandis 

ook toegepast werden in het raam van een administratief cassatieberoep.350 Eind 2006 kwam 

daar radicaal verandering in met de invoering van het nieuwe Procedurereglement Cassatie 

(PRC) door het Koninklijk Besluit van 30 november 2006351 dat mee uitvoering gaf aan de 

Wet van 15 september 2006352. Kort samengevat komt het erop neer dat de administratieve 

cassatieprocedure dus beheerst wordt door een samenspel tussen enerzijds enkele belangrijke 

                                                 
350 M. SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit administratif, T. VI, Le Conseil d’Etat, 
Brussel, Larcier, 1975, 576, nr. 1.678; M. HANOTIAU , “Le Conseil d’Etat, juge de cassation 
administrative” in X, Le citoyen face à l’administration: commissions et juridictions administratives, 
Luik, Edition du Jeune Barreau, 1990, 138. Het enige artikel in het APR dat uitdrukkelijk verwees 
naar de administratieve cassatie was het oude artikel 38 APR. 
351 KB 30 november 2006 tot vaststelling van de cassatie-procedure bij de Raad van State, B.S. 1 
december 2006 (ed. 2), erratum B.S. 4 mei 2007. 
352 Wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen, B.S. 6 oktober 2006. 
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bepalingen uit de gecoördineerde wetten op de Raad van State en anderzijds dat recente PRC 

waarvan de rechtsgronden tevens terug te vinden zijn in de RvS – wet.353 

 

88. Een belangrijke eigenschap van de procedures voor de Raad van State is hun autonoom 

karakter. Dit autonome karakter vindt zijn oorsprong in “de bijzondere aard van de geschillen 

die door de Raad van State worden beslecht” en “impliceert dat voor de Raad van State eigen 

procedureregelingen gelden”.354 Nu het nieuwe PRC er is kan men dus niet zomaar het APR 

toepassen daar waar het PRC lacunes zou vertonen. Weliswaar verklaart het PRC nog 

herhaaldelijk bepalingen uit dat APR van toepassing op de administratieve cassatie.355 Op 

dezelfde wijze dient dan in beginsel ook de toepassing van de bepalingen van het Gerechtelijk 

Wetboek afgewezen te worden inzake administratieve cassatie. Dit moet wel enigszins 

genuanceerd worden.356 Artikel 2 Ger. W. bepaalt immers het volgende: “de in dit wetboek 

gestelde regels zijn van toepassing op alle rechtsplegingen, behoudens wanneer deze geregeld 

worden door niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingen of door rechtsbeginselen, waarvan 

de toepassing niet verenigbaar is met de toepassing van de bepalingen van dit wetboek”.357 

De Raad van State concludeert daaruit dat “(…) l’article 2 du Code judiciaire s’applique aux 

procédures contentieuses, administratives et civiles”.358 Uit het hierboven al aangehaalde 

arrest LEISER bleek al dat de toepassing van bepalingen uit het Gerechtelijk Wetboek immers 

geen probleem vormt wanneer deze niet strijdig zijn met het autonome karakter van de 

procedures voor de Raad van State. Deze vaste rechtspraak vindt men ook terug in een vrij 

recent cassatiearrest:“(…) que les règles de ce code sont donc susceptibles de s’appliquer à 

titre supplétif aux procédures administratives, (…), si elles se concilient avec le caractère 

                                                 
353 Zie voor de rechtsgronden: Artikelsgewijze bespreking Verslag aan de Koning bij het KB van 30 
november 2006 tot vaststelling van de cassatie-procedure bij de Raad van State, B.S. 4 mei 2007. 
(Hierna: Verslag aan de Koning bij het KB van 30 november 2006). 
354 S. LUST, Rechtsbescherming tegen de (administratieve) overheid: een inleiding, syllabus 
academiejaar 2007 – 2008, Universiteit Gent, 113, nr. 246. 
355 Zie bijvoorbeeld artikel 16, tweede lid PRC  
356 S. LUST, Rechtsbescherming tegen de (administratieve) overheid: een inleiding, syllabus 
academiejaar 2007 – 2008, Universiteit Gent, 113, nr. 246; D. RENDERS en G. PIJCKE, “La procédure 
en cassation administrative à l’épreuve de la pratique” in P. LEWALLE (ed.), Le contentieux 
administratif – Questions d’actualité, ULg. Commission Université-Palais, n° 105, Louvain-la-Neuve, 
Anthemis, 2008, 67, nr. 2. 
357 Artikel 2 Ger. W. 
358 RvS 13 januari 2009, nr. 189.445, Wellens. 
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autonome et spécifique de la procédure devant celui-ci (…)” .359 Men zal dus af en toe een 

beroep mogen doen op regelingen uit het Gerechtelijk Wetboek. 

 

Afdeling 1: Inleiden van het Cassatieberoep 

 

89. De reden waarom het de voorkeur geniet om de start van een administratieve 

cassatieprocedure meteen op te delen in twee onderscheiden beginfases ligt in het feit dat de 

formaliteiten die het inleiden van het cassatieberoep beheersen toch au sérieux genomen 

moeten worden gelet op de “draconische”360 sanctie die vasthangt aan het niet – naleven van 

enkele daarvan en die hier verder zal besproken worden. Met BREWAEYS en DE SMET moet 

immers aangenomen worden dat ieder cassatieberoep steeds een eerste “sluis” moet passeren 

vooraleer overgegaan wordt tot het eigenlijke onderzoek van de toelaatbaarheid ervan.361 In 

die eerste sluis wordt het ingestelde cassatieberoep onderworpen aan een “materiële 

controle”.362 Artikel 20, §1 RvS – wet is volgens die auteurs dan ook “niet helemaal correct” 

inzoverre bepaald wordt dat het cassatieberoep pas behandeld zal worden als het 

ongeschonden door de toelaatbaarheidsfilter is geraakt.363 Correcter zou het zijn moest ook 

die eerste materiële controle samen met de toelaatbaarheidsfilter in het desbetreffende artikel 

vermeld staan. 

Onder de noemer van het inleiden het cassatieberoep wordt achtereenvolgens stilgestaan bij 

de ontvankelijkheid ratione personae, de ontvankelijkheid ratione temporis en de 

formaliteiten waaraan zowel het verzoekschrift als de bijlagen moeten voldoen. De 

ontvankelijkheid van de middelen en de ontvankelijkheidsvoorwaarden eigen aan de aard van 

de in cassatie bestreden beslissing werden reeds in de vorige hoofdstukken besproken. 

 

§1. Ontvankelijkheid ratione personae 

 

                                                 
359 RvS 11 september 2008, nr. 186.232. In casu betrof het de procedure voor de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen. 
360 D. RENDERS en G. PIJCKE, “La procédure en cassation administrative à l’épreuve de la pratique” in 
P. LEWALLE (ed.), Le contentieux administratif – Questions d’actualité, ULg. Commission Université-
Palais, n° 105, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 71, nr. 9. 
361 E. BREWAEYS en A. DE SMET, “De Raad van State als cassatierechter in vreemdelingenzaken”, T. 
Vreemd. 2008, 184. 
362 Artikel 5 Verslag aan de Koning bij het KB van 30 november 2006 
363 Artikel 20, §1 RvS – wet; E. BREWAEYS en A. DE SMET, “De Raad van State als cassatierechter in 
vreemdelingenzaken”, T. Vreemd. 2008, 184. 
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90. Het is vaste rechtspraak van de Raad van State “que seuls sont susceptibles d’être annulés 

les actes qui font l’objet d’une requête introduite par une personne physique ou morale 

disposant de la capacité, de la qualité et de l’intérêt pour agir”.364 Dit geldt eveneens voor 

het administratief cassatieberoep. 

 

91. De verzoeker in cassatie zal dus vooreerst over de vereiste bekwaamheid moeten 

beschikken om een cassatieberoep te kunnen indienen. Noch in de gecoördineerde wetten op 

de Raad van State, noch in enig geldend procedurereglement is deze vereiste opgenomen, 

maar het is wel vaste rechtspraak én noodzakelijk volgens de rechtsleer. De vereiste van 

bekwaamheid kan men opdelen in enerzijds de rechtsbekwaamheid, “dit is de bevoegdheid 

om titularis te zijn van rechten en plichten”365. En anderzijds de handelingsbekwaamheid, 

“dit is de bevoegdheid om de rechten die men heeft ook uit te oefenen”366. Een door een 

minderjarige in eigen naam ingestelde cassatievordering bijvoorbeeld is kennelijk 

onontvankelijk omdat een minderjarige wel rechtsbekwaam is, maar niet 

handelingsbekwaam.367 

 

92. Vervolgens moet een verzoeker over de juiste hoedanigheid beschikken om succesvol een 

cassatieberoep te kunnen inleiden. In tegenstelling tot de bekwaamheid wordt de vereiste van 

het hebben van de juiste hoedanigheid wel uitdrukkelijk in de regelgeving opgenomen. Het 

PRC verplicht de verzoeker immers om in het verzoekschrift zijn hoedanigheid te 

vermelden.368 “Hoedanigheid of procesbevoegdheid is het vermogen een geschil bij de 

rechter aan te brengen met het verzoek erover uitspraak te doen”.369 Deze vereiste kan men 

opdelen in twee situaties. De eerste situatie betreft het geval waarin de verzoeker optreedt in 

                                                 
364 RvS 31 januari 2006, nr. 154.306, a.s.b.l. Club 3000. 
365 S. LUST, Rechtsbescherming tegen de (administratieve) overheid: een inleiding, syllabus 
academiejaar 2007 – 2008, Universiteit Gent, 103, nr. 220. 
366 S. LUST, Rechtsbescherming tegen de (administratieve) overheid: een inleiding, syllabus 
academiejaar 2007 – 2008, Universiteit Gent, 103, nr. 220. 
367 RvS 25 maart 2008, nr. 2.484 (c), www.juridict.be. “(…) dat, nu de tweede verzoekende partij 
minderjarig is, de door haar in eigen naam ingestelde vordering kennelijk niet ontvankelijk is; (…)”. 
368 Artikel 3, §2, 2° PRC 
369 S. LUST, “Tussen objectief en subjectief beroep: belang en hoedanigheid in de procedure voor de 
Raad van State.” in E. BREMS, K. BROECKX en G. DEBERSAQUES (eds.), Goed procesrecht  – Goed 
procederen, XXIXe Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2002-2003, Mechelen, Kluwer, 2004, 628, nr. 
6, vn. 9 met verwijzing naar A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME  en J. VANDE LANOTTE, 
Overzicht van het Belgisch administratief recht, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 2002, 933; 
J. BAERT en G. DEBERSAQUES, Raad van State, afdeling administratie: ontvankelijkheid, in 
Administratieve rechtsbibliotheek, Brugge, Die Keure, 1996, 147; W. LAMBRECHTS, Geschillen van 
bestuur, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1988, 195. 
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naam en voor rekening van een derde, de vraag naar de hoedanigheid valt hier dan samen met 

de vraag naar de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de verzoeker.370 De tweede situatie 

betreft het geval waarin de verzoeker het beroep in eigen naam instelt, de vraag naar de 

hoedanigheid heeft hier dan betrekking op de band tussen de procespartij en de handeling die 

ze bestrijdt.371 

 

93. Inzake administratieve cassatie is het vooral deze tweede situatie die ons interesseert. 

“Een verzoeker moet een voldoende persoonlijke en individuele band vertonen met de 

bestreden handeling om ertegen te kunnen opkomen”.372 Zowel door de Raad van State als 

door de volledige rechtsleer wordt aangenomen dat enkel iemand die partij was in het geding 

a quo zo een voldoende persoonlijke en individuele band vertoont met de beslissing, en dus 

als enige gerechtigd is om een cassatieberoep in te leiden.373 Dit staat in schril contrast met 

het gewoon annulatieberoep dat iedere belanghebbende tegen een administratieve 

rechtshandeling kan inleiden.374 

 

94. In de Franse rechtsleer worden ter verklaring van dit verschil twee mogelijke redenen 

genoemd en zoals zal blijken overtuigt de tweede meer dan de eerste.  

De eerste mogelijke verklaring wijst op het feit dat, in tegenstelling tot een administratieve 

rechtshandeling, een administratieve jurisdictionele beslissing slechts een relatief gezag van 

gewijsde heeft waardoor enkel de gedingvoerende partijen een belang hebben bij de 

                                                 
370 S. LUST, “Tussen objectief en subjectief beroep: belang en hoedanigheid in de procedure voor de 
Raad van State.” in E. BREMS, K. BROECKX en G. DEBERSAQUES (eds.), Goed procesrecht  – Goed 
procederen, XXIXe Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2002-2003, Mechelen, Kluwer, 2004, 628, nr. 
6. 
371 S. LUST, “Tussen objectief en subjectief beroep: belang en hoedanigheid in de procedure voor de 
Raad van State.” in E. BREMS, K. BROECKX en G. DEBERSAQUES (eds.), Goed procesrecht  – Goed 
procederen, XXIXe Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2002-2003, Mechelen, Kluwer, 2004, 628 en 
631, nrs. 6 en 10. 
372 S. LUST, “Tussen objectief en subjectief beroep: belang en hoedanigheid in de procedure voor de 
Raad van State.” in E. BREMS, K. BROECKX en G. DEBERSAQUES (eds.), Goed procesrecht  – Goed 
procederen, XXIXe Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2002-2003, Mechelen, Kluwer, 2004, 631, nr. 
10. 
373 RvS 19 januari 2006, nr. 153.948, De Jaeger; M. SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit 
administratif, T. VI, Le Conseil d’Etat, Brussel, Larcier, 1975, 578, nr. 1.685; M. HANOTIAU , “Le 
Conseil d’Etat, juge de cassation administrative” in X, Le citoyen face à l’administration: 
commissions et juridictions administratives, Luik, Edition du Jeune Barreau, 1990, 139; M. VAN 

DAMME , “De Raad van State als administratieve cassatierechter”, T.B.P. 2000, 70, nr. 3; A. MAST, J. 
DUJARDIN, M. VAN DAMME  en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch Administratief Recht, 
Mechelen, Kluwer, 2006, 1.050, nr. 1.001. 
374 R. ANDERSEN, “De quelques réflexions à propos de la cassation administrative” in PH. GÉRARD, 
Mélanges Philippe Gérard, Brussel, Bruylant, 2002, 279-280, nr. 7. 
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“vernietiging” daarvan.375 De auteurs van Novelles wijzen er echter op dat, “il semble, en 

effet, délicat d’affirmer d’une manière générale que, en raison de l’autorité relative de chose 

jugée de la décision juridictionnelle, seules les parties en cause possèdent un intérêt à son 

annulation”.376 

De andere mogelijke verklaring neemt het onaantastbaar karakter van de grenzen van het 

geschil zoals vastgelegd door de bodemrechter in ogenschouw.377 De partijen zelf zijn deel 

van de inhoud van geding, laat men bijgevolg andere partijen toe in cassatie dan zou men dus 

meteen ook toelaten “dat, op instigatie van de nieuwe partij, met het cassatieberoep een 

andere inhoud kan worden gegeven aan de voor de lagere rechter aanhangig gemaakte 

rechtsstrijd”.378 De auteurs van Novelles treden deze tweede reden bij: “Il est par contre, 

certain que le Conseil d’Etat statuant d’apprécier la légalité de la solution donnée à un litige 

déterminé et étroitement circonstrit; il doit considérer ce litige tel qu’il a été présenté et s’est 

déroulé devant le juge du fond et n’est donc, en principe, pas autorisé à en modifier les 

éléments, qu’il s’agisse de l’objet de la demande, des moyens proposés par les parties ou des 

personnes en cause”.379 Ook VAN DAMME  en LEWALLE scharen zich achter deze uitleg.380 

Opgemerkt weze dat ook het leerstuk van de onontvankelijkheid van nieuwe middelen, zoals 

hierboven besproken, kan gebaseerd worden op het principe van de onaantastbaarheid van de 

grenzen van het geding zoals gevoerd voor de bodemrechter(s). Daarom geeft de tweede 

mogelijke reden ook mijns inziens de beste verklaring voor het feit dat enkel zij die partij 

waren in het geding a quo een cassatieberoep kunnen inleiden. 

Vooraleer over te gaan tot de bespreking van de belangenvereiste dient er nog op gewezen te 

worden dat “hoedanigheid” in de betekenis zoals net aangehaald vaak vereenzelvigd wordt 

met het “belang”: “Opdat men de vereiste hoedanigheid zou hebben, moet men immers een 

zekere band vertonen met de bestreden beslissing, en het is precies die band die vaak ook 

                                                 
375 M. SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit administratif, T. VI, Le Conseil d’Etat, 
Brussel, Larcier, 1975, 578-579, nr. 1.685 met verwijzing naar de Franse auteurs ODENT, DE FONT-
REAULT, AUBY, DRAGO, JACQUEMART. 
376 M. SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit administratif, T. VI, Le Conseil d’Etat, 
Brussel, Larcier, 1975, 579, nr. 1.685. 
377 M. SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit administratif, T. VI, Le Conseil d’Etat, 
Brussel, Larcier, 1975, 578-579, nr. 1.685 met verwijzing naar de Franse auteur PEISER (G. PEISER, Le 
recours en cassation en droit administratif français. Evolution et régime actuel, Parijs, Sirey, 1958, 
264). 
378 M. VAN DAMME , “De Raad van State als administratieve cassatierechter”, T.B.P. 2000, 70, nr. 3. 
379 M. SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit administratif, T. VI, Le Conseil d’Etat, 
Brussel, Larcier, 1975, 578-579, nr. 1.685. 
380 M. VAN DAMME , “De Raad van State als administratieve cassatierechter”, T.B.P. 2000, 70, nr. 3; P. 

LEWALLE, Contentieux administratif, Brussel, Larcier, 2008, 891, nr. 513. 
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bepalend zal zijn voor het antwoord op de vraag of de bestreden beslissing de verzoeker kan 

benadelen, wat een aspect is van zijn belang bij de vordering”.381 

 

95. Naast bekwaam en partij in het geding a quo zijn moet een verzoeker ook belang hebben 

bij zijn cassatieberoep én de aangevoerde middelen. De belangenvereiste inzake 

administratieve cassatie is quasi identiek aan de belangenvereiste inzake het gewoon 

annulatieberoep.382 Er volgt dan ook geen exhaustieve uiteenzetting omtrent de 

belangenvereiste in procedures voor de Raad van State. Enkele bemerkingen en verwijzingen 

naar recente cassatierechtspraak betreffende een paar criteria waar het belang aan moet 

voldoen volstaan hier. De belangenvereiste bestaat uit twee componenten: enerzijds moet de 

verzoeker effectief een nadeel ondervinden ingevolge de bestreden handeling, anderzijds kan 

een vordering dit nadeel minstens gedeeltelijk verhelpen en hem dus een persoonlijk voordeel 

opleveren.383 

 

96. Het belang moet ten eerste persoonlijk zijn. Dit houdt nauw verband met de 

hoedanigheidsvereiste. Zoals hierboven vermeld wordt men inzake administratieve cassatie 

vaak geacht over het vereiste belang te beschikken van zodra men als verzoeker de 

hoedanigheid van partij in het geding a quo heeft.384 Toch zou het verkeerd zijn dit tot 

algemene en automatisch toe te passen regel te verheffen. De hoedanigheid die de verzoeker 

moet hebben om zijn cassatieberoep te mogen instellen leunt weliswaar dicht aan bij de 

vereiste dat hij een “persoonlijk” belang moet hebben, doch mag men niet uit het oog 

verliezen dat ook andere criteria een rol spelen bij de beoordeling van het al of niet aanwezig 

zijn van het vereiste belang. 

 

                                                 
381 S. LUST, “Tussen objectief en subjectief beroep: belang en hoedanigheid in de procedure voor de 
Raad van State.” in E. BREMS, K. BROECKX en G. DEBERSAQUES (eds.), Goed procesrecht  – Goed 
procederen, XXIXe Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2002-2003, Mechelen, Kluwer, 2004, 632, nr. 
10. 
382 D. RENDERS en G. PIJCKE, “La procédure en cassation administrative à l’épreuve de la pratique” in 
P. LEWALLE (ed.), Le contentieux administratif – Questions d’actualité, ULg. Commission Université-
Palais, n° 105, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 67-68, nr. 3. 
383 S. LUST, “Tussen objectief en subjectief beroep: belang en hoedanigheid in de procedure voor de 
Raad van State.” in E. BREMS, K. BROECKX en G. DEBERSAQUES (eds.), Goed procesrecht  – Goed 
procederen, XXIXe Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2002-2003, Mechelen, Kluwer, 2004, 634, nr. 
14. 
384 M. LEROY, Contentieux administratif, Brussel, Bruylant, 2008, 938-939; D. RENDERS en G. PIJCKE, 
“La procédure en cassation administrative à l’épreuve de la pratique” in P. LEWALLE (ed.), Le 
contentieux administratif – Questions d’actualité, ULg. Commission Université-Palais, n° 105, 
Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 67-68, nr. 3. 
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97. Zo zal het belang naast persoonlijk ook nog “zeker” moet zijn.385 Dit betekent dat een 

zuiver hypothetisch of potentieel belang niet voldoende is, ook al was men partij in het geding 

a quo.386 De Raad van State heeft dit recent bevestigd in een cassatiearrest van 28 januari 

2008.387 Daarin kan men lezen dat “(…) considérant que dans ses mémoires ampliatifs, le 

requérant expose que, bien qu’il ait acquis la nationalité belge, il conserve un intérêt à son 

recours, dès lors qu’en vertu de l’article 23 du Code de la nationalité belge, il peut être déchu 

de cette nationalité et qu’il lui est nécessaire de disposer ‘d’un point de chute dans cette 

éventualité, ne pouvant retourner dans son pays d’origine’; (…)” .388 De Raad van State 

antwoordde daarop “(…) que la déchéance de la nationalité constitue un événement 

aléatoire; que l’intérêt dont se prévaut le requérant est hypothétique; que, partant, le recours 

est irrecevable; (…)”.389 Bij de vereiste dat het om een zeker belang moet gaan dient samen 

met de auteurs van les Novelles opgemerkt te worden dat de mogelijkheid om na verwijzing 

een gunstiger arrest te bekomen voldoende is om als “zeker” te worden aangemerkt.390 

 

98. Het belang moet bovendien ook “actueel” zijn. Uit de oudere rechtsleer blijkt dat dit 

vroeger echter niet het geval was.391 Dat het belang actueel moet zijn betekent dat “het belang 

in al zijn aspecten voor handen (moet) zijn én bij het instellen van de vordering én op het 

ogenblik dat de Raad van State zich over de vordering uitspreekt”.392 In een recent 

                                                 
385 M. SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit administratif, T. VI, Le Conseil d’Etat, 
Brussel, Larcier, 1975, 580, nr. 1.687; M. HANOTIAU , “Le Conseil d’Etat, juge de cassation 
administrative” in X, Le citoyen face à l’administration: commissions et juridictions administratives, 
Luik, Edition du Jeune Barreau, 1990, 140. 
386 S. LUST, “Tussen objectief en subjectief beroep: belang en hoedanigheid in de procedure voor de 
Raad van State.” in E. BREMS, K. BROECKX en G. DEBERSAQUES (eds.), Goed procesrecht  – Goed 
procederen, XXIXe Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2002-2003, Mechelen, Kluwer, 2004, 692, nr. 
68. 
387 RvS 28 januari 2008, nr. 179.055; D. RENDERS en G. PIJCKE, “La procédure en cassation 
administrative à l’épreuve de la pratique” in P. LEWALLE (ed.), Le contentieux administratif – 
Questions d’actualité, ULg. Commission Université-Palais, n° 105, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 
2008, 67-68, nr. 3, vn. 4. 
388 RvS 28 januari 2008, nr. 179.055. 
389 RvS 28 januari 2008, nr. 179.055. 
390 M. SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit administratif, T. VI, Le Conseil d’Etat, 
Brussel, Larcier, 1975, 580, nr. 1.687. 
391 M. SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit administratif, T. VI, Le Conseil d’Etat, 
Brussel, Larcier, 1975, 580, nr. 1.687; M. HANOTIAU , “Le Conseil d’Etat, juge de cassation 
administrative” in X, Le citoyen face à l’administration: commissions et juridictions administratives, 
Luik, Edition du Jeune Barreau, 1990, 140. 
392 S. LUST, “Tussen objectief en subjectief beroep: belang en hoedanigheid in de procedure voor de 
Raad van State.” in E. BREMS, K. BROECKX en G. DEBERSAQUES (eds.), Goed procesrecht  – Goed 
procederen, XXIXe Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2002-2003, Mechelen, Kluwer, 2004, 678, nr. 
53. 
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cassatiearrest van 17 februari 2009 inzake studievoortgangsbetwistingen werd het actueel 

belang van de verzoeker geanalyseerd.393 “(…) Dat verzoeker sedert het instellen van zijn 

cassatieberoep voor een ánder opleidingsonderdeel een nieuw en hoger cijfer heeft gekregen 

en, zelfs, op grond daarvan een diploma heeft behaald, doet geen afbreuk aan het belang dat 

hij erbij heeft om, middels zijn cassatieberoep, van de Raad voor betwistingen inzake 

studievoortgangsbeslissingen een uitspraak te verkrijgen over de wettigheid van de 

studievoortgangsbeslissing betreffende het hier in geschil zijnde opleidingsonderdeel ten 

einde voor dit opleidingsonderdeel een correcte evaluatie, quotering en daarmee 

samenhangende graad van verdienste te krijgen. Er is geen reden om verzoeker actueel 

belang te ontzeggen bij zijn cassatieberoep”.394  

Het belang moet om actueel te zijn bovendien ook “volgehouden” zijn.395 In een ander recent 

cassatiearrest van 17 maart 2008 werd een cassatieberoep onontvankelijk verklaard omdat de 

verzoeker niet meer over het vereiste actuele belang beschikte.396 “Overwegende dat het enige 

middel uitsluitend is gericht tegen het feit dat met de bestreden beslissing geen uitspraak over 

het al dan niet verlenen van de subsidiaire beschermingsstatus wordt gedaan; dat het 

auditoraat in zijn verslag ambtshalve vaststelt dat de verzoekende partij niet meer getuigt van 

het vereiste actueel belang, nu blijkt dat haar op 29 mei 2007 de subsidiaire 

beschermingsstatus werd toegekend; dat het beroep niet-ontvankelijk is”.397 

 

99. Vervolgens moet nog gewezen worden op het feit dat ook een moreel belang in 

aanmerking komt om succesvol een administratief cassatieberoep te kunnen instellen. Dit was 

tevens vroeger ook al het geval.398 In een ander cassatiearrest van 17 februari 2009, tevens in 

het kader van een studievoortgangsbetwisting, voerde de verzoekster aan over een moreel 

belang te beschikken.399 De Raad van State neemt impliciet aan dat zo een belang voldoende 

is door het middel te onderzoeken. “(…) Daarmee steunt verzoekster haar moreel belang op 

                                                 
393 RvS 17 februari 2009, nr. 190.520, Jacobs. 
394 RvS 17 februari 2009, nr. 190.520, Jacobs. 
395 S. LUST, “Tussen objectief en subjectief beroep: belang en hoedanigheid in de procedure voor de 
Raad van State.” in E. BREMS, K. BROECKX en G. DEBERSAQUES (eds.), Goed procesrecht  – Goed 
procederen, XXIXe Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2002-2003, Mechelen, Kluwer, 2004, 679, nr. 
56. 
396 RvS 17 maart 2008, nr. 181.073. 
397 RvS 17 maart 2008, nr. 181.073. 
398 M. SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit administratif, T. VI, Le Conseil d’Etat, 
Brussel, Larcier, 1975, 580, nr. 1.687; M. HANOTIAU , “Le Conseil d’Etat, juge de cassation 
administrative” in X, Le citoyen face à l’administration: commissions et juridictions administratives, 
Luik, Edition du Jeune Barreau, 1990, 140. 
399 RvS 17 februari 2009, nr. 190.519, Universiteit Gent. 
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de precedentwaarde van de uitspraken van de Raad voor betwistingen inzake 

studievoortgangsbeslissingen. Nochtans moet, met toepassing van artikel 6 van het 

Gerechtelijk Wetboek, een bindende precedentwaarde ook aan de uitspraken van de Raad 

voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen worden ontzegd. Niet alleen kan die 

Raad zelf niet gebonden zijn door eerder door hem gedane uitspraken in een zeker typegeval. 

De Raad van State is – uit zijn aard zelf van cassatierechter allerminst gebonden door die 

rechtspraak. Het moreel belang waarnaar verzoekster in haar laatste memorie verwijst, kan 

dus niet worden aangenomen (…)”.400  

 

100. In het kader van de bespreking van de ontvankelijkheid ratione personae kan nog 

gewezen worden op twee gerelateerde vraagstukken. Ten eerste is er de vraag of een 

verzoekschrift dat ingesteld is door meerdere verzoekers en/ of tegen meerdere beslissingen 

ontvankelijk is. In de rechtsleer wordt gewezen op een vroeg geval in de beschikkingspraktijk 

waar deze vraag door de Raad van State wordt opgeworpen, maar niet beantwoord.401 Twee 

cassatiearresten van latere datum geven daarentegen wel het antwoord. In een eerste 

cassatiearrest van 20 december 2007 werd geoordeeld dat het verzoekschrift dat ingediend 

werd door twee onderscheiden verzoekers tegen twee onderscheiden beslissingen 

onontvankelijk was.402 “Considérant que (…) a rouvert les débats notamment sur la question 

de la recevabilité d’un recours en cassation administrative introduit sous la forme d’une 

requête unique par plus d’une partie requérante et visant plus d’une décision attaquée; 

Considérant qu’en ne joignant pas comme connexes les requêtes portées devant elle et en 

prenant une décision distincte pour chacune des deux parties requérantes, la Commission 

permanente de recours des réfugiés a implicitement mais certainement jugé que les causes 

n’étaient pas connexes; que cette appréciation est souveraine en fait; qu’il n’appartient pas 

au Conseil d’Etat de la remettre en cause, ce à quoi les parties requérantes l’invitent pourtant 

en portant devant lui une requête unique; qu’il s’ensuit que le recours n’est pas recevable, 

(…)” .403 In een volgend cassatiearrest van 25 januari 2008 oordeelt de Raad van State dat een 

verzoekschrift ingesteld door één verzoeker tegen twee onderscheiden beslissingen wél 

                                                 
400 RvS 17 februari 2009, nr. 190.519, Universiteit Gent. 
401 RvS 8 augustus 2007, nr. 1.084 (c); D. RENDERS en G. PIJCKE, “La procédure en cassation 
administrative à l’épreuve de la pratique” in P. LEWALLE (ed.), Le contentieux administratif – 
Questions d’actualité, ULg. Commission Université-Palais, n° 105, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 
2008, 68, nr. 4. 
402 RvS 20 december 2007, nr. 178.134. 
403 RvS 20 december 2007, nr. 178.134. 
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ontvankelijk is.404 “Considérant que (…) le Conseil du contentieux des étrangers refuse de 

reconnaître au requérant la qualité de réfugié et de lui octroyer le statut de protection 

subsidiaire; que, par (…), il prend la même décision à l'égard de la requérante, considérant 

que sa demande ‘est liée à celle de son époux’, qu'il n'est pas fait état d'éléments de nature à 

justifier qu'un traitement différent lui soit réservé et qu'il y a ‘lieu de joindre les deux 

affaires’; que les requérants formulent les mêmes critiques à l'égard de chacun de ces arrêts; 

Considérant que si des recours avaient été introduits par des requêtes distinctes, le Conseil 

d'Etat aurait pu en ordonner la jonction, conformément à l'article 60 du règlement général de 

procédure, lequel est applicable à la procédure en cassation en vertu de l'article 25 de 

l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil 

d'Etat; que, partant, la requête est recevable en tant qu'elle tend à la cassation de deux 

arrêts; (…)”.405 Het betrof hier duidelijk een andere situatie dan in het eerst geciteerde arrest. 

De bodemrechter had hier immers al geoordeeld dat de zaken konden samengevoegd worden. 

RENDERS en PIJCKE wijzen ook nog op het geval waarin meerdere beslissingen genomen 

worden in dezelfde zaak, ook dan zal één verzoekschrift ter bestrijding daarvan ontvankelijk 

zijn.406 De Raad van State houdt deze rechtspraak aan.407 

 

101. In het kader van de bespreking van de ontvankelijkheidsvoorwaarden betreffende de 

persoon van de verzoeker is het nuttig ook even stil te blijven staan bij de verwerende partij in 

cassatie van die verzoeker. Een passage uit het hierboven al eens kort aangehaalde arrest 

JACMIN  van 12 december 2001 leert twee zaken dienaangaande. “Considérant que le 

requérant poursuit en l’espèce la cassation de la décision prononcée en premier et dernier 

ressort par la Commission d’appel du Service du controle médical de l’I.N.A.M.I.; que celle-

ci, étant une juridiction administrative, ne peut être désignée comme partie adverse; que le 

requérant devait désigner en cette qualité l’I.N.A.M.I., personne morale à laquelle ressortit la 

Commission d’appel; que, toutefois, l’erreur commise par le requérant à cet égard n’est pas 

de nature à entraîner l’irrecevabilité de la requête dès lors que, dans le cadre de 

                                                 
404 RvS 25 januari 2008, nr. 178.991. 
405 RvS 25 januari 2008, nr. 178.991. 
406 D. RENDERS en G. PIJCKE, “La procédure en cassation administrative à l’épreuve de la pratique” in 
P. LEWALLE (ed.), Le contentieux administratif – Questions d’actualité, ULg. Commission Université-
Palais, n° 105, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 68, nr. 4. 
407 RvS 30 april 2008, nr. 2.662 (c); RvS 30 maart 2009, nr. 191.994, www.juridict.be.   
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l’instruction, l’auditeur rapporteur a rectifié les errements du requérant et que l’I.N.A.M.I. a 

déposé un mémoire en réponse et un dernier mémoire; (…)” .408 

Eerst en vooral kan dus het administratief rechtscollege niet de verwerende partij zijn. Dit 

verschilt van wat bij een gewoon annulatieberoep tegen een administratieve rechtshandeling 

het geval is, daar is het beroep immers wel gericht tegen het orgaan dat de beslissing heeft 

genomen.409 De verwerende partij in cassatie is dus de persoon of het organisme die partij was 

in het geding voor de bodemrechter.410 Dit is evident, mede gelet op de identieke situatie bij 

het Hof van Cassatie.411 In een cassatiearrest van 25 januari 2008 kan men een mooi 

toepassingsgeval terugvinden.412 “Considérant que le Commissaire général aux réfugiés et 

aux apatrides était partie défenderesse devant le Conseil du contentieux des étrangers; que le 

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides est créé ‘auprès du Ministre’, et n’est pas 

doté d’une personnalité juridique distincte de celle de l’Etat; que ce n’est manifestement pas 

la personne physique actuellement titulaire de la fonction de Commissaire général aux 

réfugiés et aux apatrides qui était en cause devant le Conseil du contentieux des étrangers, 

mais l’institution dont il est le chef, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides; 

que celle-ci est un organe de l’Etat; que ni le ministre de l’Intérieur ni les services soumis à 

son autorité n’ont pris ou contribué à la confection de la décision déférée au Conseil du 

contentieux des étrangers, ni n’ont été parties à l’instance devant lui; qu’il ne se justifie pas 

de maintenir le ministre de l’Intérieur à la cause, la représentation de l’Etat belge étant 

assurée devant le Conseil d’Etat par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides; 

(…)” . 

Ten tweede blijkt uit het arrest JACMIN  ook dat de inquisitoriale Raad van State zich soepel 

opstelt wanneer op foute wijze de verwerende partij in het verzoekschrift wordt aangeduid. 

Dit is altijd al het geval geweest zo blijkt uit de oude rechtspraak en rechtsleer.413 De 

                                                 
408 RvS 12 december 2001, nr. 101.771, Jacmin. 
409 M. VAN DAMME , “De Raad van State als administratieve cassatierechter”, T.B.P. 2000, 70, nr. 4. 
410 M. SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit administratif, T. VI, Le Conseil d’Etat, 
Brussel, Larcier, 1975, 576, nr. 1.679; M. HANOTIAU , “Le Conseil d’Etat, juge de cassation 
administrative” in X, Le citoyen face à l’administration: commissions et juridictions administratives, 
Luik, Edition du Jeune Barreau, 1990, 138. 
411 M. VAN DAMME , “De Raad van State als administratieve cassatierechter”, T.B.P. 2000, 70, nr. 4; 
M. LEROY, Contentieux administratif, Brussel, Bruylant, 2008, 939. 
412 RvS 25 januari 2008, nr. 178.960. 
413 M. SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit administratif, T. VI, Le Conseil d’Etat, 
Brussel, Larcier, 1975, 577, nr. 1.679; M. HANOTIAU , “Le Conseil d’Etat, juge de cassation 
administrative” in X, Le citoyen face à l’administration: commissions et juridictions administratives, 
Luik, Edition du Jeune Barreau, 1990, 138-139. 
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verplichting om in het verzoekschrift de naam en het adres van de verwerende partij voor het 

rechtscollege te vermelden wordt trouwens ook niet gesanctioneerd.414 

 
§2. Ontvankelijkheid ratione temporis 
 

102. Het verzoekschrift waarbij cassatieberoep wordt ingesteld, wordt ingediend uiterlijk de 

dertigste dag na de kennisgeving van de bestreden beslissing.415 Het verzoekschrift vermeldt 

daartoe de datum van de beslissing waartegen beroep wordt ingesteld.416 Deze beroepstermijn 

is uiteraard een vervaltermijn en bijgevolg van openbare orde. Het PRC voegt er nog aan toe 

dat de vervaldag in de termijn gerekend wordt en dat deze dag verplaatst wordt naar de 

eerstvolgende werkdag indien hij valt in het weekend of op een wettelijke feestdag.417 De 

rechtsgrond van de termijnbepaling uit het PRC lezen we in artikel 30, §1, vierde lid RvS – 

wet.418 

 

103. De beroepstermijn in cassatie bedraagt dus maar de helft vergeleken met de 

beroepstermijn die geldt voor het gewoon annulatieberoep. Het doel van deze korte 

beroepstermijn bestaat er volgens de Regering in om “vanuit het oogpunt van de 

rechtszekerheid de termijn gedurende dewelke een beslissing het voorwerp kan uitmaken van 

een voorziening in cassatie zo kort als mogelijk te houden, zonder dat hierdoor het recht op 

een daadwerkelijke toegang tot de rechter aan de burger wordt ontzegd”.419 Zij verduidelijkt 

dit door te stellen dat het cassatieberoep een buitengewoon rechtsmiddel is dat een 

rechtzoekende in de mogelijkheid stelt om op basis van de cassatiegronden de vernietiging te 

vragen van een voor hem nadelige in laatste aanleg gewezen beslissing in een bodemgeschil 

en dat zo “een dergelijk geschil derhalve ten gronde reeds volledig is ‘uitgekristalliseerd’ 

door de bodemrechter”.420  

                                                 
414 Artikel 3, §2, 6° PRC 
415 Artikel 3, §1 PRC 
416 Artikel 3, §2, 5° PRC 
417 Artikel 43, tweede en derde lid PRC 
418 Artikel 30, §1, vierde lid RvS – wet luidt: “In afwijking van het tweede lid, kan de Koning, bij een 
besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad een kortere termijn van verjaring van het in artikel 
14, § 2, bepaald cassatieberoep bepalen, zonder dat deze minder dan vijftien dagen mag bedragen”. 
419 Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot 
oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 47. 
420 Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot 
oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 47. 
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104. De Raad van State verklaart laattijdige cassatieberoepen bijgevolg onontvankelijk.421 

Uiteraard kan daarvan steeds afgeweken worden ingeval de verzoeker overmacht aantoont als 

reden van het laattijdig indienen van het cassatieberoep.422  

De beschikkingspraktijk van de Raad van State terzake toont aan dat een overschrijding van 

de beroepstermijn meestal streng afgestraft wordt, ook al is die overschrijding soms niet de 

schuld van de ‘onwetende’ verzoeker. Ter illustratie kan men verwijzen naar een overweging 

uit een beschikking van 18 juni 2008: “(…) Overwegende dat artikel 3, § 1, van het 

voornoemde koninklijk besluit van 30 november 2006 bepaalt dat de verzoekschriften 

aangaande cassatieberoepen ingediend worden ‘uiterlijk de dertigste dag na de kennisgeving 

van de bestreden beslissing’; dat het voorliggende beroep, ingediend op 4 mei 2007, laattijdig 

is; dat het beroep kennelijk onontvankelijk is; Overwegende dat aan deze vaststelling geen 

afbreuk wordt gedaan door het feit dat de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers 

van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders bij de kennisgeving van de 

bestreden beslissing ten onrechte melding heeft gemaakt van de mogelijkheid om een beroep 

in te stellen binnen een termijn van zestig dagen; dat de termijn bedoeld in artikel 3, § 1, van 

het voornoemde koninklijk besluit van 30 november 2006 immers een vervaltermijn is, die de 

openbare orde raakt; (…)”.423 In de rechtsleer werd eveneens een gelijkaardig geval aan 

Franstalige kant besproken.424 De auteurs betreuren deze koude gang van zaken: “l’on peut 

toutefois se demander si l’erreur de la partie requérante n’est pas le fait du prince et si le 

recours n’aurait pas dû, dans ces conditions, être admis nonobstant le caractère tardif du 

recours”.425 

 

105. Dit probleem uit de praktijk brengt ons naadloos bij de vaststelling dat noch artikel 19, 

tweede lid RvS – wet426, noch het analoge artikel 2, 4° Wet Openbaarheid Bestuur427 gelden 

                                                 
421 Voor een toepassingsgeval zie: RvS 23 november 2007, nr. 1.569 (c), www.juridict.be.  
422 Voor een geval waarin overmacht niet wordt aanvaard zie: RvS 15 juni 2007, nr. 777 (c), 
www.juridict.be.  
423 RvS 18 juni 2008, nr. 784 (c), www.juridict.be en eensluidend, RvS 18 juni 2008, nr. 789 (c), 
www.juridict.be.  
424 RvS 20 april 2007, nr. 454 (c), Bois Maistriau; M. LEROY, Contentieux administratif, Brussel, 
Bruylant, 2008, 922, vn. (2);  D. RENDERS en G. PIJCKE, “La procédure en cassation administrative à 
l’épreuve de la pratique” in P. LEWALLE (ed.), Le contentieux administratif – Questions d’actualité, 
ULg. Commission Université-Palais, n° 105, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 68, nr. 5, vn. 8. 
425 D. RENDERS en G. PIJCKE, “La procédure en cassation administrative à l’épreuve de la pratique” in 
P. LEWALLE (ed.), Le contentieux administratif – Questions d’actualité, ULg. Commission Université-
Palais, n° 105, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 68, nr. 5, vn. 8. 
426 Artikel 19, tweede lid RvS – wet luidt: “De verjaringstermijnen voor de beroepen bedoeld bij 
artikel 14, § 1, nemen alleen een aanvang op voorwaarde dat de betekening door de administratieve 
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voor jurisdictionele beslissingen van administratieve rechtscolleges. Deze bepalingen hebben 

dus geen invloed op de termijn voor het cassatieberoep.428 RENDERS en PIJCKE zien hier, 

vooral wat artikel 19, tweede lid RvS – wet betreft, een discriminatoire ongrondwettigheid 

in.429 

 

106. Ter afronding van de bespreking van de ontvankelijkheid ratione temporis van het 

beroep moet er nog aan herinnerd worden dat de termijn voor het instellen van het 

cassatieberoep géén schorsende werking heeft, hetzelfde geldt voor de termijn waarbinnen het 

onderzoek naar de toelaatbaarheid ervan moet geschieden. Artikel 17 RvS – wet vermeldt 

inderdaad niet het administratief cassatieberoep.430 De Raad van State, afdeling wetgeving 

heeft zich in zijn advies naar aanleiding van de grote wetswijziging van 2006 de vraag gesteld 

of dit, specifiek in vreemdelingenmateries, wel conform enkele bepalingen uit het EVRM 

is.431 De Regering is van oordeel dat dit geen problemen kan geven en bovendien wordt in de 

afwezigheid van schorsende werking een reden gezien om de beroepstermijn zo kort mogelijk 

te houden.432 

De beschikkingspraktijk leert dat verzoeken om de tenuitvoerlegging van de bestreden 

jurisdictionele beslissing te schorsen ontoelaatbaar worden verklaard. “(...) Qu’une demande 

de suspension ne peut être introduite, selon l'article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le 

Conseil d’Etat, que lorsqu’un acte ou un règlement d’une autorité administrative est 

susceptible d’être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, mais non lorsqu’une décision 
                                                                                                                                                         
overheid van de akte of van de beslissing met individuele strekking het bestaan van die beroepen 
alsmede de in acht te nemen vormvoorschriften en termijnen vermeldt. Indien aan die verplichting niet 
wordt voldaan dan nemen de verjaringstermijnen een aanvang vier maanden nadat de betrokkene in 
kennis werd gesteld van de akte of van de beslissing met individuele strekking”. 
427 Artikel 2, 4° Wet 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, B.S. 30 juni 1994 (ed. 2), 
17662 luidt: “(…) vermeldt elk document waarmee een beslissing of een administratieve handeling 
met individuele strekking uitgaande van een federale administratieve overheid ter kennis wordt 
gebracht van een bestuurde, de eventuele beroepsmogelijkheden, de instanties bij wie het beroep moet 
worden ingesteld en de geldende vormen en termijnen; bij ontstentenis neemt de verjaringstermijn 
voor het indienen van het beroep geen aanvang”. 
428 S. LUST, “De hervorming van de Raad van State anno 2006”, C.D.P.K. 2007, 277, nr. 85. 
429 D. RENDERS en G. PIJCKE, “La procédure en cassation administrative à l’épreuve de la pratique” in 
P. LEWALLE (ed.), Le contentieux administratif – Questions d’actualité, ULg. Commission Université-
Palais, n° 105, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 68-69, nr. 5, vn. 8 en 9. 
430 Artikel 17, §1 RvS – wet luidt: “Wanneer een akte of een reglement van een administratieve 
overheid vatbaar is voorvernietiging krachtens artikel 14, §§ 1 en 3, kan de Raad van State als enige 
de schorsing van de tenuitvoerlegging ervan bevelen” . 
431 Adv.RvS 39.717/AV bij het Voorontwerp van wet tot hervorming van de Raad van State en tot 
inrichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 
292-294. 
432 Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot 
oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 47. 
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contentieuse est susceptible d’être cassée en application de l'article 14, § 2; qu’il s’ensuit que 

la demande de suspension est manifestement irrecevable et doit être rejetée par la même 

ordonnance que celle qui statue sur l'admissibilité du recours en cassation; (...)”.433 

 

§3. Verzoekschrift en bijlagen 

 

107. In wat volgt wordt de aandacht gevestigd op enkele bijzonderheden waaraan het 

verzoekschrift én de bijlagen moeten voldoen. Het verzoekschrift dient steeds aangetekend te 

zijn verstuurd.434 

 

108. Opmerkelijk is vooreerst dat een cassatieberoep slechts kan worden ingediend met 

bijstand van een advocaat(-stagiair).435 Volgens de Regering is deze verplichting “duidelijk 

ingegeven om het aantal ongepaste voorzieningen op adequate wijze te beperken” én 

verantwoord in het licht van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en het Europees Hof 

voor de Rechten van de Mens.436 Indien het verzoekschrift niet ondertekend werd door een 

advocaat(-stagiair) wordt het overeenkomstig artikel 5, 1° PRC niet op de rol ingeschreven en 

bijgevolg als niet – ingediend beschouwd.437 De verzoeker krijgt wel nog vijf dagen om het 

gebrek te regulariseren, gebeurt dit niet dan wordt het verzoekschrift alsnog als niet – 

ingediend beschouwd.438 Een toepassingsgeval met een niet – ondertekend verzoekschrift 

gevolgd door een geslaagde regularisatie kan men terugvinden in een beschikking van 20 juni 

2007. “(...) La requête envoyée le 26 avril 2007 n’était pas signée et qu’elle a ensuite été 

régularisée, par un paraphe de l’avocat chez lequel la requérante a fait élection de domicile 

ainsi que par la signature d’un avocat tiers; que cette régularisation est intervenue dans les 

cinq jours de la réception de la lettre du greffe du Conseil d'Etat invitant la requérante à 

régulariser son recours sous peine de nonenrôlement; que la requête signée et postée le 11 

mai 2007 est censée, en application de l’article 5 de l'arrêté royal précité du 30 novembre 

2006, avoir été introduite à la date du premier envoi, soit le 26 avril 2007; qu’elle est dès lors 

                                                 
433 RvS 10 mei 2007, nr. 530 (c), www.juridict.be.  
434 Artikel 39, eerste lid PRC 
435 Artikel 19, vierde lid RvS – wet en artikel 3, §2, eerste zin PRC 
436 Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot 
oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 33-
34. 
437 Artikel 5, 1° PRC 
438 Artikel 5, tweede tot vierde lid PRC 
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recevable ratione temporis; (...)”.439 Wanneer het gebrekkige verzoekschrift echter al op de 

rol was ingeschreven dan moet het van de rol worden geschrapt.440 

 

109. Naast de handtekening van een advocaat(-stagiair) moet het verzoekschrift ook het 

opschrift “cassatieberoep” dragen.441 Een soortgelijk én gesanctioneerd opschriftvereiste geldt 

ook voor het verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging.442 De vermelding is niet 

doorslaggevend.443 De reden is praktisch van aard en strekt ertoe een tijdsbesparing te 

realiseren op niveau van de griffie.444 

 

110. Een andere verplichting, behalve voor administratieve overheden, is het vermelden van 

de gekozen woonplaats in België.445 Bij gebrek hieraan wordt dezelfde sanctie mét 

regularisatiemogelijkheid als bij het ontbreken van een handtekening door een 

advocaat(stagiair) toegepast.446 De verplichte woonplaatskeuze in alle cassatiezaken vindt zijn 

oorsprong in het inmiddels afgeschafte Procedurereglement Vreemdelingenzaken.447 

 

111. Nog vermeldenswaard is het feit dat ook het taalstatuut van de verzoeker vermeld dient 

te worden wanneer de wet die op haar van toepassing is bepaalt welke taal ze moet gebruiken 

voor de Raad van State.448 Hierbij moet artikel 66, derde lid RvS – wet in herinnering 

gebracht worden.449 Wanneer tegen deze bepaling gezondigd wordt verklaart de Raad van 

                                                 
439 RvS 20 juni 2007, nr. 805 (c), www.juridict.be.  
440 RvS 28 november 2007, nr. 1622 (c), www.juridict.be: “(...) le recours n'a pas été introduit avec 
l’assistance d'un avocat; qu'aux termes de l’article 5 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 
déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, il n'aurait pas dû être enrôlé, et est 
‘réputé non introduit’; qu’un tel recours doit être biffé du rôle, (...)”. 
441 Artikel 3, §2, 1° PRC 
442 Artikel 17, §3, tweede lid RvS – wet  
443 Artikel 3 Verslag aan de Koning bij het KB van 30 november 2006 
444 Artikel 3 Verslag aan de Koning bij het KB van 30 november 2006; S. LUST, “De hervorming van 
de Raad van State anno 2006”, C.D.P.K. 2007, 275, nr. 79. 
445 Artikel 3, §2, 3° PRC J° artikel 37, eerste lid PRC 
446 Artikel 5, 2° PRC 
447 Artikel 34 Koninklijk Besluit van 9 juli 2000 houdende bijzondere procedureregeling inzake 
geschillen over beslissingen betreffende toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen, B.S. 15 juli 2000; Artikel 3 Verslag aan de Koning bij het KB van 30 
november 2006. 
448 Artikel 3, §2, 10° PRC 
449 Artikel 66, lid 3 RvS – wet luidt: “In afwijking van het eerste lid, moet op straffe van niet-
ontvankelijkheid de kandidaat vluchteling het verzoekschrift en de overige procedurestukken indienen 
in de taal die is bepaald bij het indienen van de asielaanvraag overeenkomstig artikel 51/4 van de wet 
van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen”. 
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State het verzoekschrift in de foute taal kennelijk onontvankelijk.450 Dat de bestreden 

beslissing een andere taal dan het verzoekschrift heeft is ook voldoende om overgaan tot het 

onontvankelijk verklaren van het verzoekschrift.451 Deze bepaling geldt enkel in asielzaken.452  

 

112. Bij het verzoekschrift moeten daarenboven steeds enkele bijlagen gevoegd worden.453 

Worden de vermelde stukken niet bij het verzoekschrift gevoegd, dan wordt het 

cassatieberoep als niet – ingediend beschouwd. Evenwel kan dit gebrek ook binnen de vijf 

dagen worden geregulariseerd.454 

 

113. Ter afronding dient nog opgemerkt te worden dat de mogelijkheid om een gebrekkig 

verzoekschrift te regulariseren geenszins inhoudt dat de verzoeker de het initiële 

verzoekschrift mag aanvullen of wijzigen.455 

 

Afdeling 2: De preliminaire toelaatbaarheidsprocedure 

 

114. Indien het cassatieberoep, eventueel na regularisatie, de hierboven besproken eerste 

beginfase doorgekomen is, vindt het sinds eind 2006 nog een tweede en moeilijkere hindernis 

                                                 
450 RvS 22 juni 2007, nr. 813 (c): “Overwegende dat overeenkomstig artikel 66, tweede lid, van de 
gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals gewijzigd door artikel 23 van de wet van 15 
september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen het verzoekschrift op straffe van niet-ontvankelijkheid moet worden 
ingediend in de taal die is bepaald bij het indienen van de asielaanvraag overeenkomstig artikel 51/4 
van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; dat deze taal in casu het Nederlands is; dat het in het 
Frans gestelde verzoekschrift om die reden kennelijk niet-ontvankelijk is”. 
451 RvS 10 januari 2008, nr. 1.852 (c), www.juridict.be: “(...) la décision attaquée est rédigée en 
français; que le recours en cassation, rédigé en néerlandais, est irrecevable par application de 
l'article 66, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 15 septembre 
2006, ce que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater; 
qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, 
(...)” . 
452 RvS 21 december 2007, nr. 1.790 (c): “Overwegende dat het cassatieberoep van de verzoekende 
partij met ´s Raads beschikking nr. 1531 van 22 november 2007 niet toelaatbaar werd verklaard 
omdat het verzoekschrift tot cassatie in het Frans was opgesteld; dat het echter geen asielzaak betreft, 
zodat de taalvereiste van artikel 66, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State 
niet geldt; dat het daarom past de voornoemde beschikking in te trekken en de toelaatbaarheid 
opnieuw te beoordelen”. 
453 Artikel 4 PRC 
454 Artikel 5, 3° PRC 
455 RvS 31 augustus 2007, nr. 1.230 (c); D. RENDERS en G. PIJCKE, “La procédure en cassation 
administrative à l’épreuve de la pratique” in P. LEWALLE (ed.), Le contentieux administratif – 
Questions d’actualité, ULg. Commission Université-Palais, n° 105, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 
2008, 72, nr. 9. 
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op zijn weg vooraleer het effectief ten gronde zal worden behandeld. Overeenkomstig artikel 

20 RvS – wet wordt een cassatieberoep immers eerst nog onderworpen aan een voorafgaande 

“procedure van toelating”.456 Deze procedure fungeert als een zeef om “juridisch onwaardige 

beroepen te filteren”.457 Vooraleer concreet in te gaan op het filtermechanisme en de 

beschikkingspraktijk zal de ratio legis geanalyseerd worden en dus ook de ontstaanscontext 

van dit instrument dat zoals zal blijken grotendeels voortkomt uit het probleem van de 

omvangrijke gerechtelijke achterstand op niveau van de Raad van State.  

 

§1. De gerechtelijke achterstand 

 

115. De samenleving verwacht zeer veel van de Belgische Raad van State.458 Als hoogste en 

vaak als enig bevoegde administratief rechtscollege wordt de Raad van State overstelpt met 

allerhande soorten vragen van rechtzoekenden. De verzoeker kan kiezen uit een gamma 

procedurevormen (annulatieberoep, schorsingsberoep, schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid en het administratief cassatieberoep), dit al naargelang de omstandigheden 

van de zaak en het beoogde doel van de vordering. Vaak moeten nieuwe zaken binnen een 

korte tijdspanne afgehandeld worden. Ook de materies die aan bod komen liggen vaak ver 

uiteen. Van uit de hand gelopen burenruzies omtrent een duiventil tot 

(overheidsopdrachten)betwistingen rond industrieel – economische megaprojecten, over de 

schrijnende situaties van (virtueel uitgeprocedeerde) asielzoekers. In ruil wordt ook van de 

samenleving (onaanvaardbaar) veel verwacht.459 Doorheen de jaren is een massieve 

werkachterstand ontstaan op het niveau van de Raad van State, waardoor een verzoeker vaak 

jaren moet wachten op een uitspraak. Dit onaanvaardbare gegeven staat in schril contrast met 

de toepassing van de zogenaamde “hakbijlen” die achter vele procedurele hoeken loeren en de 

vaak strenge houding460 van de Raad van State. Diligentie impliceert vooralsnog 

éénrichtingsverkeer richting Raad van State. 

 

                                                 
456 Artikel 20, §1 en §2 RvS – wet  
457 MvT bij het wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 37. 
458 E. BREWAEYS, “De recente hervormingen van de Raad van State”, Ius & Actores 2008, 89. 
459 D. D’HOOGE en M. GELDERS, “De gerechtelijke achterstand bij de Raad van State en de 
maatregelen tot versnelling van de rechtspleging” in E. BREMS, K. BROECKX en G. DEBERSAQUES 
(eds.), Goed procesrecht – Goed procederen, XXIXe Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2002-2003, 
Mechelen, Kluwer, 2004, 573, nr. 1. 
460 S. LUST, “De hervorming van de Raad van State anno 2006”, C.D.P.K. 2007, 242-243, nr. 1. 
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116. “Gerechtelijke” en “achterstand”, in de Belgische juridische context inmiddels twee 

onafscheidelijke begrippen, is een té eenvoudige omschrijving om de complexe realiteit van 

de trage verwerking van rechtszaken te benoemen. Men kan de gerechtelijke achterstand 

namelijk vanuit diverse invalshoeken benaderen en telkens zal men dan tot een andere 

definitie komen. Ofwel beschouwt men de gerechtelijke achterstand vanuit het standpunt van 

het gerecht waar zich de achterstand manifesteert. Ofwel plaatst men zich in de positie van de 

verzoeker die zijn zaak behandeld wil zien door dat gerecht. 

 

117. Stelt men zich in de positie van het gerecht waar de achterstand zich voordoet dan 

onderscheiden D’HOOGE en GELDERS twee benaderingswijzen.461  

Hun eerste benadering gaat uit van de “belasting van de rol”.462 De achterstand blijkt dan uit 

het aantal zaken dat wacht op behandeling, vermeerderd met het aantal verwachte nieuwe 

zaken. Men kan de gecumuleerde historische achterstand vergelijken met het aantal zaken dat 

normaliter jaarlijks kan worden behandeld. Men spreekt dan van “blijvende structurele 

achterstand” indien het aantal zaken dat jaarlijks kan worden behandeld niet toelaat om de 

gecumuleerde historische achterstand af te bouwen.  

Hun tweede benaderingswijze bekijkt het aantal nieuwe zaken naar verhouding tot het aantal 

door de Raad van State tijdens een zelfde periode definitief afgesloten zaken. Deze “instroom 

– uitstroom” benadering laat toe na te gaan of de achterstand blijft toenemen, dan wel of er 

enkel een probleem is van historische achterstand. 

 

118. Bekijkt men daarentegen de problematiek vanuit het standpunt van de rechtzoekende dan 

is enkel de notie “doorlooptijd” van belang.463 De tijd die zal verstrijken tussen het indienen 

van het verzoekschrift en de dag van de einduitspraak moet zo kort mogelijk zijn. Iemand die 

een verzoekschrift indient wenst normaliter zo snel mogelijk een geschil te beëindigen en is 

niet begaan met het disfunctioneren van het gerecht waarvoor hij zijn geding voert. 

 

                                                 
461 D. D’HOOGE en M. GELDERS, “De gerechtelijke achterstand bij de Raad van State en de 
maatregelen tot versnelling van de rechtspleging” in E. BREMS, K. BROECKX en G. DEBERSAQUES 
(eds.), Goed procesrecht – Goed procederen, XXIXe Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2002-2003, 
Mechelen, Kluwer, 2004, 575-576, nrs. 5 en 6. 
462 Dit is het aantal aanhangige zaken en procedures. 
463 D. D’HOOGE en M. GELDERS, “De gerechtelijke achterstand bij de Raad van State en de 
maatregelen tot versnelling van de rechtspleging” in E. BREMS, K. BROECKX en G. DEBERSAQUES 
(eds.), Goed procesrecht – Goed procederen, XXIXe Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2002-2003, 
Mechelen, Kluwer, 2004, 577, nr. 7. 
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119. Nu het kaderbegrip “gerechtelijke achterstand” gedefinieerd is kan men nagaan hoe deze 

problematiek zich manifesteerde op niveau van de Raad van State. De eerste stap hier is na te 

gaan hoe de Raad van State de toestand zelf percipieert. 

Het is van belang te weten dat reeds in de jaren ’90 dit hoogste administratieve rechtscollege 

zich actief met de achterstandsproblematiek bezighield. De Wet van 4 augustus 1996 

institutionaliseerde de aandacht voor het wegwerken van de achterstand in de rechtsbedeling 

door een artikel 120 in te voeren in de gecoördineerde wetten op de Raad van State.464 Dit 

artikel belastte de Algemene Vergadering van de Raad van State met de taak een 

‘vierjarenplan’ op te stellen waarin maatregelen geformuleerd werden ‘die, zonder dat zij 

afbreuk doen aan het vervullen van zijn rechtsprekende taak, kunnen bijdragen tot het 

wegwerken van de achterstand in de rechtsbedeling bij de Raad van State’.465 De invoering 

van dit institutionele instrument ging vergezeld van de creatie van een nieuwe administratieve 

functie binnen de Raad van State, meerbepaald die van ‘beheerder’, door artikel 102bis RvS – 

wet.466 Het eerste vierjarenplan werd op 16 december 1997 door de Algemene Vergadering 

van de Raad van State goedgekeurd.467 Sindsdien werd echter geen nieuw vierjarenplan 

opgesteld en het eerste lid van artikel 120 werd zelfs afgeschaft bij Wet van 15 september 

2006 waardoor het vierjarenplan definitief tot de institutionele geschiedenis van de Raad van 

State behoort.468  

Dit betekent niet dat daardoor ook de aandacht voor de achterstandsproblematiek mee werd 

begraven. De Raad van State beschikt immers nog over het instrument van het 

activiteitenverslag469 waarin jaarlijks ook dieper wordt ingegaan op de evoluties van de 

gerechtelijke achterstand.470 In tegenstelling tot het opstellen van het vierjarenplan, werd de 

verplichting van het opstellen van dergelijk activiteitenverslag wel nagekomen, weze het 

telkens met vertraging.471 Om een beeld te krijgen van de hoegrootheid van de gerechtelijke 

achterstand moet men dus een beroep doen op het meest relevante activiteitenverslag. 

 

                                                 
464 Artikel 45 Wet 4 augustus 1996 tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd 
op 12 januari 1973, B.S. 20 augustus 1996. 
465 Oud artikel 120, eerste lid RvS – wet 
466 Artikel 42 Wet 4 augustus 1996  
467 Voor een korte bespreking zie: M. VAN DAMME , “Het wegwerken van de achterstand in de 
rechtsbedeling door de Raad van State”, R.W. 1998-99, 1469-1474. 
468 Artikel 64 Wet 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een 
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, B.S. 6 oktober 2006. 
469 Ook wel ‘Jaarverslag’ genoemd. 
470 Artikel 119 RvS – wet 
471 De jaarverslagen vanaf gerechtelijk jaar 1994 – 1995 tot en met gerechtelijk jaar 2006 – 2007 zijn 
te raadplegen op http://www.raadvst-consetat.be/?page=about_annualreports&lang=nl (17 juli 2009). 
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120. Het meest geschikte tijdstip, in het licht van wat volgt, om de achterstand te analyseren is 

de vooravond van de grote hervormingen doorgevoerd door de twee wetten van 15 september 

2006.472 Het Jaarverslag 2005 – 2006 van de Raad van State geeft een duidelijk en 

gestructureerd overzicht van de werklast waarmee de afdeling administratie destijds werd 

geconfronteerd.473 Er wordt steeds een opdeling gemaakt tussen enerzijds het ‘gewone’ 

contentieux en anderzijds het vreemdelingencontentieux. Wat het aantal ingeleide474 beroepen 

betreft kan men vaststellen dat er over de laatste zeven gerechtelijke jaren een constante en 

sterke toename is geweest van het aantal ingeleide beroepen. Zij het dat in de onderscheiden 

jaren de hoeveelheid nieuwe beroepen sterke fluctuaties kende, met een opvallende daling in 

de laatste twee jaar.475  

In cijfers gaat het voor 2005 – 2006 om 10.679 nieuwe beroepen in totaal, waarvan 2.474 in 

het ‘gewone’ contentieux en 8.205 in het vreemdelingencontentieux. Wat het aantal gewezen 

eindarresten betreft kan men eveneens over de laatste zeven gerechtelijke jaren een gestage 

toename van het aantal arresten vaststellen.476 In cijfers uitgedrukt gaat het voor 2005 – 2006 

om 11.970 eindarresten in totaal, waarvan 2.743 in het ‘gewone’ contentieux en 9.227 in het 

vreemdelingencontentieux. Wat het aantal hangende zaken477 betreft  kan men een 

geleidelijke maar gestage afname van het aantal hangende zaken optekenen, zowel in het 

‘gewone’ contentieux als in het vreemdelingencontentieux.478 Weerom in cijfers geeft dit voor 

2005 – 2006 een totaal van 35.918 hangende zaken, waarvan 10.866 zaken in het ‘gewone’ 

contentieux en 24.946 zaken in het vreemdelingencontentieux. In het jaarverslag vindt men 

geen gegevens terug omtrent de gemiddelde doorlooptijd van de zaken.479  

 

                                                 
472 Wet 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen, B.S. 6 oktober 2006 en Wet 15 september 2006 tot wijziging van de wet 
van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen, B.S. 6 oktober 2006. 
473 RAAD VAN STATE, Jaarverslag 2005 – 2006, consulteerbaar op: http://www.raadvst-
consetat.be/?page=about_annualreports&lang=nl&q=jaarverslag (17 juli 2009). Dit verslag bevat de 
cijfers tot op 31 augustus 2006, dit is 2 weken vóór de afkondiging van de twee genoemde 
hervormingswetten. 
474 Onder ‘ingeleid beroep’ wordt elk nieuw rolnummer verstaan, opgemerkt weze dat een rolnummer 
meerdere procedures kan omvatten. 
475 RAAD VAN STATE, Jaarverslag 2005 – 2006, 18. 
476 RAAD VAN STATE, Jaarverslag 2005 – 2006, 19. 
477 Onder ‘hangende zaak’ verstaat men “een nog niet middels een eindarrest afgesloten rolnummer”. 
478 RAAD VAN STATE, Jaarverslag 2005 – 2006, 20. 
479 Mijns inziens getuigt dit niet van een beleid dat de positie van de rechtzoekende neemt als 
essentiële maatstaf om de kwaliteit van de rechtsbedeling te meten. 
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121. Past men de “instroom – uitstroom” benadering van D’HOOGE en GELDERS toe op het 

bovenvermeld cijfermateriaal van het jaar 2005 – 2006, dan kan men vaststellen dat de Raad 

weliswaar kampt met een aanzienlijke gecumuleerde historische achterstand van 46.597 

zaken480, maar dat die geenszins aangroeit aangezien er netto 1.291 zaken481 meer gewezen 

werden dan er binnenkwamen. De “belasting van de rol” benadering van dezelfde auteurs kan 

men niet verifiëren aangezien het onduidelijk is wat het aantal zaken is dat normaliter per jaar 

kan behandeld worden door de Raad. De grote verschillen tussen de individuele zaken wat 

betreft de werklast die elk rolnummer in concreto met zich meebrengt maken het moeilijk een 

cijfer te plakken op dit criterium. Zoals vermeld zegt het Jaarverslag 2005 – 2006 niets over 

de gemiddelde doorlooptijd van een zaak. Ook elders zijn daarover geen recente gegevens 

terug te vinden zodat men zich moet baseren op de cijfers die toenmalig Minister van 

Binnenlandse Zaken PATRICK DEWAEL meedeelde in zijn Algemene Beleidsnota van 24 

november 2004.482 Daarin wordt gesteld dat de doorlooptijd in zaken betreffende het gewone 

contentieux bijna 5 jaar bedraagt en in het vreemdelingencontentieux 2,5 jaar. 

 

122. Uit dit alles kan men concluderen dat de gerechtelijke achterstand op het niveau van de 

Raad van State anno 2006 zeer problematisch is, zowel in het gewone contentieux als in het 

vreemdelingencontentieux. 

 

123. Zowel door diverse auteurs als door de Raad van State zelf wordt een waaier van 

oorzaken genoemd ter verklaring van die enorme achterstand. Hierna wordt een kort overzicht 

gegeven van de belangrijkste. 

Eerst en vooral zou de invoering van het schorsingsberoep, een volwaardig administratief kort 

geding, bij de Raad van State door de Wet van 19 juli 1991483 er essentieel toe bijgedragen 

hebben de werklast aanzienlijk te hebben verhoogd.484 De cijfers verhullen geenszins de 

                                                 
480 35.918 hangende zaken totaal + 10.679 ingeleide beroepen totaal 
481 11.970 gewezen eindarresten totaal – 10.679 ingeleide beroepen totaal 
482 Algemene Beleidsnota van de minister van Binnenlandse Zaken, Parl. Doc. Kamer 2004-05, nr. 
1371/021, 21. 
483 Wet van 19 juli 1991 tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 
1973, houdende invoering van een administratief kort geding en instelling van een betrekking van 
griffier – informaticus, B.S. 12 oktober 1991. 
484 M. VAN DAMME , “Het wegwerken van de achterstand in de rechtsbedeling door de Raad van 
State”, R.W. 1998-99, 1469, nr. 1; D. D’HOOGE en M. GELDERS, “De gerechtelijke achterstand bij de 
Raad van State en de maatregelen tot versnelling van de rechtspleging” in E. BREMS, K. BROECKX en 
G. DEBERSAQUES (eds.), Goed procesrecht – Goed procederen, XXIXe Postuniversitaire cyclus Willy 
Delva 2002-2003, Mechelen, Kluwer, 2004, 579, nr. 10; J. BOURTEMBOURG en F. TULKENS, “La 
barque du Conseil d’Etat est trop chargée”,  J.T. 2006, 49. 
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belangrijkheid van deze procedure. In het gerechtelijk jaar 2005 – 2006 werden 6.276 

verzoekschriften tot schorsing ingediend en 10.024 verzoekschriften tot vernietiging.485 Het 

aantal schorsingsverzoeken bedraagt dus meer dan één derde van het totale aantal ingediende 

verzoekschriften. Bij de invoering van deze procedure werd voorafgaandelijk trouwens geen 

enkele impactstudie verricht.486 

Een tweede oorzaak betreft de ware explosie van het vreemdelingencontentieux vanaf medio 

jaren ’90.487 488 De plotselinge opstoot in dit contentieux is aan verschillende oorzaken te 

wijten. Natuurlijk is de eerste reden het grote aantal asielzoekers die allen een asielaanvraag 

indienden die dan door de overheid moesten behandeld worden wat automatisch een groter 

aantal betwistingen daaromtrent tot gevolg heeft.489 Een andere reden is het groot aantal 

beroepen ingeleid tegen de afwijzende beslissingen van de Regularisatiecommissie.490 De 

organisatie van de asielprocedure is (was) tevens ook een bron van beroepen.491 De vele 

mogelijkheden om tijdens de asielprocedure even de overstap te maken naar de Raad van 

State en een beroepsprocedure op te starten ‘hebben tot resultaat dat de procedures nog meer 

worden verlengd en soms verscheidene jaren duren’.492 De stijging van het aantal beroepen in 

vreemdelingenzaken na 1998 wordt ook nog ten dele toegeschreven aan een arrest493 van het 

toen zogeheten Arbitragehof van 22 april 1998.494 In dit arrest vernietigde het Hof in het 

derde en het vierde lid van artikel 57, § 2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de 

                                                 
485 RAAD VAN STATE, Jaarverslag 2005 – 2006, 92. 
486 J. BOURTEMBOURG en F. TULKENS, “La barque du Conseil d’Etat est trop chargée”,  J.T. 2006, 49. 
487 MvT bij het wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 7; RAAD VAN STATE, 
Jaarverslag 2005 – 2006, 18; M. VAN DAMME , “Het wegwerken van de achterstand in de 
rechtsbedeling door de Raad van State”, R.W. 1998-99, 1.469, nr. 1; D. D’HOOGE, en M. GELDERS, 
“De gerechtelijke achterstand bij de Raad van State en de maatregelen tot versnelling van de 
rechtspleging” in E. BREMS, K. BROECKX en G. DEBERSAQUES (eds.), Goed procesrecht – Goed 
procederen, XXIXe Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2002-2003, Mechelen, Kluwer, 2004, 579, nr. 
10; J. BOURTEMBOURG en F. TULKENS, “La barque du Conseil d’Etat est trop chargée”,  J.T. 2006, 49; 
S. LUST, “De hervorming van de Raad van State anno 2006”, C.D.P.K. 2007, 242, nr. 1; F. FRANCEUS, 
“Een (vooruit)blik op de rol van de Raad van State bij het vreemdelingencontentieux ten aanzien van 
asielbeslissingen”, T.B.P. 2002, 523. 
488 Voor kwantitatieve vergelijking tussen totaal hangende zaken ‘gewone’ contentieux en totaal 
hangende zaken vreemdelingencontentieux zie supra. 
489 Voor een overzicht van de cijfers sinds 1981 zie: http://www.fedasil.be/nl/home/asylum_year/ (17 
juli 2009).  
490 RAAD VAN STATE, Jaarverslag 2005 – 2006, 18. 
491 MvT bij het wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 6. 
492 MvT bij het wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 7. 
493 Arbitragehof 22 april 1998, nr. 43/98, B.S. 29 april 1998. 
494 RAAD VAN STATE, Jaarverslag 2005 – 2006, 18. 
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openbare centra voor maatschappelijk welzijn495, ingevoegd door artikel 65 van de wet van 15 

juli 1996496, het woord ‘uitvoerbaar’. Een van de rechtsgevolgen daarvan is dat een 

asielzoeker zijn recht op steun behoudt zolang de Raad van State geen uitspraak heeft gedaan 

over de grond van het beroep ingeleid tegen de beslissing waarbij wordt geweigerd hem als 

vluchteling te erkennen.497 

Andere oorzaken voor de achterstandsproblematiek naast deze twee essentiële ontwikkelingen 

zijn de hervorming van de instellingen die sedert 1980 tot stand zijn gebracht en het 

verkiezingencontentieux.498 BAETEMAN voegt daar nog aan toe dat het een algemeen 

verschijnsel is in een ingewikkelde en geëmancipeerde rechtsstaat dat het aantal beroepen 

toeneemt.499  

De conclusie die hieruit kan getrokken worden is dat het vreemdelingencontentieux voor het 

grootste deel verantwoordelijk is voor de problematiek van de gerechtelijke achterstand bij de 

Raad van State. 

 

124. De wetgever, zich al meer dan een decennium bewust van de achterstandsproblematiek 

bij de Raad van State, heeft in de loop der jaren meerdere pogingen gedaan om daarvoor 

oplossingen te bieden. Enkele daarvan werden reeds kort aangehaald. In wat volgt wordt een 

kort overzicht van die pogingen gegeven, hierbij gebruik makend van de indeling van de 

diverse instrumenten in drie categorieën zoals gebruikt door VAN DAMME .500
  

 

125. Een eerste categorie is die van de proces – economische maatregelen. Hieronder worden 

de ingrepen van procedurele aard verstaan die als doel hebben de rechtsgang te versnellen. 

D’HOOGE en GELDERS
501

 onderscheiden daarin enerzijds de ingrepen in de gewone annulatie –

                                                 
495 B.S. 5 augustus 1976. 
496 B.S. 5 oktober 1996. 
497 RAAD VAN STATE, Jaarverslag 2005 – 2006, 18. 
498 D. D’HOOGE en M. GELDERS, “De gerechtelijke achterstand bij de Raad van State en de 
maatregelen tot versnelling van de rechtspleging” in E. BREMS, K. BROECKX en G. DEBERSAQUES 
(eds.), Goed procesrecht – Goed procederen, XXIXe Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2002-2003, 
Mechelen, Kluwer, 2004, 579-580, nr. 10. 
499 G. BAETEMAN, “De werking van de Raad van State”, R.W. 1993-94, 477. 
500 M. VAN DAMME , “Het wegwerken van de achterstand in de rechtsbedeling door de Raad van 
State”, R.W. 1998-99, 1.469, nr. 2. 
501 D. D’HOOGE en M. GELDERS, “De gerechtelijke achterstand bij de Raad van State en de 
maatregelen tot versnelling van de rechtspleging” in E. BREMS, K. BROECKX en G. DEBERSAQUES 
(eds.), Goed procesrecht – Goed procederen, XXIXe Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2002-2003, 
Mechelen, Kluwer, 2004, 581-585, nrs. 13-23. 
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en schorsingsprocedure en anderzijds het gebruik van de techniek van de vereenvoudigde 

procedures. 

 

126. De ingrepen in de gewone annulatie –en schorsingsprocedure delen zij tevens in volgens 

degene in het geding ten aanzien van wie ze gericht zijn.502 

Een ingreep die ten aanzien van alle partijen in het geding gold was het bij Wet van 18 april 

2000 invoegen van artikel 30, §2 RvS - wet. Deze bepaling gaf de machtiging aan de Koning 

om “bijzondere procedureregels vast te stellen voor de behandeling van de verzoekschriften 

die doelloos, kennelijk onontvankelijk, kennelijk ongegrond of kennelijk gegrond zijn”.503 Dit 

zijn de zogenaamde ‘verkorte procedures’. Deze bepaling werd ten uitvoer gelegd door de 

artikelen 93 en 94 APR.504 

Enkele andere ingrepen golden enkel ten aanzien van de verzoekende partij. Het gaat hier in 

de eerste plaats om de invoering van zogenaamde “hakbijlen” in de procedure. Er worden met 

name strenge gevolgen gekoppeld aan het niet naleven van de termijnen voor het indienen van 

sommige procedurestukken of men leidt uit het stilzitten van de verzoeker af dat deze niet 

langer het rechtens vereiste belang bezit.505 Bij de, eerder al aan bod gekomen, Wet van 25 

mei 1999 werd artikel 21, tweede lid RvS – wet gewijzigd in die zin dat “wanneer 

verzoekende partij de termijnen voor het toesturen van de memorie van wederantwoord of van 

de aanvullende memorie niet eerbiedigt, doet de afdeling, nadat de partijen die daarom 

verzocht hebben gehoord zijn, zonder verwijl uitspraak, waarbij het ontbreken van het 

vereiste belang wordt vastgesteld”.506 De bepaling kreeg zijn uitvoering in artikel 14bis APR. 

                                                 
502 D. D’HOOGE en M. GELDERS, “De gerechtelijke achterstand bij de Raad van State en de 
maatregelen tot versnelling van de rechtspleging” in E. BREMS, K. BROECKX en G. DEBERSAQUES 
(eds.), Goed procesrecht – Goed procederen, XXIXe Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2002-2003, 
Mechelen, Kluwer, 2004, 581-584, nrs. 13-21. 
503 Artikel 2 Wet van 18 april 2000 tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd 
op 12 januari 1973, alsook de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, B.S. 20 mei 2000. 
504 D. D’HOOGE, en M. GELDERS, “De gerechtelijke achterstand bij de Raad van State en de 
maatregelen tot versnelling van de rechtspleging” in E. BREMS, K. BROECKX en G. DEBERSAQUES 
(eds.), Goed procesrecht – Goed procederen, XXIXe Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2002-2003, 
Mechelen, Kluwer, 2004, 604-608, nrs. 54-61. 
505 M. VAN DAMME , “Het wegwerken van de achterstand in de rechtsbedeling door de Raad van 
State”, R.W. 1998-99, 1469-1470, nr. 3. 
506 Artikel 5 Wet 25 mei 1999 tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 
januari 1973, van de wet van 5 april 1955 inzake de wedden van de ambtsdragers bij de Raad van 
State, alsook van het Gerechtelijk Wetboek, B.S. 22 juni 1999. 
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Deze procedurele ingreep werd van bij het begin vanuit het oogpunt van de grondwettigheid 

gecontesteerd en kreeg in de rechtsleer heel wat kritiek te verwerken.507  

In dezelfde filosofie kadert de invoering het vermoeden van afstand van het geding wanneer 

niet tijdig een verzoek tot voortzetting van de procedure werd ingediend. Artikel 21, zesde lid 

RvS – wet voert zulk een vermoeden in ten aanzien van de verzoekende partij “wanneer zij, 

binnen een termijn van 30 dagen die ingaat met de betekening van het verslag van de auditeur 

waarin de verwerping of onontvankelijkheid van het beroep wordt voorgesteld”.508 Deze 

bepaling werd uitgevoerd door artikel 14ter APR. Ook artikel 17 §4ter RvS – wet, zoals 

ingevoerd bij Wet van 4 augustus 1996, bepaalt dat “ten aanzien van de verzoekende partij 

een vermoeden van afstand van geding geldt wanneer de verzoekende partij, nadat de 

vordering tot schorsing van een akte of een reglement is afgewezen, geen verzoek tot 

voortzetting van de rechtspleging indient binnen een termijn van dertig dagen die ingaat met 

de kennisgeving van het arrest”.509 Artikel 15ter APR voert deze bepaling uit. 

 

127. Naast het invoeren van “hakbijlen” moet ook gewezen worden op de ingreep die de 

verzoeker viseert die een kennelijk onrechtmatig beroep instelt bij de Raad van State. 

Overeenkomstig artikel 37 RvS – wet kan men hiervoor gestraft worden met een geldboete 

gaande van 125 tot 2500 EURO.510 

 

128. Ook werden enkele procedurele maatregelen geformuleerd die het optreden van het 

Auditoraat in de procedure betreffen. Artikel 24, tweede lid, eerste zin RvS – wet, ingevoegd 

bij Wet van 17 oktober 1990, vermeldt “dat het verslag zich kan beperken tot het middel van 

niet ontvankelijkheid of tot het middel ten gronde dat de oplossing van het geschil mogelijk 

maakt”.511 De Wet van 4 augustus 1996 heeft aan datzelfde lid nog een tweede zin 

toegevoegd die vermeldt dat “in dat geval de afdeling administratie bij wege van arrest 

                                                 
507 Voor een bespreking zie: D. D’HOOGE en M. GELDERS, “De gerechtelijke achterstand bij de Raad 
van State en de maatregelen tot versnelling van de rechtspleging” in E. BREMS, K. BROECKX en G. 
DEBERSAQUES (eds.), Goed procesrecht – Goed procederen, XXIXe Postuniversitaire cyclus Willy 
Delva 2002-2003, Mechelen, Kluwer, 2004, 592-600, nrs. 35-49. 
508 Artikel 1 Wet van 17 oktober 1990 tot wijziging van de wetten op de Raad van State, 
gecoördineerd op 12 januari 1973, en van de wet van 5 april 1955 inzake de wedden van de 
ambtsdragers bij de Raad van State, B.S. 13 november 1990, 21.425.  
509 Artikel 11, 7° Wet 4 augustus 1996 
510 Artikel 37 RvS – wet zoals ingevoerd door artikel 2 Wet van 17 februari 2002 tot beteugeling van 
het kennelijk onrechtmatig beroep bij de afdeling administratie van de Raad van State, B.S. 16 maart 
2002. 
511 Artikel 3 Wet van 17 oktober 1990 
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uitspraak doet over de conclusies van het verslag”.512 De Raad van State heeft hier uit 

afgeleid dat het voor de vernietiging van de bestreden handeling voldoende is dat een middel 

ongegrond wordt bevonden zonder dat dit daarom het middel moet zijn dat tot het ruimste 

rechtsherstel aanleiding geeft. De rechtsleer twijfelt echter sterk aan de opportuniteit van zulk 

standpunt ten aanzien van de problematiek van de gerechtelijke achterstand.513 

 

129. Ook de procedureregels betreffende de tussenkomst bevatten enkele aspecten die 

ingegeven zijn vanuit de bekommernis om de rechtspleging niet te vertragen.514 

 

130. Ten slotte wordt ook het té lang stilzitten van de verweerder afgestraft. Artikel 21, derde 

lid RvS – wet bepaalt dat “wanneer de tegenpartij het administratief dossier niet binnen de 

vastgestelde termijn toestuurt, worden de feiten die de verzoekende partij aanhaalt als 

bewezen beschouwd, tenzij deze feiten kennelijk onjuist zijn”. Artikel 21, vijfde lid RvS – Wet 

voegt daaraan toe dat “memories ingediend door de verwerende partij worden ambtshalve uit 

de debatten geweerd wanneer zij niet zijn ingediend binnen de termijnen bepaald 

overeenkomstig het eerste lid”. Deze twee bepalingen werden ingevoerd bij Wet van 17 

oktober 1990.515 Artikel 17 §4bis RvS - wet, zoals ingevoerd bij Wet van 4 augustus 1996516, 

verplicht de verwerende partij om na het arrest in kort geding, waarbij de schorsing wordt 

bevolen binnen een termijn van dertig dagen vanaf de kennisgeving van het arrest een verzoek 

tot voortzetting in te dienen.517 Dit artikel wordt uitgevoerd door artikel 15bis PKG. 

 

131. Naast de zojuist besproken ingrepen in de gewone annulatie –en schorsingsprocedure 

werd ook gebruik gemaakt van een andere proces – economische innovatie, namelijk de 

invoering van specifieke en vereenvoudigde procedures voor welbepaalde geschillen. Dit 

                                                 
512 Artikel 16 Wet 4 augustus 1996 
513 D. D’HOOGE en M. GELDERS, “De gerechtelijke achterstand bij de Raad van State en de 
maatregelen tot versnelling van de rechtspleging” in E. BREMS, K. BROECKX en G. DEBERSAQUES 
(eds.), Goed procesrecht – Goed procederen, XXIXe Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2002-2003, 
Mechelen, Kluwer, 2004, 582-583, nr. 17. 
514 Voor een korte bespreking zie: D. D’HOOGE en M. GELDERS, “De gerechtelijke achterstand bij de 
Raad van State en de maatregelen tot versnelling van de rechtspleging” in E. BREMS, K. BROECKX en 
G. DEBERSAQUES (eds.), Goed procesrecht – Goed procederen, XXIXe Postuniversitaire cyclus Willy 
Delva 2002-2003, Mechelen, Kluwer, 2004, 583, nrs. 18 en 19. 
515 Artikel 1 Wet van 17 oktober 1990 
516 Artikel 11, 6° Wet 4 augustus 1996 
517 D. D’HOOGE en M. GELDERS, “De gerechtelijke achterstand bij de Raad van State en de 
maatregelen tot versnelling van de rechtspleging” in E. BREMS, K. BROECKX en G. DEBERSAQUES 
(eds.), Goed procesrecht – Goed procederen, XXIXe Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2002-2003, 
Mechelen, Kluwer, 2004, 584, nr. 21. 
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komt erop neer dat een uitspraak ten gronde volgt na een eenvoudigere en dus in principe 

snellere rechtspleging.518 Deze techniek werd in verschillende materies gehanteerd.519 

Vermeldenswaard zijn hier de twee verkorte procedures die voorkwamen in de artikelen 26 en 

27 van het Koninklijk Besluit van 9 juli 2000 houdende bijzondere procedureregeling inzake 

geschillen over beslissingen betreffende toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 

en de verwijdering van vreemdelingen.520 

 

132. Een tweede categorie is die van de organisatorische maatregelen. Deze slaan op regeling 

van de praktische werkorganisatie binnen de instelling van de Raad van State. 

Vooreerst is er de verhoging van het aantal staatsraden.521 Hun benoemingsprocedure werd 

tevens versneld bij Wet van 22 maart 1999.522 Ook het aantal kamers werd verhoogd bij Wet 

van 18 april 2000.523 Het aantal auditeurs dat mag gedetacheerd worden werd eveneens 

beperkt (artikel 111 RvS – wet).524 Artikel 76, §3 RvS – wet, zoals ingevoegd bij Wet van 25 

mei 1999, draagt op een lid van het auditoraat te belasten met de coördinatie van de 

documentatieverwerking van de Raad van State.525 Er kan ook nog gewezen worden op het 

invoeren van de mogelijkheid tot het aanwerven van contractuelen om te voldoen aan 

uitzonderlijke en tijdelijke behoeften.526 Ten slotte breidde de Wet van 4 augustus 1996 de 

figuur van de alleenzetelende staatsraad uit.527 

 

                                                 
518 D. D’HOOGE en M. GELDERS, “De gerechtelijke achterstand bij de Raad van State en de 
maatregelen tot versnelling van de rechtspleging” in E. BREMS, K. BROECKX en G. DEBERSAQUES 
(eds.), Goed procesrecht – Goed procederen, XXIXe Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2002-2003, 
Mechelen, Kluwer, 2004, 584, nr. 22. 
519 Voor een overzicht zie: D. D’HOOGE, en M. GELDERS, “De gerechtelijke achterstand bij de Raad 
van State en de maatregelen tot versnelling van de rechtspleging” in E. BREMS, K. BROECKX en G. 
DEBERSAQUES (eds.), Goed procesrecht – Goed procederen, XXIXe Postuniversitaire cyclus Willy 
Delva 2002-2003, Mechelen, Kluwer, 2004, 584-589, nrs. 23-30. 
520 B.S. 15 juli 2000. 
521 Artikel 69 RvS – wet zoals vervangen door artikel 22 Wet 4 augustus 1996  
522 Artikel 70 RvS – wet zoals gewijzigd door artikel 2 Wet van 22 maart 1999 houdende wijziging 
van artikel 70, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, B.S. 1 mei 
1999. 
523 Artikel 86, eerste lid RvS – wet zoals vervangen door artikel 5 Wet van 18 april 2000 
524 D. D’HOOGE en M. GELDERS, “De gerechtelijke achterstand bij de Raad van State en de 
maatregelen tot versnelling van de rechtspleging” in E. BREMS, K. BROECKX en G. DEBERSAQUES 
(eds.), Goed procesrecht – Goed procederen, XXIXe Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2002-2003, 
Mechelen, Kluwer, 2004, 590, nr. 31. 
525 Artikel 20 Wet 25 mei 1999. 
526 K.B. 22 december 1999 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen 
van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan 
uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften, B.S. 29 december 1999. 
527 Artikel 90 RvS – wet zoals vervangen door artikel 38 Wet 4 augustus 1996 
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133. De derde en laatste categorie is die van de institutionele middelen. Het gaat hierbij om 

het invoeren van instrumenten die de evaluatie van de werking van de Raad van State moeten 

vergemakkelijken. De wetgever creëerde twee specifieke institutionele middelen, die 

hierboven reeds vermeld werden. Enerzijds werd een artikel 119 RvS – Wet ingevoegd dat de 

verplichting om jaarlijks een activiteitenverslag bekend te maken bevat.528 Bij Wet van 4 

augustus 1996 werd, zoals eerder vermeld, een artikel 120 RvS – wet ingeschreven dat een 

“vierjarenplan” met maatregelen tot wegwerking van de achterstand in de rechtsbedeling voor 

de Raad van State in het leven riep.529 

 

134. Conclusie hierbij is dat, gelet op de enorme omvang van de gerechtelijke achterstand 

anno 2006, deze maatregelen ingevoerd door de Wet van 4 oktober 1990, de Wet van 4 

augustus 1996, de Wet van 25 mei 1999 en de Wet van 18 april 2000 slechts miniem of 

geheel niets hebben bijgedragen tot het wegwerken van die achterstand. 

 

135. Uit het voorgaande zou men verkeerdelijk kunnen afleiden dat de gerechtelijke 

achterstand een probleem is dat zich enkel situeert op het niveau van de Raad van State. Dit is 

niet het geval. Zoals gezegd komt de problematiek grotendeels voort uit een explosie van het 

vreemdelingencontentieux. In dat ruime contentieux was niet enkel de Raad van State actief, 

maar ook de Vaste Beroepscommissie voor de Vluchtelingen (hierna: VBC). Ook op dat 

niveau was een groot achterstandsprobleem ontstaan. De Regering schetst in de Memorie van 

Toelichting bij de Wet van 15 september 2006 de problematiek van de aangroeiende 

achterstand bij de VBC en dit aan de hand van cijfers aangereikt door de VBC. We zien hier 

hetzelfde stramien als bij de afdeling administratie. Doorheen de jaren heeft zich een 

achterstand opgebouwd die geleidelijk aan een structureel karakter lijkt te krijgen. Tegen deze 

evolutie werden enkele wetgevende initiatieven genomen, welke dan ook geresulteerd hebben 

in een stijging van het aantal einduitspraken maar ook hier krijgt de achterstand stilaan een 

structureel karakter.530 

 

136. Wie “gerechtelijke achterstand” zegt moet meteen ook denken aan de notie “redelijke 

termijn”. Het verband tussen beide is duidelijk, de gerechtelijke achterstand kan tot een 

                                                 
528 Artikel 7 Wet 24 maart 1994 tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 
12 januari 1973, B.S. 17 mei 1994, 13.043. 
529 Artikel 45 Wet 4 augustus 1996  
530 MvT bij het wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 10 – 11. 
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overschrijding van de redelijke termijn in een concrete rechtszaak leiden. De redelijke termijn 

– vereiste ligt verankerd in artikel 6, eerste lid EVRM.531 532 

De eerste vraag is logischerwijs wat onder “redelijke” wordt verstaan. De redelijke termijn is 

de termijn waarbinnen een rechtzoekende kan verwachten dat over zijn beroep uitspraak 

wordt gedaan.533 “Het antwoord op de vraag naar de afdoening van een proces binnen een 

redelijke termijn hangt in hoge mate af van een geheel van omstandigheden die voor elk 

proces verschillend zijn”.534 “La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée 

d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères 

consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du 

requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés”.535 

Een redelijke termijn is bijgevolg geen bepaalde termijn.536 

De redelijke termijn – vereiste nakomen houdt voor de wetgever een resultaatsverplichting 

in.537 Deze resultaatsverplichting geldt ook ten aanzien van beroepen ingesteld bij de Raad 

van State.538 In het licht van de uitgebreide schets van de problematische achterstandssituatie 

hieraan voorafgaand laat het gevolg zich dus meteen raden: “Nul ne l’ignore: l’arriéré est 

devenu à ce point important que la Cour européenne des droits de l’homme a, ces dernières 

années, condamné le Royaume de Belgique à de multiples reprises pour violation du délai 

                                                 
531 Verdrag 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden, B.S. 19 augustus 1955. 
532 Artikel 6, eerste lid EVRM luidt: “Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen 
of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging heeft een ieder recht 
op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een 
onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld. De uitspraak moet in het openbaar 
worden gewezen maar de toegang tot de rechtszaal kan aan de pers en het publiek worden ontzegd, 
gedurende de gehele terechtzitting of een deel daarvan, in het belang van de goede zeden, van de 
openbare orde of nationale veiligheid in een democratische samenleving, wanneer de belangen van 
minderjarigen of de bescherming van het privéleven van procespartijen dit eisen of, in die mate als 
door de rechter onder bijzondere omstandigheden strikt noodzakelijk wordt geoordeeld, wanneer de 
openbaarheid de belangen van een behoorlijke rechtspleging zou schaden”. 
533 Adv.RvS 39.717/AV bij het Voorontwerp van wet tot hervorming van de Raad van State en tot 
inrichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 
267. 
534 J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek EVRM, II/1, Antwerpen, Intersentia, 2005, 430, nr. 
100. 
535 EHRM 20 april 2006, nr. 37330/02, Defalque/België, overw. 42.  
536 J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek EVRM, II/1, Antwerpen, Intersentia, 2005, 430, nr. 
100. 
537 EHRM 5 februari 2002, nr. 51564/99, Čonka/België; Adv.RvS 39.717/AV bij het Voorontwerp van 
wet tot hervorming van de Raad van State en tot inrichting van een Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 267. 
538 Adv.RvS 39.717/AV bij het Voorontwerp van wet tot hervorming van de Raad van State en tot 
inrichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 
268. 
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raisonnable”.539 Ter illustratie kan verwezen worden naar enkele overwegingen van het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens uit een vrij recent arrest waarbij de Belgische 

Staat wordt veroordeeld wegens het overschrijden van de redelijke termijn in een geschil dat 

in cassatie behandeld werd voor de Raad van State.540 “En ce qui concerne le comportement 

des autorités, la Cour constate que, dans le cadre de l’examen de l’affaire par le conseil 

d’Etat, le requérant et la partie adverse avaient déposé leurs divers mémoires à la fin du mois 

de juillet 1997. Ce n’est cependant que le 21 août 2001 que fut déposé le rapport de 

l’auditorat, un préalable à l’examen de la requête par la juridiction saisie. Un tel délai est a 

priori déraisonnable et ne saurait être justifié que dans des conditions exceptionnelles. La 

Cour observe que l’affaire présentait une certaine complexité et que le dépôt de 

documentation scientifique par le requérant en septembre 1999 pourrait être interprété 

comme une source de retard. Ces seuls éléments ne sauraient cependant expliquer un laps de 

temps de plus de quatre ans pour le seul examen du recours par l’auditorat. Aucune autre 

explication valable de ce délai n’a été fournie par le Gouvernement belge. Il est de 

jurisprudence constante que l’encombrement chronique du rôle d’une juridiction ne constitue 

pas une explication valable (…). En effet, l’article 6 § 1 oblige les Etats contractants à 

organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de 

ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (…)” .541 “Ces éléments suffisent à la 

Cour pour conclure que la cause du requérant n’a pas été entendue dans un délai 

raisonnable. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention”.542 

 

137. Samenvattend en ter afronding van deze analyse kan men stellen dat er ten eerste een 

groot probleem van werkachterstand bestaat op het niveau van zowel Raad van State als de 

VBC. Ten tweede is die achterstand grotendeels te verklaren door een explosie van het 

vreemdelingencontentieux. Ten derde hebben pogingen uit het verleden géén of slechts een 

marginaal effect gehad op het wegwerken van het gerezen achterstandsprobleem. En ten slotte 

stapelt België de veroordelingen door het Straatsburgse Hof voor deze wantoestanden op. 

 

§2. Wet van 15 september 2006 
 

                                                 
539 D. RENDERS en G. PIJCKE, “La procédure en cassation administrative”, A.P.T. 2006, 229-230, nr. 3. 
540 EHRM 20 april 2006, nr. 37330/02, Defalque/België. 
541 EHRM 20 april 2006, nr. 37330/02, Defalque/België, overw. 43. 
542 EHRM 20 april 2006, nr. 37330/02, Defalque/België, overw. 44. 
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138. De Regering kwam na analyse, weliswaar op basis van iets ouder cijfermateriaal543, tot 

dezelfde allerminst rooskleurige vaststellingen.544 Bovendien zou de toestand in de toekomst 

nog verslechteren als er geen nieuwe maatregelen werden genomen en dat ondanks het 

stijgende aantal eindarresten.545 De Regering was dan ook van oordeel dat een nieuw initiatief 

zich gelijktijdig moet focussen op twee acties: enerzijds het beheersen en wegwerken van de 

achterstand bij de Raad van State en anderzijds een ingrijpende hervorming van alle 

vreemdelingenprocedures.546 Er moest dus op verschillende niveaus “hervormd” worden om 

een structurele en lange termijn – oplossing te bieden.547 Die twee acties werden onder andere 

uitgewerkt in de Wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot 

oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.548 Het is immers niet zo dat alle 

aspecten van de hervorming in hetzelfde wetgevend initiatief gerealiseerd werden. De 

hervorming spreidde zich uit over twee wetgevingsluiken die samen één geheel vormen.549 De 

hervorming van de Raad van State en de oprichting van de nieuwe Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen die geregeld worden in onderhavige wet betreffen 

aangelegenheden zoals bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.550 De aanpassing van de asiel 

–en migratiewetgeving wordt geregeld in de andere wet551 die aangenomen werd in het kader 

van artikel 78 van de Grondwet.552 Eerder dan een exhaustief overzicht te geven van alle 

hervormingen die door beide wetten doorgevoerd werden zal in deze paragraaf enkel 

                                                 
543 De bronnen die de regering gebruikt voor deze cijfermatige achterstandsanalyse zijn het Jaarverslag 
2003 – 2004 van de Raad van State (RAAD VAN STATE, Jaarverslag 2003 – 2004, consulteerbaar op: 
http://www.raadvst-consetat.be/?page=about_annualreports&lang=nl&q=jaarverslag (17 juli 2009)) 
en enkele cijfergegevens aangereikt door de Raad van State op 20 november 2005. 
544 MvT bij het wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 4 – 20. 
545 MvTbij het wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 11. 
546 MvT bij het wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 12. 
547 NIHOUL merkt op dat het de eerste keer is dat de wetgever werkelijk van een “hervorming” spreekt. 
M. NIHOUL, “La ‘grande réforme’ du Conseil d'Etat: Raisons et enjeux”, A.P.T. 2006, 171. 
548 Wet tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen, B.S. 6 oktober 2006. Hierna: Wet van 15 september 2006. 
549 Inleidende uiteenzetting van de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, de heer 
Patrick Dewael, over het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Parl. 
Doc. Kamer 2005-06, nr. 2478/8, 7. 
550 In aangelegenheden zoals bedoeld in artikel 77 G.W. zijn Kamer en Senaat gelijk bevoegd en wordt 
de zogenaamde “bicamerale procedure” gevolgd. 
551 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Parl. Doc. Kamer 2005-
06, nr. 2478/1. 
552 In de procedure geregeld in artikel 78 G.W. treedt de Senaat enkel op als reflectiekamer d.i. de 
“optioneel bicamerale procedure”. 
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ingegaan worden op de (impliciete) bevoegdheidswijziging van de Raad van State “ten 

voordele” van de nieuwe Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en de daaraan gekoppelde 

invoering van een procedure van toelating voor de administratieve cassatieberoepen. Dit 

aspect van de hervormingen van 2006 wordt door de rechtsleer algemeen aanzien als het 

meest belangrijke.553 

 

139. Hierboven werd al gezegd dat het vreemdelingencontentieux in grote mate 

verantwoordelijk is voor de achterstand op niveau van de Raad van State. De wetgever heeft 

bijgevolg de Raad van State grotendeels willen ontlasten van dit contentieux. Daarvoor was 

de oprichting nodig van een gloednieuw administratief rechtscollege dat zich voortaan, in de 

plaats van de Raad van State, exclusief met de materie zal bezighouden. Dit administratief 

rechtscollege, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen genaamd, werd opgericht door het 

nieuwe artikel 39/1, §1 Vreemdelingenwet.554 Dit artikel bepaalt in het tweede lid tevens de 

bevoegdheid van het nieuwe rechtscollege: “de Raad is (…) is als enige bevoegd om kennis te 

nemen van de beroepen die worden ingesteld tegen individuele beslissingen genomen met 

toepassing van de wetten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 

en de verwijdering van vreemdelingen”.555 Gelet op het residuaire karakter van de 

bevoegdheden van de Raad van State verliest deze dus impliciet zijn bevoegdheid als 

schorsings –en annulatierechter in individuele vreemdelingenzaken. Bovendien vervangt de 

nieuwe Raad voor Vreemdelingenbetwistingen ook de VBC, waardoor het nieuwe 

rechtscollege ook bevoegd is in asielzaken.556 In het kader van deze uiteenzetting zal niet 

verder ingegaan worden op de bevoegdheid van én de procedure voor dit nieuwe 

rechtscollege, daarvoor wordt verwezen naar de gespecialiseerde rechtsleer terzake.557 

 

                                                 
553 S. LUST, “De hervorming van de Raad van State anno 2006”, C.D.P.K. 2007, 277, nr. 86; A. 

WIRTGEN, “De hervorming van de Raad van State. Bespreking van de nieuwe bevoegdheids –en 
procedureregels”, T.B.P. 2007, 456, nr. 16. 
554 Artikel 39/1, §1 Vreemdelingenwet zoals ingevoerd door artikel 78 Wet van 15 september 2006 
555 Artikel 39/1, §1, tweede lid Vreemdelingenwet 
556 MvT bij het wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 18. 
557 G. DEBERSAQUES en F. DE BOCK, “Rechtsbescherming tegenover de overheid bij de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen” in M.-C. FOBLETS, S. LUST en D. VANHEULE (eds.), Migratie –en 
migrantenrecht – deel 12, Het nieuwe (federaal) vreemdelingenbeleid in België (2007), Brugge, die 
Keure, 2007, 351-435; S. LUST, “De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen” in M. Boes (ed.), 
Administratief recht, Themis, n°44, Brugge, die Keure, 2007, 31-57; B. LOUIS, “Le conseil du 
contentieux des étrangers: une nouvelle juridiction administrative, hybride et ambitieuse”, A.P.T. 
2008, 243-289. 
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140. De Raad van State wordt in vreemdelingen –en asielzaken nochtans niet geheel naar het 

achterplan verbannen. Zo blijft de Raad van State zijn bevoegdheid behouden als annulatie –

en schorsingsrechter voor reglementaire en verordende akten in de materies.558 

Daarnaast blijft de Raad van State als administratief cassatierechter van gemeenrecht bevoegd 

om in cassatie uitspraak te doen over beroepen die worden ingesteld tegen arresten van de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Deze bevoegdheid wordt, eigenlijk totaal overbodig, 

nog eens expliciet vermeld in artikel 39/67 Vreemdelingenwet.559 

 

141. Gelet op de omvang van het vreemdelingen –en asielcontentieux en daaruit volgend het 

groot aantal te verwachten cassatieberoepen, bestond de vrees dat de hele “detachering”560 

van die contentieux naar het nieuw administratief rechtscollege voor het oplossen van de 

omvangrijke gerechtelijke achterstand een maat voor niets zou blijken als men de toegang tot 

dat administratief cassatieberoep niet danig zou limiteren.561 Om een dergelijke nuloperatie te 

vermijden heeft de wetgever er bijgevolg voor geopteerd een preliminaire procedure van 

toelating voor alle cassatieberoepen in de wet in te schrijven.562 De Memorie van Toelichting 

stelt ook letterlijk dat het de doelstelling is “te voorkomen dat het hoogste administratieve 

rechtscollege door de verzoekers louter beschouwd wordt als een beroepsinstantie en dat de 

Raad van State voorzieningen in cassatie moet onderzoeken en ten gronde berechten waarvan 

na een kort voorafgaand onderzoek blijkt dat die, gelet op de middelen die erin worden 

aangevoerd, geen enkele kans maken om te worden ingewilligd” .563 Die procedure van 

toelating “bestaat in een preliminaire procedure voor de toegang tot cassatieberoep, waarin 

de Raad van State de rechtzoekende al dan niet toestaat de zaak bij dat rechtscollege 

aanhangig te maken”.564 De Regering vindt het ook nog wenselijk “dat wat de aard van de 

toelaatbaarheidsprocedure betreft (…) deze procedure van toelaatbaarheid te organiseren in 

de vorm van het zeven van de bij de Raad van State ingestelde voorzieningen in cassatie, op 

grond waarvan de Raad van State, volgens een verkorte en versnelde procedure, elke 

                                                 
558 MvT bij het wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 93. 
559 Artikel 39/67 Vreemdelingenwet zoals ingevoerd door artikel 164 Wet 15 september 2006 
560 Terminologie gebruikt door KAISER in M. KAISER, “Le conseil d’Etat et la réforme du contentieux 
des étrangers: une ‘Théorie du contentieux détachable’?”, A.P.T. 2006, 249-266. 
561 D. RENDERS en G. PIJCKE, “La procédure en cassation administrative”, A.P.T. 2006, 229, nr. 2; S. 

LUST, “De hervorming van de Raad van State anno 2006”, C.D.P.K. 2007, 274, nr. 78. 
562 Artikel 20 RvS – wet zoals ingevoerd door artikel 8 Wet 15 september 2006 
563 MvT bij het wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 34. 
564 MvT bij het wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 34. 
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ingestelde vordering kan afwijzen of niet-toelaatbaar verklaren op grond van een summiere 

motivering”565. “Kortom, het gaat om verzoekschriften waarvan de loutere lezing door één 

enkele staatsraad aantoont dat verzoeker kennelijk ongelijk of gelijk heeft”.566 Ook de Raad 

van State acht een dergelijke schiftingsregeling van primordiaal belang.567 De 

toelaatbaarheidsprocedure kan men dus het best vergelijken met een filter. De Memorie van 

Toelichting verklaart nader dat “de conceptie die de Regering terzake aanhoudt, is dat de 

‘filter’ er toe strekt juridisch onwaardige beroepen te filteren, waarbij de Raad van State, als 

hoogste administratief rechtscollege, optreedt als ‘bewaker’ van de juiste toepassing van het 

recht”.568 

 

142. Vooraleer in de volgende paragraaf over te gaan tot de bespreking van de 

toelaatbaarheidsprocedure zoals ze uiteindelijk in de wet werd ingeschreven verdient het eerst 

te blijven stilstaan bij de concrete totstandkoming ervan. De uiteindelijke versie vertoont 

immers nogal wat punten van verschil met het voorontwerp dat de Regering initieel op tafel 

heeft gelegd. Voor een goed begrip van de huidige conceptie van de filter is het dan ook nodig 

eerst het voorontwerp569 en de kritieken uit het advies570 van de afdeling wetgeving van de 

Raad van State daarop van naderbij te analyseren. 

 

143. Artikel 7 van het Voorontwerp bevat de nieuwe toelaatbaarheidsprocedure. Dit artikel 

herstelt het bij Wet van 24 maart 1994571 afgeschafte artikel 20 van de gecoördineerde wetten 

op de Raad van State in een nieuwe lezing572. Het voorontwerp van artikel 20 luidt als volgt: 

 

                                                 
565 MvT bij het wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 36. 
566 RAAD VAN STATE, Jaarverslag 2006 – 2007, 75, nr. 36.4, consulteerbaar op: http://www.raadvst-
consetat.be/?lang=nl&page=about_annualreports (21 juli 2009).  
567 Verslag betreffende de hoorzittingen over het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2478/8, 124. 
568 MvT bij het wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 37. 
569 Voorontwerp van wet tot hervorming van de Raad van State en tot inrichting van een Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 165-262. 
570 Adv.RvS 39.717/AV bij het Voorontwerp van wet tot hervorming van de Raad van State en tot 
inrichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 
262-356. 
571 Wet van 24 maart 1994 tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 
januari 1973, BS 17 mei 1994, 13.043. 
572 Voorontwerp van wet tot hervorming van de Raad van State en tot inrichting van een Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 167-168. 
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“§ 1. Het in artikel 14, § 2, bedoelde cassatieberoep wordt pas behandeld voor zover 

het toelaatbaar is verklaard met toepassing van § 2. 

 

§ 2. Elk cassatieberoep wordt, zodra het op de rol is geplaatst, en op inzage van het 

verzoekschrift, onmiddellijk onderworpen aan een procedure van toelating. 

 

Worden alleen toelaatbaar verklaard, de cassatieberoepen waarvoor de Raad van 

State niet onbevoegd of zonder rechtsmacht is om het beroep in cassatie te berechten 

of die niet zonder voorwerp of kennelijk onontvankelijk zijn en: 

1° waarvan het onderzoek door de afdeling noodzakelijk blijkt om te zorgen voor de 

eenheid van de rechtspraak; 

2° waarvan de middelen niet kennelijk ongegrond zijn; 

3° of waar een substantiële procedurefout wordt aangevoerd die gemaakt werd door 

het administratief rechtscollege en die daadwerkelijk van die aard was dat ze de 

strekking van de beslissing heeft beïnvloed. 

 

Worden inzake beslissingen van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen alleen 

toelaatbaar verklaard, de cassatieberoepen waarvoor de Raad van State niet 

onbevoegd is om het beroep in cassatie te berechten of die niet zonder voorwerp of 

kennelijk onontvankelijk zijn en: 

1° waarvan het onderzoek door de afdeling noodzakelijk blijkt om te zorgen voor de 

eenheid van de rechtspraak; 

2° waarin het aangevoerde middel (i) daadwerkelijk van die aard is dat het tot 

cassatie leidt van de bestreden beslissing en (ii) een schending van een fundamenteel 

recht aan de orde stelt, of een kennelijke schending van de wet (iii) voor zover die 

aangevoerde schending daadwerkelijk van die aard was dat ze de strekking van de 

beslissing heeft beïnvloed; 

3° of waar een substantiële procedurefout wordt aangevoerd die gemaakt werd door 

het administratief rechtscollege en die daadwerkelijk van die aard was dat ze de 

strekking van de beslissing heeft beïnvloed. 

 

§ 3. De eerste voorzitter, de voorzitter of de door de eerste voorzitter of voorzitter 

indien die de afdeling administratie onder zijn verantwoordelijkheid heeft, 

aangewezen kamervoorzitter of staatsraad die ten minste drie jaar graadanciënniteit 
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heeft, doet bij beschikking binnen de acht dagen na de inschrijving op de rol, 

uitspraak over de toelaatbaarheid van het cassatieberoep zonder terechtzitting en 

zonder dat de partijen worden gehoord. 

De beschikking waarbij de toelating wordt geweigerd, vermeldt bondig de reden van 

weigering. 

De beschikking wordt onmiddellijk ter kennis gebracht aan de partijen in cassatie 

volgens de modaliteiten bepaald bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit. 

Dit koninklijk besluit kan eveneens de gevallen bepalen waarin kan worden volstaan 

met een kennisgeving aan de in het geding zijnde administratieve overheden bedoeld 

in artikel 14, §2, van het dispositief en het voorwerp, alsook de vorm waarin en de 

voorwaarden waaronder deze beperkte kennisgeving geschiedt en de wijze waarop 

deze beschikkingen voor deze partij in hun totaalversie toegankelijk zijn. 

Tegen de krachtens deze bepaling uitgesproken beschikkingen kan geen verzet noch 

derdenverzet worden aangetekend noch zijn ze vatbaar voor herziening. 

 

§ 4. De procedure in cassatie wordt aangevat indien het cassatieberoep met 

toepassing van deze bepaling toelaatbaar is. De kamer bij wie het beroep aanhangig 

is, doet binnen zes maanden na de in § 3 bedoelde beschikking uitspraak over het 

cassatieberoep. 

 

§ 5. De Koning bepaalt, bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit, de 

procedure met betrekking tot het in dit artikel bedoelde onderzoek van de 

toelaatbaarheid in cassatie.” 

 

144. In de tweede Algemene Opmerking van het advies gaat de Raad van State in op de 

oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en, daarmee samenhangend, de 

invoering van een procedure betreffende de toelaatbaarheid van het cassatieberoep bij de 

Raad van State.573 Men stelt daar wat dit laatste betreft dat zo een procedure “eveneens (…) de 

rol van de Raad van State als hoogste administratief rechtscollege (kan) versterken en hem in 

staat stellen de instroom van bij hem ingestelde beroepen beheersen”. De Raad stelt dit echter 

                                                 
573 Adv.RvS 39.717/AV bij het Voorontwerp van wet tot hervorming van de Raad van State en tot 
inrichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 
270-271. 
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“op principieel gebied”, wat er al op wijst dat de praktische uitwerking van zulke 

filterprocedure geen sinecure is wil ze effectief iets opbrengen ter verbetering van de situatie. 

Meteen uit de Raad van State ook al zijn bezorgdheid over de toelaatbaarheidsvoorwaarden 

die gebruikt zullen worden in de toelaatbaarheidsprocedure.574 “Het opdragen aan de Raad 

van State van een bevoegdheid van administratieve cassatie met een 

toelaatbaarheidsprocedure heeft immers alleen zin indien de procedure zo wordt 

georganiseerd dat ze er niet toe kan leiden dat de Raad van State op korte termijn omgevormd 

wordt tot een bijkomende beroepsinstantie, iets wat zich kan voordoen indien het onmogelijk 

zou zijn om van meet af aan de ernstige voorzieningen te onderscheiden van de andere. Zulks 

houdt inzonderheid in dat de toelaatbaarheidsvoorwaarden klaar en duidelijk worden 

omschreven in de wet.” 575 De Algemene Vergadering benadrukt hier, net zoals ze uitvoerig 

zal doen in de Bijzondere Opmerking bij het artikel 7, dat de toelaatbaarheidsvoorwaarden 

zoals omschreven in het voorontwerp niet voldoende beantwoorden aan de vereisten van 

klaarheid en duidelijkheid. Daarenboven vraagt men zich af of die 

toelaatbaarheidsvoorwaarden wel zullen toelaten de grote doelstellingen van de hervorming te 

bereiken. 

 

145. De Bijzondere Opmerking over artikel 7 is tamelijk uitgebreid. De Raad van State 

ontleedt met oog voor detail het voorontwerp van de bepaling. In wat volgt worden de diverse 

kritieken van de Raad van State op de verschillende facetten van de bepaling geanalyseerd. 

Deze analyse gaat hier en daar logischerwijs gepaard met een tekstuele bespreking van de 

bepaling. 

 

146. Meteen wordt gewezen op het opvallende onderscheid dat in de bepaling gemaakt wordt 

wat de toelaatbaarheidsvoorwaarden betreft naargelang het beroep al dan niet gericht is tegen 

een beslissing van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.576 In het advies citeert de Raad 

van State de Memorie van Toelichting die deze verschillende behandeling verantwoordt op 

                                                 
574 Adv.RvS 39.717/AV bij het Voorontwerp van wet tot hervorming van de Raad van State en tot 
inrichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 
274. 
575 Adv.RvS 39.717/AV bij het Voorontwerp van wet tot hervorming van de Raad van State en tot 
inrichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 
274. 
576 Adv.RvS 39.717/AV bij het Voorontwerp van wet tot hervorming van de Raad van State en tot 
inrichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 
282. 
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basis van twee redenen.577 Ten eerste door de specifieke kenmerken van de 

geschillenberechting in vreemdelingenzaken (de te verwachten toevloed van voorzieningen, 

de dringende noodzakelijkheid om de geschillen te behandelen, het feit dat misbruik van de 

procedure moet worden tegengegaan). Ten tweede door de oprichting van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen waarvan de bevoegdheid en de samenstelling garant staan “voor 

een hoge kwalitatieve en onpartijdige benadering van de geschillen” in vreemdelingenzaken. 

 

147. De Raad van State vervolgt onmiddellijk met een bespreking van de gebruikte 

toelaatbaarheidsvoorwaarden.578 Deze niet-cumulatieve voorwaarden zijn terug te vinden in 

§2 van de nieuwe bepaling. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de (gewone) algemene 

toelaatbaarheidsvoorwaarden (in §2 lid 2) en de (specifieke) toelaatbaarheidsvoorwaarden 

inzake beslissingen van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (in §2, lid 3).  

De twee leden zijn grotendeels gelijklopend maar verschillen op één punt, namelijk telkens 

het tweede criterium. Met betrekking tot de algemene toelaatbaarheidsvoorwaarden wordt in 

§2, lid 2, 2° bepaald dat toelaatbaar wordt verklaard het cassatieberoep ‘waarvan de middelen 

niet kennelijk ongegrond zijn’. Met betrekking tot de specifieke toelaatbaarheidsvoorwaarden 

daarentegen wordt in §2, lid 3, 2° bepaald dat deze toelaatbaar zijn wanneer “het aangevoerde 

middel (i) daadwerkelijk van die aard is dat het tot cassatie leidt van de bestreden beslissing 

en (ii) een schending van een fundamenteel recht aan de orde stelt, of een kennelijke 

schending van de wet (iii) voor zover die aangevoerde schending daadwerkelijk van die aard 

was dat ze de strekking van de beslissing heeft beïnvloed”.  

De Raad van State is van oordeel dat dit onderscheid wat de filtercriteria betreft op het eerste 

gezicht moeilijk verenigbaar is met het gelijkheidsbeginsel.579 Men heeft ook commentaar op 

de formulering van deze twee verschillende criteria.580 Wat de gewone cassatieberoepen 

betreft staat 2° niet op de juiste plaats, het is immers geen autonoom filtercriterium maar wel 

een uitzondering op de andere twee criteria en dit moet uit de tekst blijken. Bij de 

                                                 
577 Adv.RvS 39.717/AV bij het Voorontwerp van wet tot hervorming van de Raad van State en tot 
inrichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 
282. Opgemerkt weze dat deze motivering nergens in de MvT is terug te vinden. 
578 Adv.RvS 39.717/AV bij het Voorontwerp van wet tot hervorming van de Raad van State en tot 
inrichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 
287-289. 
579 Adv.RvS 39.717/AV bij het Voorontwerp van wet tot hervorming van de Raad van State en tot 
inrichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 
288. Contra: M. LEROY, Contentieux administratif, Brussel, Bruylant, 2008, 920, vn.(1). 
580 Adv.RvS 39.717/AV bij het Voorontwerp van wet tot hervorming van de Raad van State en tot 
inrichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 
288-289. 
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cassatieberoepen in vreemdelingenzaken is het tweede criterium totaal onduidelijk. De Raad 

van State stelt zich onder meer de vraag wat bedoeld wordt met “schending van een 

fundamenteel recht”, en of dit tweede criterium niet moet worden gepreciseerd of uitgebreid, 

en wat een “kennelijke schending van de wet” is en of het woord “wet” in zijn formele of 

materiële betekenis moet gelezen worden. Besluiten op dit stuk doet de Raad van State met de 

conclusie dat dit tweede criterium veel te ruim is waardoor de hervorming aan zijn doel 

voorbij zal schieten. Bovendien zou dit cassatiemiddel enkel “aan de orde gesteld” moeten 

worden, dat wil zeggen ‘moeten aangevoerd worden’. Er staat niet bij dat dergelijk 

cassatiemiddel niet kennelijk ongegrond en/of ernstig, in de zin van artikel 17, §2, lid 1 RvS-

wet, zou moeten zijn.581 Ook dit kan tot gevolg hebben dat de filter onwerkzaam wordt. 

Wat betreft het eerste en derde filtercriterium is de Raad van State van oordeel dat deze 

aanvaardbaar zijn.582 Voor het derde filtercriterium wijst de Raad van State er nog op dat het 

raadzaam is de formulering enigszins aan te passen om de toepassing ervan in de praktijk te 

verzekeren. Ook is de vermelding van ‘substantiële procedurefout’ in dit derde criterium 

volgens de Raad nog een illustratie van de té ruime omschrijving van de filtercriteria 

waardoor de filterprocedure niet sluitend is.583 

 

148. De Raad van State trekt uit deze eerste analyse van de filtercriteria twee conclusies.  

Ten eerste moet het onderscheid qua filtercriteria tussen gewone cassatieberoepen en 

cassatieberoepen in vreemdelingengeschillen worden opgeheven.584 Dit heeft als gevolg dat er 

geen onderscheid meer bestaat tussen de ‘algemene’ en de ‘specifieke’ cassatieberoepen.  

Ten tweede stelt de Raad van State dat de criteria in het voorontwerp van wet te vaag zijn.585 

Er worden vervolgens drie criteria gesuggereerd, met dien verstande dat het niet volstaat dat 

de elementen in verband met die criteria alleen maar worden aangevoerd. Deze criteria zijn: 

                                                 
581 Adv.RvS 39.717/AV bij het Voorontwerp van wet tot hervorming van de Raad van State en tot 
inrichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 
289. 
582 Adv.RvS 39.717/AV bij het Voorontwerp van wet tot hervorming van de Raad van State en tot 
inrichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 
288. 
583 Adv.RvS 39.717/AV bij het Voorontwerp van wet tot hervorming van de Raad van State en tot 
inrichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 
289. 
584 Adv.RvS 39.717/AV bij het Voorontwerp van wet tot hervorming van de Raad van State en tot 
inrichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 
289. 
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1) eenheid van rechtspraak; 2) principiële rechtsvragen (rechtskwesties die het belang van de 

verzoeker overstijgen); 3) substantiële procedurefouten. Een uitzondering moet daarbij 

worden gemaakt voor de kennelijk onontvankelijke of ongegronde beroepen. 

 

149. Uit de hierboven weergegeven kritieken van de Raad van State blijkt dat die initiële 

conceptie toch wat lacunes en mankementen vertoonde. In de volgende paragraaf zal de 

toelaatbaarheidsprocedure besproken worden zoals ze uiteindelijk in de wet werd 

neergeschreven. Er zal dan ook telkens gewezen worden op het feit of de kritieken uit het 

advies al of niet gevolgd werden. 

 

§3. De filter 
 

150. Zoals gezegd werd de toelaatbaarheidsprocedure ingeschreven in artikel 20 RvS - wet.586 

Het artikel luidt als volgt: 

 

“§ 1. Het in artikel 14, § 2, bedoelde cassatieberoep wordt pas behandeld voor zover 

het toelaatbaar is verklaard met toepassing van § 2. 

 

§ 2. Elk cassatieberoep wordt, zodra het op de rol is geplaatst, en op inzage van het 

verzoekschrift en het rechtsplegingsdossier, onmiddellijk onderworpen aan een 

procedure van toelating. 

 

Cassatieberoepen waarvoor de Raad van State niet bevoegd is of zonder rechtsmacht, 

of die zonder voorwerp of kennelijk onontvankelijk zijn, worden niet toelaatbaar 

verklaard. 

 

Worden slechts toelaatbaar verklaard, de cassatieberoepen waarvan de middelen een 

schending van de wet of een substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 

vormvereiste aanvoeren, voor zover het erin aangevoerde middel niet kennelijk 

ongegrond is en dat die schending daadwerkelijk van die aard is dat ze tot cassatie 

                                                                                                                                                         
585 Adv.RvS 39.717/AV bij het Voorontwerp van wet tot hervorming van de Raad van State en tot 
inrichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 
290. 
586 Artikel 20 RvS –wet zoals ingevoerd door artikel 8 Wet tot hervorming van de Raad van State en 
tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 
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van de bestreden beslissing kan leiden en de strekking van de beslissing kan hebben 

beïnvloed. 

 

Worden eveneens toelaatbaar verklaard, de cassatieberoepen waarvoor de Raad van 

State niet onbevoegd of zonder rechtsmacht is om het beroep in cassatie te berechten 

of die niet zonder voorwerp of kennelijk onontvankelijk zijn en waarvan het onderzoek 

door de afdeling noodzakelijk blijkt om te zorgen voor de eenheid van de rechtspraak. 

 

§ 3. De eerste voorzitter, de voorzitter, de kamervoorzitter of de staatsraad die ten 

minste drie jaar graadanciënniteit heeft en die daartoe is aangewezen door de 

korpschef die de afdeling administratie onder zijn verantwoordelijkheid heeft, doet bij 

beschikking binnen de acht dagen vanaf de ontvangst van het dossier van het 

rechtscollege, uitspraak over de toelaatbaarheid van het cassatieberoep zonder 

terechtzitting en zonder dat de partijen worden gehoord. De hoofdgriffier vraagt 

onmiddellijk na ontvangst van het verzoekschrift het dossier van het rechtscollege op 

bij het administratief rechtscollege wiens beslissing met een cassatieberoep wordt 

bestreden. Dit rechtscollege bezorgt het dossier binnen de twee werkdagen na het 

verzoek tot mededeling aan de Raad van State. 

 

De beschikking waarbij de toelating wordt geweigerd, motiveert bondig de weigering. 

 

De beschikking wordt onmiddellijk ter kennis gebracht aan de partijen in cassatie 

volgens de modaliteiten bepaald bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit. 

Dit koninklijk besluit kan eveneens de gevallen bepalen waarin kan worden volstaan 

met een kennisgeving aan de in het geding zijnde administratieve overheden bedoeld 

in artikel 14, §2, van het dispositief en het voorwerp, alsook de vorm waarin en de 

voorwaarden waaronder deze kennisgeving geschiedt en de wijze waarop deze 

beschikkingen voor deze partij integraal toegankelijk zijn. 

 

Tegen de krachtens deze bepaling uitgesproken beschikkingen kan geen verzet noch 

derdenverzet worden aangetekend noch zijn ze vatbaar voor herziening. 

 

§ 4. De procedure in cassatie wordt aangevat indien het cassatieberoep met 

toepassing van deze bepaling toelaatbaar is. De kamer bij wie het beroep aanhangig 
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is, doet binnen zes maanden na in de § 3 bedoelde beschikking uitspraak over het 

cassatieberoep. 

 

§ 5. De Koning bepaalt, bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit, de 

procedure met betrekking tot het in dit artikel bedoelde onderzoek van de 

toelaatbaarheid in cassatie.” 

 

Als men beide teksten naast elkaar legt valt meteen op dat er heel wat aan veranderd werd. 

Naast enkele kleinere tekstwijzigingen werd zowat de gehele tweede paragraaf van het artikel 

herschreven. De Regering is meteen optimistisch, zij stelt in zoveel woorden dat “de 

aanbeveling van de Raad van State om op grond van het gelijkheidsbeginsel te voorzien in 

één ‘filter’ die gelijk is voor alle cassatieberoepen in het ontwerp wordt opgevolgd” en ook 

dat “de overige opmerkingen die zoals de eisen ter zake van duidelijkheid en nauwkeurigheid 

betreffen, in het ontwerp worden ontmoet”.587  

 

151. In wat volgt zal deze bepaling ontleed worden. Eerst worden de eerste procedurele 

stappen besproken. Dan worden enkele algemene opmerkingen uit de Memorie van 

Toelichting bij dit artikel weergegeven. Vervolgens komt dan de drievoudige 

toelaatbaarheidstest aan bod. 

 

152. Artikel 20, §3 RvS – wet en enkele bepalingen uit het PRC vermelden de eerste 

procedurele stappen die genomen moeten worden vóór het toelaatbaarheidsonderzoek 

gebeurt. Dit zijn niet de “voorafgaande maatregelen”, het gaat immers om een preliminaire 

procedure van toelating. Deze komt vóór de eigenlijke procedure, dus ook vóór de 

“voorafgaande maatregelen” die het begin zijn van de cassatieprocedure ten gronde. 

Van zodra het cassatieberoep op de rol is ingeschreven moet het administratief rechtscollege 

dat de bestreden beslissing heeft gewezen het volledige dossier van de zaak én een kopie van 

de bestreden beslissing binnen de twee werkdagen overmaken aan de Raad van State.588 

Indien dit niet gebeurt wordt de preliminaire toelaatbaarheidsprocedure gewoon 

overgeslagen.589  

                                                 
587 MvT bij het wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 36. 
588 Artikel 20, §3, in fine RvS – wet en artikel 7 PRC 
589 RvS 18 januari 2008, nr. 1.959 (c); D. RENDERS en G. PIJCKE, “La procédure en cassation 
administrative à l’épreuve de la pratique” in P. LEWALLE (ed.), Le contentieux administratif – 
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In het voorontwerp stond nog dat het cassatieberoep enkel “op inzage van het verzoekschrift” 

zou worden onderzocht in de toelaatbaarheidsprocedure. De Raad van State wees erop dat het 

om een goede beoordeling van de toelaatbaarheid van het beroep te doen noodzakelijk is dat 

de behandelende magistraat ook beschikt over het dossier zoals dit werd voorgelegd aan het 

rechtscollege dat in laatste aanleg uitspraak heeft gedaan over de zaak. Zoniet zou de filter 

eenvoudig kunnen worden omzeild door enkel substantiële procedurefouten aan te voeren 

waarvan zonder het volledige dossier de prima facie (on)gegrondheid niet zal kunnen 

beoordeeld worden.590 

Het toelaatbaarheidsonderzoek moet tevens geschieden binnen de 8 dagen na ontvangst van 

het rechtsplegingsdossier. De Raad van State merkte in het advies bij het voorontwerp op dat 

deze termijn van acht dagen veel te kort is. Daarom werd aanbevolen die termijn op minstens 

15 dagen vast te stellen.591 De Regering ziet de duur echter als een waarborg voor de 

efficiëntie van de procedure.592 Enerzijds zal een strikte toepassing ervan een ontradend effect 

hebben en anderzijds geeft het de rechtzoekende vlug uitsluitsel over zijn juridische situatie 

en zijn aanhangig cassatieberoep. De wetgever is dus niet gevolgd, maar voorzag wel tijdelijk 

in een termijn van 30 dagen.593 Eens deze tijdelijke termijn van 30 dagen teruggebracht zou 

worden tot de wettelijke 8 dagen kan men in geval van achterstand steeds remediëren via het 

mechanisme opgenomen in artikel 87 RvS – wet.594 

 

153. Vooraleer de bespreking van de toelaatbaarheidsfilter aan te vatten moet nog gewezen 

worden op het leidend principe dat de Raad van State zal moeten huldigen wanneer het de 

nieuwe regeling in de praktijk zal gebruiken: “Net zoals zoveel andere begrippen die in het 

administratief (procedure)recht worden gehanteerd, en ongeacht of de voorgestelde criteria 

dan wel andere worden gehanteerd, zijn de in toelaatbaarheidsvoorwaarden gehanteerde 

begrippen niet in abstracto weer te geven. Het zal uiteindelijk aan de Raad van State 

                                                                                                                                                         
Questions d’actualité, ULg. Commission Université-Palais, n° 105, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 
2008, 74, nr. 11, vn. 30. 
590 Adv.RvS 39.717/AV bij het Voorontwerp van wet tot hervorming van de Raad van State en tot 
inrichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 
290. 
591 Adv.RvS 39.717/AV bij het Voorontwerp van wet tot hervorming van de Raad van State en tot 
inrichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 
291. 
592 MvT bij het wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 40. 
593 Artikel 217, eerste en tweede lid Wet van 15 september 2006 
594 Artikel 87, derde tot vijfde lid RvS – wet 
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toekomen deze begrippen (casuïstisch) en op eenvormige wijze in te vullen, waarbij hij zich 

dient te laten leiden door de hiervoor toegelichte bedoelingen van de wetgever.”595 

 

154. Ten tweede moet men constateren dat niet het geheel van de criteria die de Raad van 

State in haar advies heeft geformuleerd wordt overgenomen.596 “Deze criteria gaan uit van 

een conceptie inzake de toelaatbaarheid van cassatieberoepen waarbij het de Raad van State 

als cassatierechter is die de filter in een belangrijke mate discretionair aanstuurt en beslist 

welke zaken (eenheid van rechtspraak, principiële rechtsvragen en substantiële 

procedurefouten begaan door het rechtscollege, i.e. voor de rechtspraktijk belangrijke zaken) 

worden aangehouden. “De toepassing van deze (formele) filtergronden gerelateerd aan de 

belangrijkheid van de zaak (m.n. voor de eenheid van de rechtspraak of voor het algemeen 

belang) en de ermee gepaard gaande selectie van de zaken, sluit derhalve niet uit dat op het 

niveau van het individueel geval – een rechtzoekende geconfronteerd wordt met een 

inhoudelijk onwettige rechterlijke beslissing – die geen procedurefout bevat, maar b.v. een 

verkeerde interpretatie geeft aan het toepasselijke (internationale en/of interne) materiële 

recht – maar waarbij het cassatieberoep niet wordt toegelaten omdat het aangevoerde middel 

(betrokken op de inhoudelijke onwettigheid van de rechterlijke uitspraak door de miskenning 

in de interpretatie van een materieelrechtelijke regel) noch de eenheid van de rechtspraak 

betreft (het gaat duidelijk om een ‘misslag’ en betreft een alleenstaand geval) noch een 

principiële rechtsvraag oproept (de rechtskwestie is door zijn geïsoleerde toepassing enkel 

van belang in de concrete zaak van betrokkene) noch een substantiële procedurefout 

inhoudt.597 Dit zou niet stroken met de conceptie die de Regering ter zake van de 

toelaatbaarheidsfilter aanhoudt en die in zijn algemeenheid inhoudt dat “als 

toelaatbaarheidscriterium moet worden aangehouden, niet de ‘belangrijkheid’ van het 

beroep, maar wel de ‘juridische waarde’ van de aangevoerde middelen betrokken op één van 

de cassatiegronden bedoeld in artikel 14, §2 van de gecoördineerde wetten op de Raad van 

                                                 
595 MvT bij het wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 40. 
596 MvT bij het wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 36. 
597 MvT bij het wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 36-37. 
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State”.598 De Regering wil de verzoeker dus niet in onzekerheid brengen, onzekerheid die 

automatisch samenhangt met de door de Raad van State voorgestelde criteria.599 

 

155. Artikel 20, §2, tweede lid RvS – wet bevat het eerste filtercriterium. Dit is op zich vrij 

duidelijk en behoeft dan ook minder uitleg. De Regering stelt dienaangaande dat “het 

vanzelfsprekend is dat dergelijke beroepen die geen schijn van kans hebben niet in de 

normale cassatieprocedure worden toegelaten”.600 

 

156. “L’ hypothèse de l’incompétence implique qu’en saississant le Conseil d’Etat, la partie 

requérante se serait adressée à l’ordre juridictionnel ayant le pouvoir de trancher les litiges 

de la nature de celui en cause, sans pour autant avoir formulé, à l’égard de la juridiction 

saisie, une demande à laquelle celle-ci pourrait satisfaire si, indépendamment de cette 

question, la demande était recevable et fondée”.601 Voorbeelden van cassatieberoepen 

waarvoor de Raad van State niet bevoegd is kwamen eerder al uitgebreid aan bod in het kader 

van de bespreking van de (niet uitdrukkelijk vermelde) cassatiegrond “onbevoegdheid”. 

 

157. Daarnaast is ook een cassatieberoep waarvoor de Raad van State zonder rechtsmacht is 

niet toelaatbaar. Hogerop werd al vermeld dat de Raad van State administratief cassatierechter 

van gemeenrecht is. Echter, wanneer de wet bijvoorbeeld de kennisname van een 

cassatieberoep tegen een arrest van een bepaald administratief rechtscollege toebedeeld heeft 

aan het Hof van Cassatie, dan zal de Raad van State in casu géén rechtsmacht hebben. Het 

beroep is dan niet toelaatbaar. 

 

                                                 
598 MvT bij het wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 37. 
599 Inleidende uiteenzetting van de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, de heer 
Patrick Dewael, over het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Parl. 
Doc. Kamer 2005-06, nr. 2478/8, 27. 
600 MvT bij het wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 37. 
601 D. RENDERS en G. PIJCKE, “La procédure en cassation administrative à l’épreuve de la pratique” in 
P. LEWALLE (ed.), Le contentieux administratif – Questions d’actualité, ULg. Commission Université-
Palais, n° 105, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 76, nr. 16. 
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158. Ook een cassatieberoep zonder voorwerp is niet toelaatbaar. Die situatie zou zich kunnen 

voordoen wanneer de bestreden beslissing gewoonweg niet bestaat.602 Een ander voorbeeld is 

het cassatieberoep tegen een beslissing waartegen al eerder succesvol cassatieberoep werd 

ingesteld. “(...) Qu’en vertu du principe ‘pourvoi sur pourvoi ne vaut’, un nouveau recours en 

cassation administrative, de surcroît tardif en l’espèce, introduit contre la même décision 

n’est manifestement pas recevable; (...)”.603 

 

159. Ten slotte worden ook cassatieberoepen die kennelijk onontvankelijk zijn als niet 

toelaatbaar afgewezen. De concrete situaties uit de praktijk die hieronder vallen zijn talrijk. 

Hierboven werd bijvoorbeeld al gewezen op het cassatieberoep in eigen naam ingesteld door 

een minderjarige, het laattijdige cassatieberoep, het cassatieberoep in de foute landstaal en het 

cassatieberoep tegen een (niet – definitieve) beslissing waarbij een onderzoeksmaatregel 

wordt bevolen. 

 
160. Artikel 20, §2, derde lid RvS – wet bevat het tweede toelaatbaarheidscriterium dat 

meteen een pak complexer is dan het eerste. Indien het cassatieberoep de eerste 

toelaatbaarheidstest heeft overleefd wordt overgegaan tot deze tweede test. Volgens dit 

criterium volstaat het niet dat een cassatiemiddel enkel een schending van de wet of een 

substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereiste aanvoert. De Raad van 

State heeft dit ook met zoveel woorden gesteld in zijn advies. De gronden die opgesomd 

worden zijn identiek aan de cassatiegronden welke vermeld zijn in artikel 14, §2 RvS – wet en 

zijn dus genoegzaam ontleed in de rechtspraak en de rechtsleer. Idem voor wat betreft de 

notie “cassatiemiddel”. Wat die begrippen betreft volstaat het naar de bespreking in 

Hoofdstuk 2 te verwijzen. Er moet daarenboven dus voldaan zijn aan de drie daarbij 

opgesomde cumulatieve voorwaarden. De Memorie van Toelichting verklaart dat deze 

toelaatbaarheidsgrond “uitdrukking geeft aan het (…) concept van ‘filtrage’ dat de Regering 

wenst aan te houden”.604 

 

161. Aangaande de eerste cumulatieve voorwaarde stelt de Regering dat het “niet wenselijk is 

dat een cassatieberoep dat enkel middelen omvat waarvan vaststaat dat ze klaarblijkelijk niet 

                                                 
602 D. RENDERS en G. PIJCKE, “La procédure en cassation administrative à l’épreuve de la pratique” in 
P. LEWALLE (ed.), Le contentieux administratif – Questions d’actualité, ULg. Commission Université-
Palais, n° 105, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 78, nr. 18. 
603 RvS 22 februari 2008, nr. 2.215 (c), www.juridict.be.  
604 MvT bij het wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 38. 
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gegrond zijn wordt aangehouden”.605 Over de betekenis van het begrip “kennelijk” verwijst 

de Regering naar de betekenis van dit begrip in de context van de oude artikelen 93 en 94 

APR. RENDERS en PIJCKE betreuren dit aangezien de rechtspraak omtrent dit begrip niet 

eenduidig zou zijn.606 Volgens hen “il apparaît généralement qu’un moyen est 

“manifestement non fondé’ si, à première lecture de la requête, il est évident que ce moyen ne 

saurait conduire à la censure”.  

De beschikkingspraktijk maakt inmiddels duidelijk welke middelen aangemerkt worden als 

zijnde “kennelijk ongegrond”. De voorbeelden zijn velerlei en zullen hier niet exhaustief 

aangehaald en besproken worden.607 Bij wijze van voorbeeld volstaat hier het cassatiemiddel 

te bespreken waarbij de verzoeker aanvoert dat de bodemrechter zijn arrest onvoldoende 

gemotiveerd zou hebben. De verzoeker voert dan meestal aan dat het bestreden arrest de 

motiveringsverplichting uit artikel 149 van de Grondwet op de ene of andere manier zou 

hebben geschonden.608 Men vergeet hierbij vaak uit het oog dat het slechts om een formele 

verplichting gaat. De eisen die hieraan gesteld worden zullen dus vrij snel ingewilligd zijn 

waardoor het aanvoeren van een vermeende schending daarvan vaak als ongegrond zal 

stranden.609 “Considérant, sur les deux branches réunies, que l'obligation de motiver les 

jugements prescrite par l'article 149 de la Constitution est une obligation de forme, étrangère 

à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement; que dès lors qu'une motivation 

cohérente et compréhensible est présente, cet article est respecté; qu'en l'espèce, l'arrêt 

attaqué contient une motivation propre et indique clairement les raisons pour lesquelles la 

juridiction administrative a estimé devoir confirmer la décision du Commissaire général aux 

réfugiés et aux apatrides et ne pas reconnaître à la requérante la qualité de réfugié ni lui 

octroyer le statut de protection subsidiaire; que le moyen ne soutient pas que les motifs de 

l’arrêt attaqué seraient contradictoires ou ne répondraient pas à tel ou tel argument 

                                                 
605 MvT bij het wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 38. 
606 D. RENDERS en G. PIJCKE, “La procédure en cassation administrative à l’épreuve de la pratique” in 
P. LEWALLE (ed.), Le contentieux administratif – Questions d’actualité, ULg. Commission Université-
Palais, n° 105, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 95-96, nr. 33. 
607 Voor een overzicht van kennelijk ongegronde cassatiemiddelen, zie: www.juridict.be en/of D. 
RENDERS en G. PIJCKE, “La procédure en cassation administrative à l’épreuve de la pratique” in P. 

LEWALLE (ed.), Le contentieux administratif – Questions d’actualité, ULg. Commission Université-
Palais, n° 105, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 95-98, nrs. 33-36. 
608 Artikel 149 Gw. luidt: “Elk vonnis is met redenen omkleed. Het wordt in openbare terechtzitting 
uitgesproken”. Het is vaste rechtspraak van de Raad van State dat de motiveringsverplichting ook 
toepasselijk is op jurisdictionele beslissingen van administratieve rechtscolleges. 
609 D. RENDERS en G. PIJCKE, “La procédure en cassation administrative à l’épreuve de la pratique” in 
P. LEWALLE (ed.), Le contentieux administratif – Questions d’actualité, ULg. Commission Université-
Palais, n° 105, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 85, nr. 25. 
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développé dans le recours dont le Conseil du contentieux des étrangers était saisi; qu’il 

ressort donc de l’arrêt attaqué que celui-ci est motivé au voeu de la disposition 

constitutionnelle; qu'en tant qu'il est pris de la violation de cette dernière, le moyen est 

manifestement non fondé; (…)”.610 

 

162. De motivering bij de tweede cumulatieve voorwaarde stemt tot nadenken, de Regering 

stelt hier immers dat “met deze voorwaarde wordt uitgedrukt dat de aangevoerde schending 

voldoende merites moet hebben om door het hoogste administratieve rechtscollege 

onderzocht te worden op zijn merites”.611 De Regering geeft gelukkig meteen zelf weer wat 

ze hiermee bedoelt: “deze voorwaarde houdt in dat de juridische waarde van het middel moet 

worden bekeken”.  

Volgens de Regering kan een middel niet daadwerkelijk tot cassatie leiden op twee wijzen. 

“Allereerst kan een middel geen cassatiemiddel zijn of niet tot cassatie kunnen leiden. Zo 

zullen verzoeken waarin de aangevoerde middelen niet kunnen leiden tot een verbreking zoals 

middelen die niet behoren tot de bevoegdheid van de Raad van State als cassatierechter, 

middelen die beperkt zijn tot algemene overwegingen, ondoeltreffende middelen omdat ze 

bijvoorbeeld enkel overtollige motieven bekritiseren, onduidelijke middelen, middelen waarbij 

de Raad van State verzocht wordt de discretionaire beoordeling in de feiten opnieuw te 

onderzoeken waartoe het administratief rechtscollege heeft besloten, … niet daadwerkelijk tot 

cassatie kunnen leiden van de bestreden beslissing.  

Ten tweede kan een middel evenmin daadwerkelijk tot cassatie leiden omdat de schending die 

wordt aangevoerd geen ‘verdedigbare eis of klacht’ is (zonder dat daarom het middel 

noodzakelijkerwijze kennelijk ongegrond moet zijn)”.612 De regering vervolgt dat “onder de 

voorwaarde dat de aangevoerde schending daadwerkelijk van die aard moet zijn dat ze tot 

cassatie van de bestreden rechterlijke beslissing kan leiden, wordt begrepen dat een 

aantijging van een schending niet volstaat: de verzoeker in cassatie zal in zijn verzoekschrift 

op grond van plausibele juridische argumenten duidelijk moeten kunnen aantonen dat de 

bestreden beslissing de door hem aangevoerde wet of pleegvorm schendt”.613  

                                                 
610 RvS 6 februari 2008, nr. 2.084 (c). 
611 MvT bij het wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 39. 
612 MvT bij het wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 39. 
613 MvT bij het wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 39. 
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Afsluiten doet de Regering met te stellen dat “deze voorwaarde toelaat de juridische waarde 

van het middel te beoordelen op zijn ‘verdedigbare’ aard ervan, zonder dat moet worden 

aangetoond dat het aangevoerde middel ‘onomstotelijk’ tot cassatie kan leiden. Op grond van 

deze bepaling, zullen eveneens ook niet worden toegelaten, middelen die zich beperken tot het 

repetitief hernemen van middelen waarvan reeds eerder werd gesteld dat ze niet gegrond zijn, 

dat ingaat tegen de vaste rechtspraak zonder die met plausibele argumenten in vraag te 

stellen”.614  

RENDERS en PIJCKE betreuren de redactie van deze wettekst. Volgens hen worden hier in het 

algemeen de cassatiemiddelen zonder belang bedoeld. Deze auteurs pleiten dan ook voor een 

verduidelijking van de intenties van de wetgever.615 

 

163. De derde cumulatieve voorwaarde ten slotte houdt volgens de Regering in “dat de 

aangevoerde fout of schending een beslissende of determinerende invloed op de uitspraak kan 

hebben gehad”.616 Als voorbeeld van situaties waarin dit niet het geval is worden het 

cassatiemiddel dat kritiek uit op een overtollig motief van de bestreden beslissing én het 

aanvoeren van een nieuw middel in cassatie gegeven. 

 

164. Artikel 20, §2, in fine RvS – wet bevat het derde en laatste filtercriterium. In de 

Franstalige rechtsleer noemt men deze bepaling “la clause de repêchage”.617 Vrij vertaald, de 

clausule van de tweede kans. De ratio vinden we terug in het hierboven vermelde leidend 

principe volgens hetwelk de Raad van State zijn taak als filteraar zal moeten uitoefenen. Via 

deze clausule kan eventueel vaste rechtspraak aangepast of omgegooid worden. 

 

§4. Procedurele aspecten 

 

165. In de vorige paragraaf werd al gewezen op het feit dat het toelaatbaarheidsonderzoek 

gebeurt op basis van het volledige dossier van de rechtspleging en niet enkel op basis van het 

                                                 
614 MvT bij het wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 39. 
615 D. RENDERS en G. PIJCKE, “La procédure en cassation administrative à l’épreuve de la pratique” in 
P. LEWALLE (ed.), Le contentieux administratif – Questions d’actualité, ULg. Commission Université-
Palais, n° 105, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 99, nr. 37. 
616 MvT bij het wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 39. 
617 D. RENDERS en G. PIJCKE, “La procédure en cassation administrative à l’épreuve de la pratique” in 
P. LEWALLE (ed.), Le contentieux administratif – Questions d’actualité, ULg. Commission Université-
Palais, n° 105, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 101, nr. 41. 
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cassatieverzoekschrift. Ook werd de korte duur van de preliminaire procedure al besproken. 

In deze paragraaf is het de bedoeling de overige karakteristieken van de procedure van 

toelating te bespreken.  

 

166. De eerste voorzitter, de voorzitter, de kamervoorzitter of de staatsraad die ten minste drie 

jaar graadanciënniteit heeft en die daartoe is aangewezen door de korpschef die de afdeling 

bestuursrechtspraak onder zijn verantwoordelijkheid heeft is degene die de toelaatbaarheid 

van de ingekomen cassatieberoepen onderzoekt.618 Deze “filteraar” zetelt alleen, maar 

wanneer hij oordeelt dat, om de eenheid van de rechtspraak in de kamer te verzekeren, een 

zaak met drie rechters dient te worden behandeld, beveelt hij de verwijzing naar een kamer 

met drie leden.619 Teneinde de eenheid van de rechtspraak te bewaren kan de filteraar zoals 

gezegd het toelaatbaarheidsonderzoek enerzijds overlaten aan een kamer met drie, maar 

anderzijds kan hij de zaak ook verwijzen naar de verenigde kamers of de algemene 

vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak.620 Die “verenigde kamers” is een nieuwe 

gespecialiseerde entiteit binnen de Raad van State.621 Het bestaat uit enkel uit de leden van de 

kamers die zich bezighouden met de behandeling van cassatieberoepen.622 “Toch kan nooit in 

absolute termen worden uitgesloten dat een aangelegenheid ook de algemeenheid van de 

leden van de afdeling administratie raakt, derwijze dat eenieder zich ter zake dient of kan 

uitspreken. Daarom wordt aan de korpschefs blijvend de mogelijkheid geboden toch de 

algemene vergadering van de afdeling adminstratie te adiëren”.623 

Hierbij moet nog vermeld worden dat het auditoraat geen verslag opmaakt over het al of niet 

toelaatbaar zijn van een cassatieberoep, zij nemen in dit stadium dus niet deel aan de 

procedure.624  

 

167. Naast de waaier aan mogelijkheden van samenstelling van de zetel en de afwezigheid 

van het auditoraat moet gewezen worden op een ander procedureel kenmerk van de procedure 

van toelating. Deze geschiedt namelijk zonder terechtzitting en zonder tegenspraak, dus louter 

                                                 
618 Artikel 20, §3 RvS – wet  
619 Artikel 90, §2, eerste en tweede lid RvS – wet  
620 Artikel 90, §2, derde lid RvS – wet en artikel 10 PRC 
621 S. LUST, “De hervorming van de Raad van State anno 2006”, C.D.P.K. 2007, 283, nr. 105. 
622 Artikel 95bis RvS – wet  
623 MvT bij het wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 82. 
624 Artikel 76, §1, vijfde lid RvS – wet  
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schriftelijk.625 In het najaar van 2008 werd dienaangaande in verschillende beschikkingen een 

prejudiciële vraag gesteld aan het Grondwettelijk Hof.626 De vraag luidde als volgt: “Schendt 

artikel 20, § 3, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State artikel 149 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van 

de mens, in zoverre die bepaling stelt dat de eerste voorzitter, de voorzitter, de 

kamervoorzitter of de staatsraad die ten minste drie jaar graadanciënniteit heeft en die 

daartoe is aangewezen door de korpschef die de afdeling bestuursrechtspraak onder zijn 

verantwoordelijkheid heeft, uitspraak doet over de toelaatbaarheid van het cassatieberoep 

zonder terechtzitting en zonder dat de partijen worden gehoord, terwijl, in zoverre artikel 149 

van de Grondwet bepaalt dat het vonnis in openbare terechtzitting wordt uitgesproken, dat 

artikel tot doel heeft een openbare controle van de gewezen beslissing mogelijk te maken en 

daardoor een van de waarborgen van een billijk proces vormt?”. 

Deze vraag kon het Grondwettelijk Hof logischerwijs niet beantwoorden.627 “Aangezien die 

grondwetsbepaling niet een regel is die ertoe strekt de onderscheiden bevoegdheid van de 

Staat, de gemeenschappen en de gewesten te bepalen, noch een van de artikelen van titel II 

van de Grondwet, is het Hof niet bevoegd om rechtstreeks uitspraak te doen over de 

bestaanbaarheid van de in het geding zijnde wettelijke bepaling met die grondwetsbepaling, 

al dan niet in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van 

de mens”.628 In de Memorie van toelichting verantwoordt de Regering de afwezigheid van 

een terechtzitting door te verwijzen naar de rechtspraak van zowel het Europees Hof van 

Justitie als het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.629 

 

168. Het feit dat het om een louter schriftelijke procedure zonder tegenspraak gaat brengt ook 

met zich mee dat een beschikking niet in een openbare terechtzitting zal worden uitgesproken, 

dit valt tevens af te leiden uit het PRC.630 Nochtans vereist artikel 149, tweede zin van de 

Grondwet dat elk vonnis in openbare terechtzitting wordt uitgesproken waardoor men 

                                                 
625 Artikel 20, §3 RvS – wet en artikel 9 PRC 
626 RvS 5 augustus 2008, nr. 3.182 (c); RvS 5 augustus 2008, nr. 3.183 (c); RvS 4 september 2008, nr. 
3.325 (c); RvS 4 september 2008, nr. 3.327 (c); RvS 29 augustus 2008, nr. 3.296 (c); RvS 29 oktober 
2008, nr. 3.484 (c). 
627 G. NINANE, “Le filtre aux recours en cassation administrative n’est pas discriminatoire”, J.L.M.B. 
2009, 478, nr. 3. 
628 GwH 8 januari 2009, nr. 1/2009, overw. B.3.2. en GwH 4 maart 2009, nr. 36/2009, overw. B.3.2. 
629 MvT bij het wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 41. 
630 Artikel 47, tweede lid PRC luidt: “Enkel de arresten worden uitgesproken in openbare 
terechtzitting”. 
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misschien snel tot een ongrondwettigheid zou kunnen besluiten. Het is echter zo dat dit niet 

automatisch geldt voor administratieve rechtbanken. In de rechtsleer wordt daarvoor 

verwezen naar het arrest van 9 oktober 1959 van het Hof van Cassatie: “attendu qu’en tant 

qu’il dispose que le jugement est prononcé en audience publique, l’article a pour but de 

permettre un contrôle public de la décision rendue; que ce contrôle n’étant pas inséparable 

de la mission de juger, ladite disposition (…) n’est pas applicable de droit qu’aux tribunaux 

(...) de l’ordre judiciaire”.631 Het Grondwettelijk Hof zit op dezelfde golflengte: “Ook al 

drukt de eerste zin van artikel 149 van de Grondwet een algemene regel uit die geldt voor elk 

rechtscollege, is de tweede zin alleen van toepassing op de vonnisgerechten die tot de 

rechterlijke macht behoren, hetgeen evenwel de bevoegde wetgever niet verbiedt de erin 

vervatte regel uitdrukkelijk op andere rechtscolleges van toepassing te maken”.632 Ook de 

Raad van State is dezelfde mening toegedaan: “le prononcé des jugements en audience 

publique est une obligation qui n'est applicable à une juridiction administrative que si une 

disposition particulière le prévoit; qu'une telle disposition fait en l'espèce défaut”.633  

 

169. Waar het loutere feit dat de afwezigheid van een uitspraak in openbare terechtzitting dus 

geen succesvol bezwaar met betrekking tot de grondwettigheid kan opleveren, was dit 

misschien wel het geval voor het onderscheid dat aldus in het leven wordt geroepen tussen 

verzoekers in het gewone annulatie –en schorsingscontentieux en verzoekers in cassatie.  

Dienaangaande werd in dezelfde beschikkingen als die waaruit de hierboven geciteerde 

prejudiciële vraag komt een andere prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof gesteld. De 

vraag werd alvorens ze beantwoord werd geherformuleerd en luidde als volgt: “Schendt 

artikel 20, § 3, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State de artikelen 10, 11 en 

191, in samenhang gelezen met artikel 149 van de Grondwet en met artikel 6 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in zoverre die bepaling, door te stellen dat de 

eerste voorzitter, de voorzitter, de kamervoorzitter of de staatsraad die ten minste drie jaar 

graadanciënniteit heeft en die daartoe is aangewezen door de korpschef die de afdeling 

bestuursrechtspraak onder zijn verantwoordelijkheid heeft, uitspraak doet over de 

toelaatbaarheid van het cassatieberoep zonder terechtzitting en zonder dat de partijen 

                                                 
631 Cass. 9 oktober 1959, Bull. 1960, 172-173; D. RENDERS en G. PIJCKE, “La procédure en cassation 
administrative à l’épreuve de la pratique” in P. LEWALLE (ed.), Le contentieux administratif – 
Questions d’actualité, ULg. Commission Université-Palais, n° 105, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 
2008, 105, nr. 45. 
632 GwH 4 maart 2009, nr. 36/2009, overw. B.3.4. 
633 RvS 3 juli 2007, nr. 906 (c), www.juridict.be.  
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worden gehoord, een dubbel verschil in behandeling creëert: enerzijds, tussen de 

rechtzoekenden op wie die bepaling van toepassing is en de rechtzoekenden die, krachtens 

artikel 149 van de Grondwet, het voordeel genieten van een vonnis uitgesproken in openbare 

terechtzitting; anderzijds, tussen de rechtzoekenden die een beroep tot nietigverklaring of een 

vordering tot schorsing hebben ingesteld bij de Raad van State, waarover die zich in het 

openbaar uitspreekt na een terechtzitting, en de rechtzoekenden die een cassatieberoep 

hebben ingesteld bij diezelfde Raad van State, die zich zonder terechtzitting uitspreekt over de 

toelaatbaarheid van dat beroep?”.634 

Voor wat betreft het eerst geciteerde verschil in behandeling volstaat een verwijzing naar wat 

zo pas gezegd werd over de toepasselijkheid van artikel 149, tweede zin Gw. in procedures 

voor administratieve rechtscolleges. Het Grondwettelijk Hof gaat wel vrij uitgebreid in op het 

verschil in behandeling tussen verzoekers bij de Raad van State al naargelang het contentieux 

waarin zij aantreden.635 De finale conclusie luidt als volgt: “Uit hetgeen voorafgaat volgt dat 

de wetgever de personen die een cassatieberoep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State anders kon behandelen dan, enerzijds, de rechtzoekenden die een 

beroep instellen bij een rechtscollege waarop artikel 149, tweede zin, van de Grondwet, van 

toepassing is, en, anderzijds, de personen die een vordering tot schorsing of een beroep tot 

nietigverklaring instellen bij dezelfde afdeling van de Raad van State”.636  

Artikel 20, §3 RvS – wet discrimineert bijgevolg niet. Niettemin gaan in de rechtsleer toch 

stemmen op om de uitspraak in openbare terechtzitting automatisch te verplichten voor 

administratieve rechtscolleges, daarvoor zou men de Grondwet kunnen aanpassen.637 Gevolg 

hiervan is dat afwijkende regelingen, zoals die in artikel 20, §3 RvS – wet niet meer mogelijk 

zullen zijn. Langs de andere kant wordt artikel 28, eerste lid, tweede zinsdeel RvS – wet dan 

meteen overbodig.638 

De hierboven besproken rechtspraak werd intussen nog eens woordelijk herhaald in een arrest 

van het Grondwettelijk Hof van 2 april 2009.639 

                                                 
634 GwH 8 januari 2009, nr. 1/2009, overw. B.3.3. en GwH 4 maart 2009, nr. 36/2009, overw. B.3.3. 
635 GwH 8 januari 2009, nr. 1/2009, overw. B.3.5. tot B.6.4. en GwH 4 maart 2009, nr. 36/2009, 
overw. B.3.5. tot B.6.4.  
636 GwH 8 januari 2009, nr. 1/2009, overw. B.7. en GwH 4 maart 2009, nr. 36/2009, overw. B.7. 
637 D. RENDERS en G. PIJCKE, “La procédure en cassation administrative à l’épreuve de la pratique” in 
P. LEWALLE (ed.), Le contentieux administratif – Questions d’actualité, ULg. Commission Université-
Palais, n° 105, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 106, nr. 45 met verwijzing in voetnoot 147 naar 
andere oplossingen. 
638 Artikel 28, eerste lid, tweede zinsdeel RvS – wet stipuleert dat een arrest van de Raad van State 
wordt uitgesproken in openbare terechtzitting. 
639 GwH 2 april 2009, nr. 67/2009. 
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170. Uit het feit dat de procedure zonder terechtzitting en zonder tegenspraak verloopt zou 

men kunnen verwachten dat er dan speciale eisen gesteld worden aan de motivering van de 

beschikking. Niets is minder waar echter, artikel 20, §3, tweede lid RvS – wet bepaalt immers 

enkel dat de beschikking waarbij de toelating wordt geweigerd “bondig” gemotiveerd 

wordt.640 Dat blijkt ook uit het PRC.641 Over de beschikking waarbij het cassatieberoep wordt 

toegelaten wordt zelfs met geen woord gerept in de regelgeving.  

De Regering ziet de bondigheid van de motivering als een waarborg voor de efficiëntie en de 

snelheid van de procedure.642 Bovendien heeft dit kenmerk de “bedoeling om een duidelijk 

onderscheid te maken tussen de motivering van de beschikkingen van niet-toelaatbaarheid, 

welke motivering beknopt dient te zijn, en de motivering van de arresten, welke motivering 

beknopt kan zijn maar niet noodzakelijk beknopt hoeft te zijn”.643  

De rechtsleer stelt zich terecht vragen bij het feit dat beschikkingen waarbij de toelaatbaarheid 

wordt uitgesproken geen motivering behoeven én bij het feit dat de motivering bij 

weigeringsbeschikkingen slechts bondig moet zijn, en dat in het licht van artikel 149, eerste 

zin Gw. dat bepaalt dat elk vonnis met redenen omkleed moet zijn.644  

De afwezigheid van een motivering in een beschikking die het cassatieberoep toelaatbaar 

verklaart hindert de verzoeker misschien niet, maar de tegenpartij kan wel, met het oog op 

zijn verweer ten gronde, geacht worden te willen weten waarom het beroep tegen een voor 

hem gunstige beslissing aanvaard werd. Anderzijds moet er ook meteen op gewezen worden 

dat zo een beschikking geenszins vooruitloopt op het definitieve cassatiearrest.645 

Dat de weigeringsbeschikking slechts bondig gemotiveerd dient te worden wordt zo mogelijk 

echt problematisch gelet op de mogelijkheid van het opleggen van een geldboete wegens 

kennelijk onrechtmatig beroep.646 Een verzachting ligt hier evenwel in het feit dat een andere 

staatsraad dan de “filteraar” die het beroep heeft afgewezen daar uitspraak over zal doen. 

                                                 
640 Artikel 20, §3, tweede lid RvS – wet  
641 Artikel 47, eerste zin PRC 
642 MvT bij het wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 41. 
643 Artikel 47 Verslag aan de Koning bij het KB van 30 november 2006 
644 D. RENDERS en G. PIJCKE, “La procédure en cassation administrative à l’épreuve de la pratique” in 
P. LEWALLE (ed.), Le contentieux administratif – Questions d’actualité, ULg. Commission Université-
Palais, n° 105, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 103-104, nr. 44. 
645 MvT bij het wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 42. 
646 Artikel 37, tweede lid RvS – wet 
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Opmerkelijk in het licht van het voorgaande is dat daarvoor dan wel een hoorzitting op 

tegenspraak voor georganiseerd moet worden.647 

 

171. De beschikking is niet vatbaar voor enig rechtsmiddel.648 De Raad van State heeft in zijn 

advies bij het Voorontwerp een wijziging van artikel 33 RvS – wet649 voorgesteld om te 

voldoen aan artikel 158 van de Grondwet650. Immers, gelet op het feit dat de beschikkingen 

waarin uitspraak gedaan wordt over het al dan niet toelaatbaar zijn overeenkomstig artikel 20, 

§3, lid 3 RvS – wet niet vatbaar zijn voor verzet, derdenverzet of herziening, zou tegen een 

beschikking waarbij de Raad van State een cassatieberoep ontoelaatbaar verklaart op grond 

van het feit dat de Raad van State niet bevoegd is om kennis te nemen van dat beroep, 

aangezien het volgens hem tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht behoort, geen beroep 

kunnen worden ingesteld en zou het niet bij het Hof van Cassatie kunnen worden gebracht 

aangezien artikel 33 enkel sprak over arresten. “Wanneer de aanvrager die een beschikking 

van niet-toelaatbaarheid heeft ontvangen, zich vervolgens tot de ‘gewone’ rechter wendt en 

op het einde van de procedure cassatieberoep instelt en het Hof van Cassatie beslist dat het 

toch de Raad van State is die in casu bevoegd is, zou het arrest van het Hof van Cassatie, wat 

dat rechtspunt betreft, niet bindend zijn voor de Raad van State”.651 

De Regering heeft dan ook artikel 33 RvS – wet gewijzigd en kwam zo tegemoet aan de 

kritiek die de Raad van State dienaangaande in het advies had geuit. Artikel 18 van het 

Ontwerp wijzigde artikel 33 RvS – wet zodanig dat ook ten aanzien van beschikkingen over 

de toelaatbaarheid van een cassatieberoep voldaan is aan het bepaalde in artikel 158 van de 

Grondwet.652 

                                                 
647 Artikel 31, tweede en vierde lid RvS – wet  
648 Artikel 20, §3, in fine RvS – wet; MvT bij het wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State 
en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 
2479/1, 42. 
649 Artikel 33 RvS-wet luidde: “Kunnen bij het Hof van Cassatie aanhangig worden gemaakt, de 
arresten waarbij de afdeling Administratie beslist van de eis geen kennis te kunnen nemen op grond 
dat die kennisneming binnen de bevoegdheid der rechterlijke overheden valt, alsmede de arresten 
waarbij de afdeling afwijzend beschikt op een declinatoire exceptie gesteund op de grond dat de eis tot 
de bevoegdheid van die overheden behoort”. 
650 Artikel 158 Gw. Luidt: “Het Hof van Cassatie doet uitspraak over conflicten van attributie, op de 
wijze bij de wet geregeld”. 
651 Adv.RvS 39.717/AV bij het Voorontwerp van wet tot hervorming van de Raad van State en tot 
inrichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 
291. 
652 Artikel 33 RvS-wet luidt: “Kunnen bij het Hof van Cassatie aanhangig worden gemaakt, de 
arresten en de beschikkingen bedoeld in artikel 20, § 3 waarbij de afdeling bestuursrechtspraak 
beslist van de eis geen kennis te kunnen nemen op grond dat die kennisneming binnen de bevoegdheid 
der rechterlijke overheden valt, alsmede de arresten en de beschikkingen bedoeld in artikel 20, § 3 



 

 

129

129

 

172. Vermits geen rechtsmiddelen meer aangewend kunnen worden tegen de beschikking 

sluit deze steeds de procedure van toelating af. Rest dus nog de kennisgeving van de 

beschikking te bespreken. 

De beschikking van niet – toelaatbaarheid sluit de procedure onherroepelijk af.653 Eigenlijk 

zou er moeten staan “sluit de procedure van toelating onherroepelijk af”, maar dit geldt 

eveneens voor de beschikking waarbij het cassatieberoep toelaatbaar wordt verklaard. Dus 

men had beter geschreven dat na een weigeringsbeschikking de eigenlijke cassatieprocedure 

gewoon niet van start gaat. De beschikking wordt onverwijld ter kennis gebracht van de 

partijen.654 Het administratief rechtscollege wordt eveneens op de hoogte gebracht en krijgt 

het dossier van de rechtspleging terug vergezeld van het cassatieverzoekschrift.655 Ten 

aanzien van administratieve overheden en advocaten bestaan er specifieke modaliteiten.656 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
waarbij de afdeling afwijzend beschikt op een declinatoire exceptie gesteund op de grond dat de eis tot 
de bevoegdheid van die overheden behoort”. 
653 Artikel 11, eerste lid PRC 
654 Artikel 11, tweede lid PRC 
655 Artikel 11, derde lid PRC 
656 Artikel 42, §§ 1 en 2 PRC 



 

 

130

130

HOOFDSTUK 4: Cassatieprocedure ten gronde en arrest 

 

173. In het vorige hoofdstuk werd de ratio en de werking van de preliminaire 

toelaatbaarheidsprocedure uiteengezet. Sluitstuk van deze procedure is de beschikking die 

ofwel in het geval van een weigering het definitieve einde markeert van het cassatieberoep 

ofwel in het geval van een toelating de start van de behandeling ten gronde van het 

cassatieberoep inluidt. In dit hoofdstuk worden de voornaamste procedurele stappen tijdens de 

behandeling ten gronde van het cassatieberoep besproken. De procedure ten gronde eindigt 

met een arrest en in het geval van een cassatie mogelijks ook met een verwijzing naar een 

lager administratief rechtscollege. 

 

Afdeling 1: Verloop van de procedure 

 

§1. Kennisgeving en verzoekschrift tot tussenkomst in cassatie 

 

174. De procedure in cassatie wordt aangevat van zodra bij beschikking het cassatieberoep 

toelaatbaar werd verklaard.657 Net zoals de weigeringsbeschikking wordt ook de beschikking 

van toelaatbaarheid ter kennis gebracht van de partijen.658 De verwerende partij ontvangt 

daarbij nog een kopie van het cassatieverzoekschrift. Ook het administratief rechtscollege dat 

de in cassatie bestreden beslissing heeft geveld ontvangt ter informatie de beschikking én het 

verzoekschrift.659 

 

175. De auditeur – generaal, die ook een kopie van het verzoekschrift en de beschikking heeft 

ontvangen, wijst ondertussen een auditeur aan die zich ontfermt over de zaak.660 In 

tegenstelling tot wat in de procedure van toelating het geval is worden toelaatbare 

cassatieberoepen immers volgens de normale procedureregels van het dubbel onderzoek bij de 

Raad van State onderzocht en dit ongeacht de geschillenbeslechting in kwestie.661  

 

                                                 
657 Artikel 20, §4 RvS – wet  
658 Artikel 12, eerste lid PRC 
659 Artikel 12, vierde lid PRC 
660 Artikel 12, tweede lid PRC 
661 MvT bij het wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. Doc. Kamer 2005-06, nr. 2479/1, 42. 



 

 

131

131

176. Op basis van de aanwijzingen van die auditeur, brengt de hoofdgriffier het verzoekschrift 

ter kennis van de bij de zaak voor het rechtscollege betrokken partijen, andere dan verzoeker 

en verweerder, die belang hebben om tussen te komen.662 Dit zijn zij die eveneens partij zijn 

geweest bij het administratief rechtscollege en die, gelet op de beslissing van dit 

rechtscollege, niet voldoen aan de voorwaarden om rechtstreeks een cassatieberoep in te 

stellen bij de Raad van State.663 De tussenkomst wordt geregeld overeenkomstig artikel 21bis 

RvS – wet.664 De termijn om geldig tussen te komen bedraagt bijgevolg dertig dagen.665  

Met RENDERS en PIJCKE dient erop gewezen te worden dat het verzoekschrift tot tussenkomst 

inderdaad niet ondertekend dient te worden door een advocaat.666 Deze auteurs vinden dit 

“étonnant”, maar nochtans hoeft dit niet echt verbazend te zijn aangezien artikel 21bis, §1, 

tweede lid RvS – wet bepaalt dat de tussenkomende partij ter ondersteuning van het verzoek 

geen andere middelen kan aanvoeren dan die welke in het inleidende verzoekschrift zijn 

uiteengezet. De middelen die de tussenkomende partij mag aanvoeren zijn dus al eens door 

een advocaat met ervaring onder de loupe genomen én werden bovendien prima facie 

aanvaard door de “filteraar” tijdens het toelaatbaarheidsonderzoek. De met de verplichte 

ondertekening door een advocaat nagestreefde eerste kwaliteitscontrole van de middelen is op 

dat moment dus reeds geschied, meer nog, deze controle werd daarbij in positieve zin 

bevestigd door de beschikking van toelaatbaarheid. De verplichte ondertekening door een 

advocaat van het verzoekschrift tot tussenkomst geeft geen toegevoegde waarde en kan dus 

terecht achterwege gelaten worden.  

 

§2. Uitwisseling van de memories 

 

177. De verwerende partij, die eerst aan zet is, beschikt over dertig dagen, te rekenen vanaf de 

kennisgeving om de griffie een memorie van antwoord toe te zenden.667 De korte termijn van 

dertig dagen wordt verantwoord door de termijn van zes maanden waarbinnen de Raad van 

State in cassatie uitspraak moet doen.668  

                                                 
662 Artikel 12, derde lid PRC 
663 Artikel 26 Verslag aan de Koning bij het KB van 30 november 2006 
664 Artikel 26 PRC 
665 Artikel 21bis, §1, vierde lid RvS – wet  
666 D. RENDERS en G. PIJCKE, “La procédure en cassation administrative à l’épreuve de la pratique” in 
P. LEWALLE (ed.), Le contentieux administratif – Questions d’actualité, ULg. Commission Université-
Palais, n° 105, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 109, nr. 51, vn. 157. 
667 Artikel 13 PRC 
668 Artikel 13 Verslag aan de Koning bij het KB van 30 november 2006 
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Indien de verweerder de memorie van antwoord te laat overmaakt dan wordt ze ambtshalve 

uit de debatten geweerd.669 “Considérant que le Conseil d’Etat ne peut avoir égard au 

mémoire en réponse déposé par la partie adverse le 14 février 2006, soit plus de soixante 

jours à compter du lendemain de la notification de la requête; qu’il s’ensuit, d’une part, 

qu’en application de l’article 21, alinéas 3 et 5, des lois coordonnées précitées, les faits 

décrits par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins qu’ils ne soient manifestement 

inexacts, et, d’autre part, que le mémoire en réplique de la partie requérante vaut mémoire 

ampliatif” .670 

 

178. De hoofdgriffier bezorgt een kopie van de memorie van antwoord aan de verzoekende 

partij die vervolgens over dertig dagen beschikt om de griffie een memorie van 

wederantwoord toe te zenden.671 In het geval de memorie van antwoord niet tijdig werd 

ingediend en dus ambtshalve geweerd is uit de debatten mag de verzoeker op aangeven van de 

griffier zijn memorie van wederantwoord vervangen door een toelichtende memorie bij het 

verzoekschrift.672 “(…) Que même si la partie adverse s’abstient de déposer un mémoire en 

réponse, il est toujours loisible à la partie requérante, de déposer un mémoire ampliatif 

synthétisant les arguments de sa requête, au besoin complétés par des considérations 

nouvelles inspirées par la consultation du dossier, voire par des moyens nouveaux; (…)”.673 

De memorie van wederantwoord of de toelichtende memorie, al naargelang het geval, wordt 

steeds ter kennis gebracht van de verweerder.674  

Het kan zich ook voordoen dat de verzoeker niet of niet tijdig zijn memorie van 

wederantwoord toestuurt. In dit geval wordt de verzoeker geacht geen belang meer te hebben 

bij zijn cassatieberoep.675 Het toepassen van die “hakbijl” verloopt dan overeenkomstig artikel 

15 PRC.676 “Dès lors que la partie requérante n'explique pas les raisons pour lesquelles elle 

n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai requis, conformément à l'article 21, 

alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de 

l'intérêt requis”.677 Deze sanctie geldt uiteraard ook in het geval het niet gaat om een 

                                                 
669 Artikel 21, vijfde lid RvS – wet  
670 RvS 4 oktober 2007, nr. 175.348, El Bouzakhti. 
671 Artikel 14, eerste lid PRC 
672 Artikel 14, tweede lid PRC 
673 RvS 20 december 2007, nr. 178.133. 
674 Artikel 14, vierde lid PRC 
675 Artikel 21, tweede lid RvS – wet  
676 Dit artikel is overgenomen van artikel 14bis APR 
677 RvS 11 juni 2009, nr. 194.089, www.juridict.be.  
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memorie van wederantwoord, maar om een toelichtende memorie.678 Dit is inmiddels 

bevestigd door de rechtspraak: “de verzoekende partijen hebben nagelaten om binnen de 

termijn van dertig dagen, gesteld in artikel 21 van de RvS – wet, een toelichtende memorie 

aan de griffie toe te sturen. De verzoekende partijen hebben evenmin gevraagd om gehoord te 

worden. Krachtens voormeld artikel 21, tweede lid, dient te worden vastgesteld dat het 

vereiste belang om de gevorderde vernietiging te verkrijgen ontbreekt”.679 

 

179. Opmerkelijk is dat het PRC ook bepaalt dat de memorie van wederantwoord of de 

toelichtende memorie de vorm moet hebben van een samenvattende memorie waarin alle 

argumenten van de verzoekende partij op een rij worden gezet.680 “De samenvattende 

memorie dient de argumenten van het verzoekschrift en van de memorie van wederantwoord 

als een geordend geheel weer te geven. De verzoekende partij, die moet worden bijgestaan 

door een advocaat, wordt er aldus toe gebracht een allesomvattend overzicht in te dienen, dat 

de uiteenzetting van de feiten bevat, haar eventuele antwoorden op excepties van niet-

ontvankelijkheid en haar middelen in één enkele, pertinente argumentering. De memorie mag 

zich dus niet beperken tot een loutere compilatie”.681 De figuur van de samenvattende 

memorie is gebaseerd op de syntheseconclusie uit het burgerlijke procesrecht.682 

 

180. De Raad van State doet uitspraak op basis van deze samenvattende memorie, behoudens 

wat de ontvankelijkheid van het beroep en de middelen betreft.683 “Qu’en conséquence, le 

Conseil d’Etat n’a pas égard au moyen tel qu’il est présenté dans la requête en cassation”.684  

Wanneer er wat schort aan de memorie van wederantwoord of de toelichtende memorie dan 

mag de Raad van State dus niet gewoon teruggrijpen naar het inleidende verzoekschrift. “(…) 

Qu'il suffit en effet de constater que ces mémoires ne comportent pas l'indication des règles 

de droit invoquées à l’appui du ou des moyens du recours en cassation; que, dès lors que le 

Conseil d’Etat ne peut se référer à la requête introductive d’instance pour pallier les 

                                                 
678 S. LUST, “De hervorming van de Raad van State anno 2006”, C.D.P.K. 2007, 281, nr. 100, vn. 262 
en de aangehaalde rechtspraak aldaar; D. RENDERS en G. PIJCKE, “La procédure en cassation 
administrative à l’épreuve de la pratique” in P. LEWALLE (ed.), Le contentieux administratif – 
Questions d’actualité, ULg. Commission Université-Palais, n° 105, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 
2008, 111, nr. 54. 
679 RvS 4 september 2008, nr. 186.036, www.juridict.be.  
680 Artikel 14, derde lid PRC 
681 Artikel 14 Verslag aan de Koning bij het KB van 30 november 2006 
682 Artikel 748bis Ger. W. 
683 Artikel 14, derde lid PRC 
684 RvS 21 januari 2008, nr. 178.750; RvS 24 januari 2008, nr. 178.880, Da Soghe; RvS 11 september 
2008, nr. 186.239; RvS 2 december 2008, nr. 188.449.  
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carences de l'exposé figurant dans le mémoire en réplique et le mémoire ampliatif, le recours 

est irrecevable (…)”.685 Dat geldt ook wanneer de memorie niet de vorm aanneemt van een 

samenvatting van het geheel van argumenten.686 Of nog wanneer, “celui-ci se borne à y 

émettre des observations nouvelles ‘par rapport aux arguments contenus dans le mémoire en 

réponse de la première partie adverse’ et ‘quant aux moyens et arguments développés par la 

seconde partie adverse’; que le mémoire ne comporte pas l'indication de l’ensemble des 

règles de droit invoquées à l’appui du ou des moyens du recours en cassation, ni même un 

résumé compréhensible de ceux-ci, et que son dispositif ne demande pas la cassation de la 

décision attaquée, mais le ‘maintien de toutes parties en la cause’ et que soient déclarés 

‘irrecevables et non-fondés, les moyens et arguments développés par les parties adverses’; 

(…)” .687 Ook een louter herhalen van het cassatieverzoekschrift of de memorie van antwoord 

zal niet volstaan.688 

 

181. Nochtans stelt de Raad van State zich af en toe soepel op. Zo zal een loutere verwijzing 

in de memorie van wederantwoord of de toelichtende memorie naar het verzoekschrift soms 

wel aanvaard worden, dit in het licht van het bereiken van het normdoel. Ter illustratie 

daarvan het volgende citaat: “Considérant que le mémoire en réplique du requérant “se 

réfère au contenu de sa requête” en ce qui concerne le moyen; Considérant que M. l’auditeur 

rapporteur conclut au rejet du recours au motif que la lecture de ce mémoire en réplique, qui, 

en vertu de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la 

procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, “prend la forme d’un mémoire de synthèse” 

au vu duquel, sans préjudice de la recevabilité du recours et des moyens, le Conseil d’Etat 

statue, “ne permet pas de conclure que la décision attaquée serait illégale et devrait, par 

conséquent, être cassée”; Considérant que l’objectif de cette disposition est de simplifier 

l’examen du recours en cassation par la chambre qui en est saisie en lui permettant de statuer 

sur le vu d’un seul acte de procédure émanant de la partie requérante; que si celle-ci estime 

qu’il n’y a pas matière à synthèse, une synthèse n’étant concevable que lorsqu’il existe des 

éléments divers qu’il convient d’ordonner, le mémoire en réplique peut se limiter à se référer 

à la requête sans en reproduire la teneur; qu’en ce cas, le Conseil d’Etat statue au vu d’un 

seul acte de procédure et l’objectif de simplification poursuivi par le règlement de procédure 

                                                 
685 RvS 25 januari 2008, nr. 178.991; RvS 27 januari 2009, nr. 189.840. 
686 RvS 13 juni 2008, nr. 184.164. 
687 RvS 13 juni 2008, nr. 184.165. 
688 RvS 7 oktober 2008, nr. 186.904; RvS 10 december 2008, nr. 188.695; RvS 16 februari 2009, nr. 
190.469. 
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est atteint; Considérant que M. l’auditeur rapporteur n’ayant pas examiné le moyen unique 

de la requête, laquelle est recevable, il convient de rouvrir les débats”.689 

 

§3. Procedure na Auditoraatsverslag 

 

182. Nadat de voorafgaande maatregelen zijn uitgevoerd maakt de auditeur een verslag op 

waarin hij een standpunt inneemt over de beslechting van het geschil.690 Hierbij kan nog 

gewezen worden op een geval uit de rechtspraak waarbij het verslag klaar was vóórdat de 

voorafgaande maatregelen werden afgehandeld.691 In dat geval “il doit être tenu pour 

prématuré”.  Het PRC verklaart de artikelen 16 tot 25 APR van toepassing.692 Het verslag van 

de auditeur kan zich bijgevolg beperken tot het middel van niet – ontvankelijkheid of tot het 

middel ten gronde dat de oplossing van het geschil mogelijk maakt.693  

 

183. Het verdere verloop van de procedure hangt af van de conclusie van de auditeur. Twee 

mogelijkheden kunnen zich voordoen. 

 

184. Wanneer de auditeur concludeert dat het beroep niet-ontvankelijk is of moet worden 

verworpen brengt de hoofdgriffier het verslag ter kennis van de verzoekende partij die dertig 

dagen de tijd heeft om te vragen dat de procedure wordt voortgezet teneinde te worden 

gehoord.694  

Indien de verzoekende partij niet vraagt om te worden gehoord dan bezorgt de hoofdgriffier 

het dossier aan de kamer opdat deze de afstand van geding kan toewijzen overeenkomstig 

artikel 21, zesde lid RvS – wet.695 Met LUST moet opgemerkt worden dat in het PRC 

inderdaad géén enkele mogelijkheid meer bestaat voor de verzoeker om aan deze hakbijl te 

ontsnappen wanneer hij verzuimd heeft een verzoek tot voortzetting in te dienen.696 Dit is toch 

wel een belangrijk procedureel verschil tussen de cassatieprocedure en de gewone 

annulatieprocedure alwaar het APR aan de verzoeker wel nog de mogelijkheid biedt om 

                                                 
689 RvS 8 januari 2008, nr. 178.411, Lebrun. 
690 Artikel 16 PRC 
691 RvS 7 oktober 2008, nr. 186.889, www.juridict.be.  
692 Artikel 16, tweede lid PRC 
693 Artikel 24, tweede lid RvS – wet  
694 Artikel 18, §1, eerste lid PRC 
695 Artikel 18, §1, tweede lid PRC; RvS 1 juli 2008, nr. 185.058, www.juridict.be.  
696 S. LUST, “De hervorming van de Raad van State anno 2006”, C.D.P.K. 2007, 282, nr. 103. 
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gehoord te worden over de toepassing van die hakbijl.697 Daartegenover staat wel dat de 

verzoeker van de directe toepassing van deze sanctie vooraf op de hoogte werd gesteld.698 In 

het geval dat het afwijzende verslag vóór de afhandeling van de voorafgaande maatregelen 

klaar was en ter kennis gebracht van de verzoeker en deze “n'a pas introduit, dans le délai 

imparti, de demande de poursuite de la procédure afin d'être entendue, ne faisant pas usage 

de cette possibilité de soulever le non-accomplissement des mesures préalables devant le 

Conseil d'Etat, il y a lieu de considérer que l'irrégularité de procédure survenue est 

couverte”.699 In dat geval zal de hakbijl van artikel 21, zesde lid RvS – wet dus ook toegepast 

worden. 

Indien de verzoekende partij daarentegen wel vraagt om te worden gehoord, bepaalt de 

staatsraad bij beschikking de datum waarop de partijen moeten verschijnen.700 Men moet 

daarbij wel letten op het gebruik van de correcte taal.701 Hierbij moet nog gewezen worden op 

het feit dat in de administratieve cassatieprocedure geen uitwisseling van laatste memories 

weerhouden is.702 Dit wordt verantwoord door het feit dat er een arrest moet zijn binnen de 

zes maanden.703 

 

185. Wanneer de auditeur niet concludeert dat het beroep niet-ontvankelijk is of moet worden 

verworpen wordt meteen bij beschikking de datum bepaald van de terechtzitting waarop het 

beroep zal worden behandeld.704 Ook hier bestaat geen mogelijkheid tot het indienen van een 

laatste memorie. Ook moet er door de partij die de auditeur in het ongelijk heeft gesteld geen 

verzoek tot voortzetting worden ingediend. In de annulatieprocedure is dit wel een vereiste 

die bij niet nakoming gesanctioneerd wordt door de hakbijl vervat in artikel 30, §3 RvS – wet. 

LUST stelt zich hierbij de vraag of er geen sprake is van een ongrondwettige discriminatie 

tussen de twee procedures.705 Het Grondwettelijk Hof werd hierover nog niet gevat door een 

prejudiciële vraag of een vernietigingsberoep. 

 

                                                 
697 Artikel 14quater, tweede lid APR 
698 Artikel 18, §1, vierde lid PRC 
699 RvS 7 oktober 2008, nr. 186.889, www.juridict.be 
700 Artikel 18, §1, derde lid PRC 
701 RvS 17 oktober 2007, nr. 175.856, www.juridict.be.  
702 Artikel 14, tweede lid APR 
703 Artikel 16 Verslag aan de Koning bij het KB van 30 november 2006 
704 Artikel 18, §2 PRC 
705 S. LUST, “De hervorming van de Raad van State anno 2006”, C.D.P.K. 2007, 282, nr. 103, vn. 272. 
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186. Indien blijkt dat de conclusies van het verslag geen oplossing van het geschil bieden, kan 

de kamer in het arrest het auditoraat gelasten, naar gelang het geval, met het onderzoek van 

één of meerdere welbepaalde middelen of excepties, of met het verder onderzoek van het 

beroep dan wel met een onderzoeksmaatregel die zij in het arrest vaststelt.706 De auditeur zal 

dus een een aanvullend verslag moeten opstellen dat aan de formaliteiten van het PRC zal 

moeten voldoen.707 

 

§4. Verkorte procedure in cassatie 

 

187. Wanneer blijkt dat het beroep doelloos is geworden of slechts korte debatten vereist, 

bezorgt de auditeur zijn verslag onmiddellijk aan de kamer.708 De staatsraad roept de 

verzoeker, de verwerende partij en de tussenkomende partij dan op om op korte termijn te 

verschijnen.709  

Indien de staatsraad het eens is met de conclusies van het verslag van de auditeur, wordt de 

zaak definitief beslecht.710 Dit alles gebeurt net na de preliminaire toelaatbaarheidsprocedure 

en vóór de partijen hun stukken hebben uitgewisseld en hen verzoekschrift en beschikking 

werd ter kennis gebracht.711 

Indien de staatsraad het oneens is met de conclusies van het verslag van de auditeur worden 

daarentegen gewoon de voorafgaande maatregelen aangevat en krijgt de procedure zijn 

gewone verloop zoals hierboven uiteengezet. 

RENDERS en PIJCKE stellen zich de vraag of de verkorte procedures wel in alle gevallen 

waarin ze gebruikt kunnen worden zo nuttig zijn.712 

 

Afdeling 2: Uitspraak 

 

§1. Terechtzitting 

 

                                                 
706 Artikel 24, derde lid RvS – wet  
707 Artikel 17 PRC 
708 Artikel 19, eerste lid PRC 
709 Artikel 19, tweede lid PRC 
710 Artikel 19, derde lid, eerste zin PRC 
711 Artikel 19, derde lid, tweede zin PRC 
712 D. RENDERS en G. PIJCKE, “La procédure en cassation administrative à l’épreuve de la pratique” in 
P. LEWALLE (ed.), Le contentieux administratif – Questions d’actualité, ULg. Commission Université-
Palais, n° 105, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 115, nr. 63. 
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188. De cassatieprocedure eindigt normaal met een terechtzitting waarop een arrest wordt 

uitgesproken.713 De hoofdgriffier brengt de beschikking tot bepaling van de rechtsdag ten 

minste vijftien dagen vóór de datum van de terechtzitting ter kennis van de auditeur, alsook 

van alle partijen.714 

 

189. De terechtzitting is normaal gezien openbaar.715 Natuurlijk kan de kamer bij 

gemotiveerde beslissing, ambtshalve of op verzoek van één de partijen, bevelen dat de zaak 

met gesloten deuren wordt behandeld wanneer openbaarheid gevaar oplevert voor de orde of 

de zeden, wanneer enig ander wettig belang zulks vereist of wanneer het dossier stukken 

bevat die vertrouwelijk zijn bevonden.716 

In vreemdelingenzaken echter kan de voorzitter van de kamer van de Raad van State waarbij 

het cassatieberoep gericht tegen een arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, 

aanhangig is of de door hem aangewezen staatsraad, ambtshalve of op verzoek van een van de 

partijen, bevelen dat de zaak met gesloten deuren wordt behandeld.717  Hij kan dat ook 

bevelen wanneer het administratieve dossier krachtens artikel 39/64 van de 

Vreemdelingenwet vertrouwelijk erkende stukken bevat.718 Dergelijke stukken mogen dan in 

geen enkele akte van de procedure worden vermeld, aangehaald of overgenomen op straffe 

van nietigheid van die akte.719 

Op het einde van de terechtzitting verklaart de kamervoorzitter of de hem vervangende 

staatsraad de debatten voor gesloten en neemt de zaak in beraad.720 

 

§2. Beslissing 

 

190. Overeenkomstig artikel 20, §4 RvS – wet moet het arrest volgen binnen de zes maanden 

na de beschikking waarbij het cassatieberoep noodzakelijkerwijs toelaatbaar werd 

verklaard.721 Deze termijn is een termijn van orde en is bijgevolg niet gesanctioneerd. 

 

                                                 
713 Tenzij in een eerder stadium van de procedure de afstand van geding of de ontstentenis van belang 
werd vastgesteld. 
714 Artikel 21, §1 PRC 
715 Artikel 22, eerste lid PRC 
716 Artikel 22, tweede en derde lid PRC 
717 Artikel 27, §2, eerste lid RvS – wet 
718 Artikel 27, §2, tweede lid RvS – wet  
719 Artikel 27, §2, derde lid RvS – wet  
720 Artikel 24, zesde lid RvS – wet  
721 Artikel 20, §4 RvS – wet  
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191. De Raad van State kan het cassatieberoep ofwel verwerpen ofwel geheel of gedeeltelijk 

inwilligen. De redenen op basis waarvan de Raad van State een cassatieberoep kan verwerpen 

zijn talrijk.722 Het effect van een verwerpingsarrest is dat de bestreden beslissing daardoor 

definitief wordt.723 Wanneer de Raad van State daarentegen het cassatieberoep inwilligt 

verbreekt het de bestreden beslissing. In het geval van een gehele cassatie verliest die 

bestreden beslissing bijgevolg alle gezag.724 

 

192. In tegenstelling tot het arrest waarbij de Raad van State een administratieve 

overheidshandeling vernietigt en dat een absoluut gezag van gewijsde kent, heeft het arrest 

waarbij een cassatieberoep wordt verworpen of ingewilligd slechts een relatief gezag van 

gewijsde.725 De reden hiervoor is dat de in cassatie bestreden beslissing geen algemene 

draagwijdte heeft waardoor het enkel de gedingvoerende partijen aanbelangt.726 

 

193. In geval van cassatie wordt in voorkomend geval de zaak verwezen naar het 

rechtscollege waarvan de beslissing is verbroken.727 Er staat echter “in voorkomend geval”. 

Dit laat toe “rekening te houden met alle gevallen, zowel de uitzonderingen waarin de wet 

uitdrukkelijk voorziet, als de gevallen waarbij geen verwijzing na cassatie nodig is, omdat 

niet vereist is dat het rechtscollege opnieuw uitspraak doet over de zaak”.728  Het is inderdaad 

zo dat een verwijzing na cassatie niet altijd nuttig is. Dat zal met name het geval zijn in de 

situaties waarin de cassatie op zich een einde maakt aan het geschil en er dus geen 

twistpunten meer moeten beslecht worden.729 Vermits een arrest van de Raad van State van 

rechtswege uitvoerbaar is zal ook voor de loutere uitvoering daarvan een verwijzing niet 

                                                 
722 M. HANOTIAU , “Le Conseil d’Etat, juge de cassation administrative” in X, Le citoyen face à 
l’administration: commissions et juridictions administratives, Luik, Edition du Jeune Barreau, 1990, 
154-155. 
723 M. SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit administratif, T. VI, Le Conseil d’Etat, 
Brussel, Larcier, 1975, 638, nr. 1.874. 
724 M. SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit administratif, T. VI, Le Conseil d’Etat, 
Brussel, Larcier, 1975, 638, nr. 1.875. 
725 M. HANOTIAU , “Le Conseil d’Etat, juge de cassation administrative” in X, Le citoyen face à 
l’administration: commissions et juridictions administratives, Luik, Edition du Jeune Barreau, 1990, 
154. 
726 M. VAN DAMME , “De Raad van State als administratieve cassatierechter”, T.B.P. 2000, 70, nr. 3. 
727 Artikel 51, eerste lid PRC 
728 Artikel 51 Verslag aan de Koning bij het KB van 30 november 2006 
729 M. SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit administratif, T. VI, Le Conseil d’Etat, 
Brussel, Larcier, 1975, 639, nr. 1.880. 
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noodzakelijk zijn.730 De situaties waarin met een cassatie zonder verwijzing kan worden 

volstaan zijn talrijk.731 Een gevolg van het feit dat een verwijzing dus niet steeds noodzakelijk 

zal zijn is dat de verwijzing steeds uitdrukkelijk bevolen moet worden door de Raad van State 

en dat deze dus nooit vermoed wordt.732 

Wanneer er nog twistpunten voorliggen wordt de zaak zoals gezegd dus verwezen naar het 

rechtscollege waarvan de beslissing werd verbroken. De zaak wordt daarbij dan van 

rechtswege aanhangig gemaakt.733 

 

194. In tegenstelling tot wat bij de justitiële cassatie het geval is bestaat er geen algemene 

regel die oplegt dat het om een ander rechtscollege van dezelfde rang moet gaan.734 Gelet op 

de hierboven al meermaals aangehaalde wanorde die de organisatie van de administratieve 

rechtscolleges kenmerkt is dit niet geheel onbegrijpelijk. Het hanteren van die strengere regel 

uit het Gerechtelijk Wetboek zou daardoor immers in veel gevallen onmogelijk zijn.735  Ook 

wordt nergens op algemene wijze verplicht dat diezelfde rechtbank dan op zijn minst een 

andere samenstelling moet krijgen. 

Niettegenstaande de afwezigheid van algemene regels bestaan er wel enkele specifieke 

wettelijke bepalingen die, vaak op verschillende wijze, de samenstelling van de 

verwijzingsrechtbank regelen.736 

De Raad van State van zijn kant heeft in het verleden vaak een andere samenstelling van de 

verwijzingsrechtbank opgelegd.737 

                                                 
730 Artikel 50 PRC; M. SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit administratif, T. VI, Le 
Conseil d’Etat, Brussel, Larcier, 1975, 639, nr. 1.881. 
731 M. SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit administratif, T. VI, Le Conseil d’Etat, 
Brussel, Larcier, 1975, 639-641, nrs. 1.882-1.888; M. HANOTIAU , “Le Conseil d’Etat, juge de 
cassation administrative” in X, Le citoyen face à l’administration: commissions et juridictions 
administratives, Luik, Edition du Jeune Barreau, 1990, 160-161; M. VAN DAMME , “De Raad van State 
als administratieve cassatierechter”, T.B.P. 2000, 72, nr. 8, vn. 23. 
732 M. SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit administratif, T. VI, Le Conseil d’Etat, 
Brussel, Larcier, 1975, 639, nr. 1.879. 
733 Artikel 51, tweede lid, tweede zin PRC 
734 Artikel 1110, eerste lid Ger. W. luidt: “Ingeval cassatie wordt uitgesproken met verwijzing, heeft 
deze plaats naar het gerecht in hoogste feitelijke aanleg van dezelfde rang als datgene dat de 
bestreden beslissing gewezen heeft”. 
735 D. RENDERS en G. PIJCKE, “La procédure en cassation administrative à l’épreuve de la pratique” in 
P. LEWALLE (ed.), Le contentieux administratif – Questions d’actualité, ULg. Commission Université-
Palais, n° 105, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 121, nr. 74. 
736 Voor een gedateerd overzicht zie: M. SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit 
administratif, T. VI, Le Conseil d’Etat, Brussel, Larcier, 1975, 641, nrs. 1.891 en 1.893; M. 
HANOTIAU , “Le Conseil d’Etat, juge de cassation administrative” in X, Le citoyen face à 
l’administration: commissions et juridictions administratives, Luik, Edition du Jeune Barreau, 1990, 
156-157. 
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195. Een nieuwe uitspraak door de verwijzingsrechtbank is noodzakelijk aangezien het 

cassatiearrest niet in de plaats komt van de verbroken bestreden beslissing, de Raad van State 

heeft immers geen volledig nieuw onderzoek gedaan.738 Door de verwijzing is de zaak zoals 

gezegd van rechtswege aanhangig bij de verwijzingsrechtbank. Deze oordeelt dan opnieuw 

over de volledigheid van het geschil, zowel in de feiten als in rechte.739 “Zulks houdt in dat de 

partijen, na verwijzing, nieuwe middelen kunnen opwerpen voor de lagere rechter en dat deze 

laatste tot een nieuwe vaststelling en beoordeling van de feiten kan komen, zelfs al verschillen 

die vaststelling en beoordeling van die welke zijn gebeurd naar aanleiding van de beslissing 

die is vernietigd geworden”.740 Artikel 15 RvS – wet stelt daarentegen dat de administratieve 

rechtscolleges waarnaar de Raad van State de zaak na een arrest van nietigverklaring heeft 

verwezen zich naar dit arrest ten aanzien van het daarin beslechte rechtspunt dienen te 

gedragen.741 De beoordeling die de verwijzingsrechtbank doet van het rechtspunt in kwestie 

mag dus niet afwijken van de beoordeling van de Raad van State zoals die blijkt uit het 

cassatiearrest. Wijkt de beslissing na verwijzing daar wél van af, dan is er een schending van 

het gezag van gewijsde van het cassatiearrest.742 Voor de beoordeling van de rechtspunten 

waarover de Raad van State niets heeft gezegd geldt hetzelfde als voor de feiten, namelijk dat 

een nieuwe beoordeling hiervan door de verwijzingsrechtbank mogelijk is.743 LEWALLE ziet 

wat dit betreft een duidelijke analogie met het gewoon annulatieberoep: “A la réflexion, il 

nous semble que le procédé du renvoi, et l’impératif d’obéissance à la chose jugée qui s’y 

rattache, se recontrent également sur le plan de l’annulation des actes et règlements. Lorsque 

                                                                                                                                                         
737 D. RENDERS en G. PIJCKE, “La procédure en cassation administrative à l’épreuve de la pratique” in 
P. LEWALLE (ed.), Le contentieux administratif – Questions d’actualité, ULg. Commission Université-
Palais, n° 105, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 121-122, nr. 74 met verwijzingen naar de 
rechtspraak. 
738 M. VAN DAMME , “De Raad van State als administratieve cassatierechter”, T.B.P. 2000, 72, nr. 8. 
739 M. HANOTIAU , “Le Conseil d’Etat, juge de cassation administrative” in X, Le citoyen face à 
l’administration: commissions et juridictions administratives, Luik, Edition du Jeune Barreau, 1990, 
158; R. ANDERSEN, “De quelques réflexions à propos de la cassation administrative” in PH. GÉRARD, 
Mélanges Philippe Gérard, Brussel, Bruylant, 2002, 281, nr. 10. 
740

 M. HANOTIAU , “Le Conseil d’Etat, juge de cassation administrative” in X, Le citoyen face à 
l’administration: commissions et juridictions administratives, Luik, Edition du Jeune Barreau, 1990, 
158; M. VAN DAMME , “De Raad van State als administratieve cassatierechter”, T.B.P. 2000, 72, nr. 8. 
741 Artikel 15 RvS – wet  
742 M. HANOTIAU , “Le Conseil d’Etat, juge de cassation administrative” in X, Le citoyen face à 
l’administration: commissions et juridictions administratives, Luik, Edition du Jeune Barreau, 1990, 
160. 
743 M. HANOTIAU , “Le Conseil d’Etat, juge de cassation administrative” in X, Le citoyen face à 
l’administration: commissions et juridictions administratives, Luik, Edition du Jeune Barreau, 1990, 
160. 
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le Conseil d’Etat a prononcé une annulation ayant pareil objet, l’affaire revient souvent 

devant l’administration, tenue d’adapter sa conduite à la chose jugée; le renvoi qui s’opère 

alors est la conséquence, non du dispositif même de l’arrêt, mais de la règle de séparation 

entre juridiction et administration; les modalités pourront donc varier; cela n’empêchera pas 

que les deux secteurs du contentieux de l’excès de pouvoir présentent sur ce plan une 

analogie”.744 ANDERSEN merkt op dat er niettemin een groot verschil blijft bestaan aangezien 

de administratie pas gebonden zal zijn indien ze ervoor kiest een nieuwe beslissing te 

nemen.745  

Er bestaat dienaangaande nog een verschil met de justitiële cassatie. Waar de verplichting 

voor de verwijzingsrechtbank om zich betreffende het in het geding zijnde rechtspunt te 

conformeren aan de visie van de cassatierechter meteen bestaat inzake administratieve 

cassatie is het zo dat deze verplichting voor de hoven en rechtbanken slechts bestaat na een 

tweede cassatie.746 

 

196. Zoals hierboven al vermeld kan het ook voorvallen dat een bestreden beslissing slechts 

gedeeltelijk het voorwerp is van een cassatie. In dat verband moet de regel dat de 

verwijzingsrechtbank na cassatie de zaak volledig aan een nieuw onderzoek onderwerpt 

genuanceerd worden.747 De Raad van State stelt immers “qu’il est de principe que 

l’annulation d’une décision, si généraux  et absolus que soient les termes dans lesquels elle a 

été prononcée, est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base et qu’elle laisse 

subsister, comme coulées en force de chose jugée, toutes les dispositions non attaquées par le 

recours, à moins qu’elles ne se rattachent aux chefs annulés par un lien d’indivisibilité et de 

dépendance nécessaire”.748 

 

                                                 
744 P. LEWALLE, Contentieux administratif, Brussel, Larcier, 2008, 884, nr. 506. 
745 R. ANDERSEN, “De quelques réflexions à propos de la cassation administrative” in PH. GÉRARD, 
Mélanges Philippe Gérard, Brussel, Bruylant, 2002, 282, nr. 10, vn. (22). 
746 Artikel 1120 Ger. W. luidt: “Wordt de tweede beslissing vernietigd op dezelfde gronden als bij de 
eerste cassatie, dan voegt de feitenrechter naar wie de zaak is verwezen, zich naar de beslissing van 
het Hof van Cassatie betreffende het door dat hof beslechte rechtspunt”. 
747 D. RENDERS en G. PIJCKE, “La procédure en cassation administrative à l’épreuve de la pratique” in 
P. LEWALLE (ed.), Le contentieux administratif – Questions d’actualité, ULg. Commission Université-
Palais, n° 105, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 123, nr. 75. 
748 RvS 19 april 1956, nr. 5.070, Beigler en RvS 8 juli 1965, nr. 11.367, S.P.R.L. Dep.; M. 
SOMERHAUSEN en F.M. REMION, Novelles, Droit administratif, T. VI, Le Conseil d’Etat, Brussel, 
Larcier, 1975, 639-639, nr. 1.878; R. ANDERSEN, “De quelques réflexions à propos de la cassation 
administrative” in PH. GÉRARD, Mélanges Philippe Gérard, Brussel, Bruylant, 2002, 280, nr.9, vn. 
(15). 
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197. Voor de volledigheid moet er nog op gewezen worden dat artikel 37 RvS – wet niet meer 

speelt in dit stadium van de cassatieprocedure.749 Ook moet er nog opgewezen worden dat 

enkele rechtsmiddelen kunnen worden aangewend tegen de beslissing van de Raad van State. 

Deze zijn het verzet, het derden – verzet en het verzoek tot herziening.750 Ook de intrekking is 

mogelijk.751 

 

§3. Openbaarheid van de beslissing 

 

198. Het arrest moet in tegenstelling tot de toelaatbaarheidsbeschikking gemotiveerd zijn én 

uitgesproken worden in openbare terechtzitting.752 

 

199. De publicatie wordt geregeld door het Koninklijk besluit betreffende de publicatie van de 

arresten en de beschikkingen van niet-toelaatbaarheid van de Raad van State.753  

De Raad van State waarborgt enerzijds via een informatienetwerk dat toegankelijk is voor het 

publiek en anderzijds via een magnetische drager, de publicatie van de beschikkingen van 

niet-toelaatbaarheid in cassatie en van de arresten waarin hij uitspraak doet met uitzondering 

van de arresten die worden uitgesproken in uitvoering van de wetten betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.754  Deze 

laatstgenoemde arresten kunnen echter wel onder voorbehoud van depersonalisatie worden 

gepubliceerd door beslissing van de eerste voorzitter van de Raad van State wanneer ze een 

belang kunnen hebben voor de rechtspraak of het juridisch onderzoek.755 Sommige auteurs 

betreuren dit verschil in behandeling dat er volgens hen niet alleen zou toe strekken de 

privacy van de vreemdelingen te waarborgen maar tevens zou ingegeven zijn door efficiency 

–overwegingen gelet op het grote aantal van dat soort arresten en beschikkingen.756 

                                                 
749 supra 
750 Artikel 27 PRC 
751 Artikel 17 Bijzondere Wet 6 januari 1989 op het Arbitragehof, B.S. 7 januari 1989, 315. 
752 Artikel 47 PRC 
753 KB 7 juli 1997 betreffende de publicatie van de arresten en de beschikkingen van niet-
toelaatbaarheid van de Raad van State, B.S. 8 augustus 1997, 20.239. 
754 Artikel 1 KB 7 juli 1997 
755 Artikel 3 KB 7 juli 1997 
756 D. RENDERS en G. PIJCKE, “La procédure en cassation administrative à l’épreuve de la pratique” in 
P. LEWALLE (ed.), Le contentieux administratif – Questions d’actualité, ULg. Commission Université-
Palais, n° 105, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 118, nr. 69, vn. 199. 
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In de praktijk kan men beschikkingen en arresten opvragen via de website van de Raad van 

State en de online gestructureerde databank “Juridict”.757  

Mijns inziens vormt het verschil in publicatieregime tussen de verschillende soorten en 

arresten geen werkelijk probleem, op voorwaarde dat de Juridict – databank goed up to date 

gehouden wordt. Op dit vlak kan men vaststellen dat de Nederlandse versie en de Franstalige 

versie heel wat verschillen vertonen. De Franstalige versie is meer uitgebreid en daarom ook 

een beter instrument om rechtspraak, weze het enkel van Franstalige kamers, terug te vinden. 

Ook verloopt niet alles naar wens met betrekking tot de verplichte depersonalisatie, de 

beschikkingen en arresten die in PDF – formaat integraal ter beschikking staan op de sites zijn 

weliswaar perfect anoniem, soms echter bevat de link in de boomstructuur daarnaartoe nog 

steeds de naam van de verzoeker(s) in kwestie.758 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
757 Zie:http://www.raadvanstate.be/?page=caselaw&lang=nl en  
http://juridict.raadvanstate.be/index.php?lang=nl 
758 Om strafrechtelijke aansprakelijkheid te vermijden kan hier logischerwijs geen voorbeeld van 
worden gegeven. 
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CONCLUSIE 

 

Achtereenvolgens werden de cassatiebevoegheid van de Raad van State, de cassatiegronden –

en middelen, de toelaatbaarheidsprocedure en de eigenlijke cassatieprocedure uitgebreid 

besproken. 

 

Doorheen de tekst moet opgevallen zijn dat de administratieve cassatie in België een hele 

ontwikkeling heeft gekend doorheen de 60 – jarige levensduur. 

In de periode 1946 – 1999 kon men gerust aannemen dat er sprake was van een 

“identiteitscrisis” van het administratief cassatieberoep. De parallel met het gewoon 

annulatieberoep, voortvloeiend uit de redactie van de wet en de manier waarop de Raad van 

State zelf zijn cassatiebevoegdheid invulde, was treffend. 

Met de Wet van 25 mei 1999 werd getracht een eerste stap naar “verzelfstandiging” van het 

administratief cassatieberoep te zetten. Zoals bleek was dit niet voldoende om uit de schaduw 

van het gewoon annulatieberoep te treden. 

Het is pas met de Wet van 15 september 2006 dat de cassatiebevoegdheid meer en meer als 

aparte en niet met het gewoon annulatieberoep te verwarren opdracht van de Raad van State 

naar voor treedt. De invoering van een apart procedurereglement is een gouden instrument om 

de scheidingslijn tussen beide beroepen te trekken. 

 

Nu sinds een paar jaar de wegen tussen annulatieberoep en cassatieberoep zich 

langzamerhand scheiden is het misschien het moment voor de rechtsleer om zich opnieuw te 

storten op dit onderwerp. Een nieuw standaardwerk zou deze evolutie kunnen bezegelen. 

Gelet op het overwicht Franstalige literatuur zou het ook niet misstaan moest dit een 

Nederlandstalig initiatief zijn, eventueel een samenwerking over de taalgrenzen heen. 
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