BEROEPSMOGELIJKHEDEN

In toepassing van artikel 19, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 , wordt u ervan op de hoogte gesteld dat een
verzoekschrift tot nietigverklaring bij de Raad van State kan worden ingediend tegen de bijgevoegde beslissing wegens overtreding van hetzij substantiële,
hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht.
Het verzoekschrift is gedateerd, ondertekend, moet worden vergezeld van het vereiste aantal eensluidend verklaarde afschriften en van een afschrift van de
bestreden akten, reglementaire bepalingen of beslissingen en bevat:
1.
2.
3.
4.

het opschrift « verzoekschrift tot nietigverklaring » als het niet eveneens een vordering tot schorsing bevat;
de naam, hoedanigheid en woonplaats of zetel van de verzoekende partij en, in voorkomend geval, de gekozen woonplaats;
et voorwerp van het beroep en een uiteenzetting van de feiten en de middelen;
de naam en het adres van de verwerende partij.

Bij ieder verzoekschrift dienen drie afschriften gevoegd voor eensluidend door de ondertekende gewaarmerkt. Dit getal wordt met zoveel exemplaren
vermeerderd als er andere bij de zaak betrokken partijen zijn.
De termijn voor het indienen van een beroep bij de Raad van State bedraagt 60 dagen vanaf deze kennisgeving. Op hetzelfde ogenblik als zij haar
verzoekschrift indient, stuurt de verzoekende partij een kopie daarvan ter informatie aan de verwerende partij. De verzoekende partij mag zich laten
vertegenwoordigen of bijstaan door een advocaat die ingeschreven is op de tabel van de Orde der advocaten of door een onderdaan van een lidstaat van de
Europese Unie die gerechtigd is om het beroep van advocaat uit te oefenen.
De verzending naar de Raad van State gebeurt bij ter post aangetekende brief, naar het volgende adres: Wetenschapsstraat 33 – 1040 BRUSSEL. Niettemin is
het eveneens mogelijk om de beroepsprocedure elektronisch in te dienen. De elektronische procesvoering vereist dat de gebruiker zich voorafgaandelijk
registreert op de website van de Raad van State. Deze registratie is kosteloos.
*
*
*
De verzoekende partij kan de schorsing van de tenuitvoerlegging van de aangevochten akte of de toepassing van de voorlopige maatregelen vragen: zij kan
opteren hetzij voor een schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, hetzij voor een gewone schorsing.
1) In toepassing van artikel 17, §1, van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State, kan de vraag tot schorsing of de voorlopige
maatregelen op ieder moment ingediend worden, ofwel tegelijk met het indienen van een verzoekschrift tot nietigverklaring ofwel daarna. Ze kan echter niet
ingediend worden na het neerleggen van het verslag van de auditeur bedoeld in artikel 24 van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van
State.
De vraag tot schorsing of de voorlopige maatregelen bevatten daarenboven de hierboven opgesomde vermeldingen in de punten 2. en 4.
Wat het verzoekschrift tot nietigverklaring betreft:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

het opschrift "vordering tot schorsing " of " vordering tot het bevelen van voorlopige maatregelen ", of deze beide vermeldingen, naast, in
voorkomend geval, het opschrift " beroep tot nietigverklaring ";
de vermelding van de akte of van het reglement waartegen de vordering tot schorsing of de vordering tot het bevelen van voorlopige
maatregelen is gericht;
in voorkomend geval de verwijzing naar het beroep tot nietigverklaring waarvan de vordering het accessorium vormt;
een uiteenzetting van de feiten die volgens de verzoeker de spoedeisendheid van het bevelen van de gevraagde schorsing of voorlopige
maatregelen rechtvaardigen;
in voorkomend geval, de beschrijving van de gevorderde voorlopige maatregelen alsook een uiteenzetting van de feiten waarin wordt
aangetoond dat de voorlopige maatregelen noodzakelijk zijn om de belangen van de partij die ze vordert, te vrijwaren;
In voorkomend geval, het bedrag van en de nadere regels betreffende de met toepassing van artikel 17, §8, van de gecoördineerde wetten van
12 januari 1973 op de Raad van State gevorderde dwangsom.

2) Wanneer de hoogdringendheid wordt ingeroepen, kan de vraag tot schorsing of van voorlopige maatregelen op elk moment ingesteld worden, zelfs voor
de indiening van een beroep tot nietigverklaring. Deze bevat daarenboven de opgesomde vermeldingen in de punten 2 en 4 voor het verzoekschrift tot
nietigverklaring
1.
2.
3.
4.
5.
6.

in het opschrift de vermelding dat de vordering is ingesteld " bij uiterst dringende noodzakelijkheid "
de vermelding van de akte of van het reglement waartegen de vordering is gericht;
indien het beroep tot nietigverklaring nog niet is ingediend, een uiteenzetting van de feiten en middelen die de nietigverklaring van de akte of het
reglement kunnen rechtvaardigen;
in voorkomend geval, indien de memorie van wederantwoord of de aanvullende memorie nog niet ingediend is, een uiteenzetting van de
middelen van openbare orde of die gegrond zijn op elementen van het administratief dossier;
een uiteenzetting van de feiten die de uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen;
In voorkomend geval, het bedrag van en de nadere regels betreffende de met toepassing van artikel 17, §8, van de gecoördineerde wetten van
12 januari 1973 op de Raad van State gevorderde dwangsom.

In afwijking van het eerste lid worden bij het verzoekschrift tot nietigverklaring dat een vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden
akte bevat, negen door de ondertekenaar eensluidend verklaarde afschriften gevoegd.

SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID
WTC III • Simon Bolivarlaan 30 • B-1000 BRUSSEL
Telefoon +32 (0)2-788.66.44 • E-mail info@selor.be • www.selor.be

