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5° de artikelen 46 en 117 om te bepalen dat de federale wetgevende verkiezingen op dezelfde dag zullen
plaatsvinden als de verkiezingen voor het Europese
Parlement en dat in geval van voortijdige ontbinding
de nieuwe federale zittingsperiode maar zal duren tot
de dag van de verkiezingen voor het Europese Parlement die op deze ontbinding volgen, alsook om een
wet aangenomen met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde meerderheid toe te staan de gemeenschappen
en de gewesten de bevoegdheid toe te kennen om bij
bijzonder decreet of bijzondere ordonnantie de duur
van de zittingsperiode van hun parlementen te regelen
en de datum van de verkiezingen ervoor vast te stellen,
en om te bepalen dat een wet aangenomen met de in
artikel 4, laatste lid, bepaalde meerderheid de datum
van inwerkingtreding van de nieuwe, in dit punt aangehaalde regels inzake verkiezingen regelt;
6° artikel 63, § 4, om een lid toe te voegen waarin
bepaald wordt dat, voor de verkiezingen voor de Kamer
van volksvertegenwoordigers, de wet voorziet in bijzondere modaliteiten om de gewettigde belangen van
de Nederlandstaligen en de Franstaligen in de vroegere
provincie Brabant te vrijwaren, en dat de regels tot
vaststelling van die bijzondere modaliteiten slechts
kunnen worden gewijzigd bij een wet die is aangenomen met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde meerderheid;
7° titel III, hoofdstuk IV, afdeling II, onderafdeling
III, om een artikel in te voegen waarin wordt bepaald
dat een wet aangenomen met de in artikel 4, laatste
lid, bepaalde meerderheid, voor het tweetalige gebied
Brussel-Hoofdstad, aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegdheden kan toekennen die niet toegewezen zijn aan de gemeenschappen voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 127, § 1, eerste lid, 1° en,
voor wat betreft de aangelegenheden bedoeld in 1°,
3°;
8° titel III, hoofdstuk IV, afdeling II, onderafdeling
III, om toe te staan dat een wet aangenomen met de
in artikel 4, laatste lid, bepaalde meerderheid, de samenwerkingsprocedures tussen de entiteiten vereenvoudigt;
9° artikel 143 om een paragraaf toe te voegen die de
belangenconflictenprocedure uitsluit ten aanzien van
een wet of een beslissing van de federale overheid die
wijzigingen aanbrengt aan de belastbare grondslag,
het belastingtarief of de vrijstellingen of aan elk ander
element dat tussenkomt in de berekening van de personenbelasting;
10° titel III, hoofdstuk VI, om een bepaling in te voegen om erin te voorzien dat geen wijziging kan worden
aangebracht aan de essentiële elementen van de hervorming met betrekking tot het gebruik der talen in gerechtszaken in het gerechtelijk arrondissement Brussel
alsook aan de ermee overeenstemmende aspecten inzake het parket, de zetel en het rechtsgebied, dan bij een
wet, aangenomen met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde meerderheid;
11° artikel 144 om te bepalen dat de Raad van State
en, in voorkomend geval, federale administratieve
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rechtscolleges zich kunnen uitspreken over de privaatrechtelijke gevolgen van hun beslissingen;
12° artikel 151, § 1, om te bepalen dat de gemeenschappen en de gewesten in de aangelegenheden die
tot hun bevoegdheid behoren, beschikken over het
recht om de vervolging te bevelen, via de federale Minister van Justitie die de uitvoering onmiddellijk verzekert, en om toe te staan dat een wet, aangenomen
met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde meerderheid,
in de deelname voorziet van de gemeenschappen en de
gewesten, in de aangelegenheden die tot hun bevoegdheid behoren, wat betreft het opsporings- en vervolgingsbeleid van het openbaar ministerie, de bindende
richtlijnen van het strafrechtelijke beleid, de vertegenwoordiging in het College van procureurs-generaal en
de kadernota Integrale veiligheid en het Nationaal Veiligheidsplan;
13° artikel 160 om een lid toe te voegen dat bepaalt
dat geen wijziging kan worden aangebracht aan de
nieuwe bevoegdheden en regels van de beraadslaging
van de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, dan bij een wet,
aangenomen met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde
meerderheid;
14° titel IV om een artikel in te voegen dat bepaalt
dat voor de verkiezingen voor het Europese Parlement
de wet voorziet in bijzondere modaliteiten teneinde de
gewettigde belangen van de Nederlandstaligen en de
Franstaligen in de vroegere provincie Brabant te vrijwaren, en dat de regels tot vaststelling van de bijzondere modaliteiten slechts kunnen worden gewijzigd bij
een wet, aangenomen met de in artikel 4, laatste lid,
bepaalde meerderheid;
15° artikel 180 om te bepalen dat de vergaderingen
die wetgevend optreden bij wege van een decreet of
een in artikel 134 bedoelde regel, het Rekenhof opdrachten kunnen toevertrouwen, in voorkomend geval
tegen betaling.
Over de punten bedoeld in het eerste lid mogen de
Kamers niet beraadslagen wanneer niet ten minste
twee derden van de leden waaruit elke Kamer bestaat,
aanwezig zijn; en een verandering is alleen dan aangenomen, indien zij ten minste twee derden van de stemmen heeft verkregen.
Deze overgangsbepaling is geen verklaring in de zin
van artikel 195, tweede lid.]1
(1) H. 29.03.2012, art. 1; Inwerkingtreding: 06.04.2012

Art. 196. Er mag geen herziening van de Grondwet
worden ingezet of voortgezet in oorlogstijd of wanneer
de Kamers verhinderd zijn vrij bijeen te komen op het
federale grondgebied.
Art. 197. Tijdens een regentschap mag in de Grondwet geen verandering worden aangebracht wat betreft
de grondwettelijke macht van de Koning en de artikelen 85 tot 88, 91 tot 95, 106 en 197 van de Grondwet.
Art. 198. In overeenstemming met de Koning kunnen de grondwetgevende Kamers de nummering van de
artikelen en de onderverdelingen van artikelen van de
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Grondwet, evenals de onderverdeling van de Grondwet
in titels, hoofdstukken en afdelingen aanpassen, de
terminologie van de niet aan herziening onderworpen
bepalingen wijzigen om deze in overeenstemming te
brengen met de terminologie van de nieuwe bepalingen en de Nederlandse, de Franse en de Duitse tekst
van de Grondwet met elkaar in overeenstemming brengen.
In dit geval mogen de Kamers niet beraadslagen wanneer niet ten minste twee derden van de leden waaruit
elke Kamer bestaat, aanwezig zijn; en de veranderingen
zijn alleen dan aangenomen, indien het geheel van de
wijzigingen ten minste twee derden van de stemmen
heeft verkregen.

uitoefenen in de bij de Grondwet bepaalde gevallen,
verliest zijn recht op de kroon.
Hij kan echter in zijn recht worden hersteld door de
Koning of door hen die, bij gebreke van de Koning, zijn
macht uitoefenen in de bij de Grondwet bepaalde gevallen, doch alleen met instemming van beide Kamers.
Art. II. […]
H. 06.12.2005, art. 1; Inwerkingtreding: 28.12.2005

Art. III. Artikel 125 is van toepassing op de feiten gepleegd na 8 mei 1993.
Art. IV. […]
H. 06.12.2005, art. 1; Inwerkingtreding: 28.12.2005

Art. V. […]
H. 06.12.2005, art. 1; Inwerkingtreding: 28.12.2005

Titel IX. Inwerkingtreding en
overgangsbepalingen

Art. VI. § 1. [...]
H. 06.12.2005, art. 1; Inwerkingtreding: 28.12.2005

Art. I. De bepalingen van artikel 85 zullen voor het
eerst toepassing vinden op de nakomelingschap van
Z.K.H. Prins Albert, Felix, Humbert, Theodoor, Christiaan, Eugène, Marie, Prins van Luik, Prins van België,
met dien verstande dat het huwelijk van H.K.H. Prinses
Astrid, Josephine, Charlotte, Fabrizia, Elisabeth, Paola,
Marie, Prinses van België, met Lorenz, Aartshertog van
Oostenrijk-Este, geacht wordt de in artikel 85, tweede
lid, bedoelde toestemming te hebben verkregen.
Tot dan blijven de hiernavolgende bepalingen van
toepassing.
De grondwettelijke macht van de Koning gaat bij erfopvolging over op de natuurlijke en wettige nakomelingschap, in de rechte lijn, van Z.M. Leopold, Joris,
Christiaan, Frederik van Saksen-Coburg, van man op
man, volgens eerstgeboorterecht en met altijddurende
uitsluiting van de vrouwen en van hun nakomelingschap.
De prins die huwt zonder toestemming van de Koning
of van hen die, bij gebreke van de Koning, zijn macht

§ 2. [...]
H. 06.12.2005, art. 1; Inwerkingtreding: 28.12.2005

§ 3. De personeelsleden en het patrimonium van de
provincie Brabant worden verdeeld tussen de provincie
Vlaams-Brabant, de provincie Waals-Brabant, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, de in de artikelen 135 en
136 bedoelde overheden en instellingen, evenals de federale overheid, op de wijze bepaald door een wet aangenomen met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde
meerderheid.
Na de eerstvolgende vernieuwing van de provincieraden en tot op het tijdstip van hun verdeling worden het
gemeenschappelijk gebleven personeel en patrimonium
gezamenlijk beheerd door de provincie Vlaams-Brabant, de provincie Waals-Brabant en de in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad bevoegde overheden.
§ 4. [...]
H. 06.12.2005, art. 1; Inwerkingtreding: 28.12.2005

§ 5. [...]
H. 06.12.2005, art. 1; Inwerkingtreding: 28.12.2005

BESLUIT VAN DE REGENT VAN 23 AUGUSTUS 1948 TOT REGELING VAN DE RECHTSPLEGING VOOR DE [AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK] VAN DE RAAD VAN STATE
partij of door een advocaat die voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 19, derde lid, van de wetten
op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari
1973, hierna “gecoördineerde wetten” genoemd.

KB 25.04.2007, art. 1; Inwerkingtreding: 01.06.2007
(Laatste bijwerking: W. 26.04.2017, BS 22.05.2017)

Procedureregeling

KB 25.04.2007, art. 2; Inwerkingtreding: 01.06.2007

Titel I. Verzoekschrift en onderzoek
Hoofdstuk I. Het verzoekschrift
Sectie I. Het indienen van het verzoekschrift
Art. 1. De zaak wordt bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State aanhangig gemaakt door
middel van een verzoekschrift ondertekend door de
15 juni 2017

Art. 2. § 1. Het verzoekschrift wordt gedagtekend en
bevat:
1° het opschrift “verzoekschrift tot nietigverklaring”
in de gevallen bedoeld in artikel 14, § § 1 en 3, van de
gecoördineerde wetten, als het niet eveneens een vordering tot schorsing bevat;
2° de naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel van
de verzoekende partij en overeenkomstig artikel 84,
§ 2, eerste lid, de gekozen woonplaats;
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3° het voorwerp van de eis, aanvraag of beroep en
een uiteenzetting van de feiten en de middelen;
4° de naam en het adres van de verwerende partij.
§ 2. Het verzoekschrift bevat bovendien:
A. In het geval bedoeld in artikel 54 van de gecoördineerde wetten, één van de volgende vermeldingen, in
de opgegeven volgorde:
1° het eentalig gebied waarin de ambtenaar zijn ambt
uitoefent;
2° de taalrol waartoe hij behoort;
3° de taal waarin hij zijn toelatingsexamen heeft afgelegd;
4° de taal van het diploma of getuigschrift dat hij
voor zijn benoeming heeft moeten overleggen;
B. In het geval bedoeld in artikel 55 van de gecoördineerde wetten, de vermelding van het taalstatuut
van de verzoekende magistraat;
C. In het geval bedoeld in artikel 56 van de gecoördineerde wetten, de vermelding van de taal waarvan de
verzoekende officier een grondige kennis bezit;
D. In het geval bedoeld in artikel 57 van de gecoördineerde wetten, de taal van het diploma of getuigschrift dat de verzoeker heeft overgelegd met het oog
op zijn aanvaarding als aspirant-hulpofficier of aspirant-hulponderofficier van de luchtmacht;
E. In het geval bedoeld in artikel 58 van de gecoördineerde wetten, de taal waarin de verzoeker de opleidingscyclus heeft gevolgd die voorafging aan zijn benoeming tot de graad van reserve-onderluitenant bij de
strijdkrachten;
F. In het geval bedoeld in artikel 59 van de gecoördineerde wetten, de taal waarvan de verzoekende onderofficier de werkelijke kennis bezit.
KB 25.04.2007, art. 3; Inwerkingtreding: 01.06.2007

Art. 3. De verzoekende partij voegt bij het verzoekschrift:
1° in het geval bedoeld in artikel 11 van de gecoördineerde wetten, de beslissing waarbij de bevoegde
overheid eventueel de eis heeft verworpen;
2° in het geval bedoeld in artikel 14, § 3, van de gecoerdineerde wetten, een afschrift van de aanmaning;
3° in de overige gevallen, een afschrift van de bestreden akten, reglementaire bepalingen of beslissingen;
[4° indien zij een rechtspersoon is, een afschrift van
haar gepubliceerde statuten en van haar gecoordineerde geldende statuten en, indien deze rechtspersoon
niet door een advocaat wordt vertegenwoordigd, een
afschrift van de akte van aanstelling van haar organen,
alsmede het bewijs dat het daartoe bevoegde orgaan
beslist heeft in rechte te treden.]
KB 28.01.2014, art. 1. Inwerkingtreding: 01.03.2014
KB 25.04.2007, art. 4; Inwerkingtreding: 01.06.2007

Art. 3bis. Het verzoekschrift wordt niet op de rol ingeschreven indien:
1° uitgaande van een rechtspersoon, het niet vergezeld gaat van de stukken opgesomd in artikel 3, 4°;
2° het niet is ondertekend of niet vergezeld gaat van
het vereiste aantal eensluidend verklaarde afschriften;
90

3° het geen woonplaatskeuze bevat, wanneer deze
vereist is;
4° [...]
KB 19.07.2007, art. 1; Inwerkingtreding: 11.08.2007

5° het niet vergezeld gaat van een afschrift van de
bestreden akten, reglementaire bepalingen of beslissingen, tenzij de verzoekende partij verklaart dat ze
niet in het bezit is van een zodanig afschrift;
6° er geen inventaris is bijgevoegd van de stukken,
die alle overeenkomstig die inventaris genummerd
moeten zijn.
In geval van toepassing van het eerste lid, richt de
hoofdgriffier aan de verzoekende partij een brief waarin meegedeeld wordt waarom het verzoekschrift niet is
ingeschreven op de rol en waarbij die partij verzocht
wordt binnen vijftien dagen haar verzoekschrift te regulariseren.
De verzoekende partij die haar verzoekschrift regulariseert binnen vijftien dagen na de ontvangst van het
verzoek bedoeld in het tweede lid, wordt geacht het te
hebben ingediend op de datum van de eerste verzending ervan.
Een verzoekschrift dat niet, onvolledig of laattijdig is
geregulariseerd, wordt geacht niet te zijn ingediend.
KB 25.04.2007, art. 6; Inwerkingtreding: 01.06.2007

Art. 3ter. Op hetzelfde ogenblik als zij haar verzoekschrift indient, stuurt de verzoekende partij een kopie
daarvan ter informatie aan de verwerende partij. De
overheid die deze kopie ontvangt, bezorgt ze desgevallend aan de bevoegde overheid.
KB 25.04.2007, art. 5; Inwerkingtreding: 01.06.2007

Het toesturen van een kopie van het verzoekschrift
als bedoeld in het eerste lid, houdt geen definitieve
aanwijzing van de verwerende partij in. Het stelt niet
de termijnen in werking die de tegenpartij moet in acht
nemen.
KB 07.01.1991, art. 1
KB 25.04.2007, art. 57; Inwerkingtreding: 01.06.2007

Art. 3quater. Wanneer bij de Raad van State een beroep tot nietigverklaring van een reglementaire akte
aanhangig wordt gemaakt, laat de hoofdgriffier in het
Belgisch Staatsblad in het Nederlands, het Frans en het
Duits een bericht bekendmaken dat de identiteit van de
verzoekende partij aangeeft, alsmede de akte waarvan
de nietigverklaring gevorderd wordt.
KB 25.04.2007, art. 7; Inwerkingtreding: 01.06.2007

Sectie II. Termijnen voor het indienen van het
verzoekschrift
Art. 4. [1 § 1.]1 [De eisen bedoeld in artikel 11 van
de gecoördineerde wetten verjaren zestig dagen na de
schriftelijke kennisgeving van de beslissing houdende
afwijzing van het verzoekschrift tot vergoeding. Indien
de administratieve overheid verzuimt een beslissing te
nemen, bedraagt de termijn van verjaring drie jaar te
rekenen van de datum van dat verzoekschrift.]
KB 25.04.2007, art. 8; Inwerkingtreding: 01.06.2007
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Wanneer een rechtsvordering strekkende tot hetzelfde voorwerp is ingesteld binnen de termijnen voorzien
bij de eerste alinea, gaan de termijnen van zestig dagen en van drie jaar slechts in met het einde van de
rechtsgedingen.
De beroepen bedoeld [in artikel 14, § § 1 en 3, van
de gecoördineerde wetten] verjaren zestig dagen nadat
de bestreden akten, reglementen of beslissingen werden bekendgemaakt of betekend. Indien ze noch bekendgemaakt noch betekend dienen te worden, gaat de
termijn in met de dag waarop de verzoeker er kennis
heeft van gehad.
KB 25.04.2007, art. 8; Inwerkingtreding: 01.06.2007

De overige aanvragen en beroepen moeten, op straffe
van onontvankelijkheid, ingediend worden binnen de
termijnen door de desbetreffende wettelijke en reglementaire bepalingen vastgesteld.
[1 § 2. Wanneer de in paragraaf 1 genoemde kennisgeving geschiedt bij aangetekende brief met ontvangstmelding, is de eerste dag van de termijn voor het
indienen van het verzoekschrift die welke volgt op de
ontvangst van de brief en is hij inbegrepen in de termijn.
Indien de geadresseerde de brief weigert, is de eerste
dag van de termijn voor het indienen van het verzoekschrift die welke volgt op de dag van weigering van de
brief en is hij inbegrepen in de termijn.
Wanneer de in paragraaf 1 genoemde kennisgeving
geschiedt bij gewone aangetekende brief, is de eerste
dag van de termijn voor het indienen van het verzoekschrift de derde werkdag die volgt op de verzending
van de brief, behoudens bewijs van het tegendeel door
de geadresseerde, en is die dag inbegrepen in de termijn.
Het postmerk geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst of de weigering.]1
(1) KB 24.05.2011, art. 1; Inwerkingtreding: 25.06.2011

van antwoord en het volledige administratief dossier
toe te zenden.
§ 3. Indien het administratief dossier niet in het bezit is van de verwerende partij, geeft deze de griffie
daarvan onverwijld en schriftelijk kennis en geeft ze
aan waar het zich bij haar weten bevindt. De hoofdgriffier vordert op verzoek van de auditeur-verslaggever de
mededeling ervan aan de overheid die het onder zich
heeft. Zonder verwijl zendt deze het gevorderde dossier
naar de griffie.
In dit geval gaat de termijn van zestig dagen voor het
toezenden van de memorie van antwoord in met de dag
waarop de verwerende partij ervan in kennis is gesteld
dat het dossier ter griffie is neergelegd.
§ 4. [Zodra het mogelijk is, brengt de hoofdgriffier,
op basis van de aanwijzingen van de auditeur-generaal
of het door hem aangewezen lid van het auditoraat, het
verzoekschrift ter kennis van de personen die belang
hebben bij het oplossen van de zaak, voor zover deze
geïdentificeerd kunnen worden.]
KB 28.01.2014, art. 2. Inwerkingtreding: 01.03.2014

Art. 7. Een afschrift van de memorie van antwoord
wordt aan de verzoekende partij overgemaakt door de
griffier, die haar tevens van de neerlegging van het
dossier ter griffie in kennis stelt. De verzoekende partij
beschikt over zestig dagen om aan de griffie een memorie van wederantwoord te laten geworden.
KB 07.01.1991, art. 3

Een afschrift ervan wordt door de griffier aan de verwerende partij overgemaakt.
KB 25.04.2007, art. 57; Inwerkingtreding: 01.06.2007

Art. 8. Zo de verwerende partij verzuimt, binnen de
bepaalde termijn een memorie van antwoord te laten
geworden, wordt de verzoekende partij hiervan door de
griffier in kennis gesteld en mag zij de memorie van
wederantwoord door een toelichtende memorie vervangen.
KB 25.04.2007, art. 57; Inwerkingtreding: 01.06.2007

Hoofdstuk II. Het onderzoek

Art. 9. [...]
KB 07.01.1991, art. 4

Sectie I. De voorafgaande maatregelen
Art. 5. De korpschef die de afdeling bestuursrechtspraak leidt wijst de zaak aan de bevoegde kamer toe.
KB 25.04.2007, art. 57; Inwerkingtreding: 01.06.2007

Hij maakt kopie van het verzoekschrift over aan de
auditeur-generaal die waakt over de uitvoering van de
maatregelen die het onderzoek voorafgaan. De auditeur-generaal stelt te dien einde een lid van het auditoraat aan.
Art. 6. § 1. Zodra het mogelijk is, stuurt de hoofdgriffier een kopie van het verzoekschrift aan de verwerende partij.
KB 25.04.2007, art. 9; Inwerkingtreding: 01.06.2007

§ 2. Indien het administratief dossier in het bezit is
van de verwerende partij, beschikt deze over een termijn van zestig dagen om aan de griffie een memorie
15 juni 2017

Art. 10. [...]
KB II 15.07.1956, art. 13

Art. 11. De kamer bij dewelke de zaak aanhangig is
kan [...], uitspraak doen bij verstek ten opzichte van de
partijen die zich van alle verweer hebben onthouden.
KB 25.04.2007, art. 10; Inwerkingtreding: 01.06.2007

Zo de zaak vervolgd wordt tegen meerdere partijen
waarvan de ene haar verweermiddelen hebben voorgebracht en waarvan de andere verzuimden zulks te doen,
doet de kamer uitspraak bij dezelfde beslissing ten opzichte van al de partijen.

[Sectie I/1. Bijzondere regels van toepassing op
de procedure tot nietigverklaring ingeval van
vordering tot schorsing]
KB 28.01.2014, art. 3. Inwerkingtreding: 01.03.2014
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