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BELGISCH STAATSBLAD -

MONlTEUR BELGE

MINISTERIE VAN NATIONALE OPVOEDING
EN .NEDERLANDSE CULTUUR

MINISTERE DE L'EDUCATlON NATIONALE
ET OE LA CULTURE NEERLANOAISE -

Rangschikking als
BesdlCrmiu,g: van het KlIllslpalriulonillnt. landschap. - Koninklijk besluit van 7 maart 1974. - Vernieti
ging door de Raad van State

Prolectioll du Patrimoinc artistiquc. - Classemcllt comnl
site. - Arrêtc royal du 7 mars 1974. - Annulation par I·
Consen d'Etat

Arrest nr. 17.289, van 19 novemher 19ï5, van de Raad van State,
· • VHe kamer, vernietigt het koninklijk besluit van 7 maart 197·1
L waarbij
overeenkomstig de bepalingen van het artikel 6 der wet
'. van 7 ~ugustus 1931 op het behoud van monumenten ..en land
schappen. gewijzigd bij decreet van 13 juli 1972, de KOnIjnenberg
te Vosselaar (provincie Antwerpen), als landschap worqt gerang
, schikt.'
.

L'arrêt n" 17.289, du 19 novembre 1975, du Conseil d'E1
VUe chambre, annule l'arrêté royal du 7 mars 1974 qui c1,l
comme site, conformément aux dispositions de l'article 6 de Ja
du 7 aoOt 1931 sur Ia conservation des monuments et des sil
modifiée par Je décret du 13 juillet-1972, Ie Konijnenberg, à Vos.
laar (province d'Anvers)..

Gebouwenronds voor de rijksscholen
Onteigeningen. - Spoedprocedure
Bij koninklijk besluit van 25 juni 19ï6, is voorgeschreven dat

de onteigening ten behoeve van het rijksond.erwijs op het gron~~
· gebied van de gemeente Roeselare, za~. gcschle~ell overeenkoms~lg

: de wet betreffende de rechtspleging biJ hoogdnngende omstandlg~

heden inzake onteigening ten algemenen nutte, zijnde artikel 5,
· van de wet van 26 juli 1962.

Fonds des bätiments scolaires de l'Etat
Expropriations. - Procédure d'extrême urgence
Un arrêté royal du 25 juin 1976 décrète que l'expropri3ti
à réaIiser sur Ie territoire de la commune de Roeselare et nécessa'
à l'enseignement de l'Etat, sera poursuivie conformëment .11
dispositions de ]a loi relative à ]a procédure d'extrêrne urgell·
en matière u'cxpropric:.tion pour cnuse d'utilité publique, farm:;
l'article 5 de la lei du 26 juillet 1962.

•
MINISTERIE VAN JUSTITIE
25 JUNI -1976. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk
besluit van 27 oktober 1970 tot vaststelling van het bijzonder
reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi

I\!INISTERE DE LA JUSTlCE

25 JUIN 1976. - Arrêté royaI modifiant I'arrêté royal du 27 act
bre 1970 t'HabIissant Je règTement ·particulier du tribunal"
première instanc~ de Charleroi

•....
BOUDEWlJN, Konin·g der Belge~,

,.

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

BAUDOUIN, Rei des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

!.
Gelet op de artikelen 76 tot 80 van het Gerechtelijk Wetboek,
· op artikel 88 van hetzelfde \Velboel{, gewijzigd bij artikel_9 van
de wet van 15 juni 1970, en op de artikelen 89 tot 97 van dat
. Wetboek; .
.

Vu. les articles 76 à 80 du Code judiciaire, I'article 88 dudit Cod
modifië par I'artiele 9 de la loi du 15 juiUet 1970, et les articIcs t
à 97 dudit Code;

Gelet op de adviezen van de eerst~ voorzitter van h~t Hof van
beroep te Bergen, van de eerste voorZItter van ~et Arbeidshof, van,
de procureur~generaal te Bergen, van de voorZItter van de recht_bank van eerste aanleg te Charleroi, van de procureur des Konings
· te Charleroi, van de hoofd griffier van de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi en van de stafhouder van de Orde van advocaten
te Charleroi;

Vu les avis du premier président de Ia Cour d'appel de Mon
du premier president de Ia Cour de travail, du procureu!" gënér·
à Mons du président du tribunal de première in stance Oe Oh~'
leroi, d~ procureur du Roi à Oharleroi, du greffier en chef cl
tribunal de première instancc de Charleroi et du bátonnier (;
l'Ordre des avocats de Oharleroi;

GeJet op het koninklijk besluit van 27 oktober 1970 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aan~
. leg te Charleroi, gewijzigd bij het koninkliJk besluit van 3 septem~
· ber 1973;

Vu l'arrêté royal du 27 octobre 1970 établissant Ie règlem{'!:
particulier du tribunal de première instance de Charleroi! modifi
par l'arrêté royal du 3 septembre 1973;
. ' .,

,.

Gelet op de dringende noodzakelijkheid:

Vu l'urgence;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie.

Sur la proposit!on de Notre Ministre de la Justice,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Artikel 4 van het koninklijk besluil van 27 oktober 1970
tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van
eerste aanleg te Charleroi, gewijzigd bij het koninklijk besluit van
3 september 1973, wordt vervangen door de volgende bepaling:
«Art. 4. De kamers houden zitting als volgt:
» eerste kamer: woensdag, donderdag en vrijdag;

• nveede kamer: maandag, dinsdag en ·w.oensdag;

» derde kamer: woensdag, donderdag en vrijdag;

Nous avons arrêté et arrêtons :
ArticIe Ier. L'artic1e 4 de J'arrêté royal du 27 octobre 197
établissant le règlement particulier du tribunal de_ première instllllc
de üharIeroi, modifié par l'arrêté royal du 3 septembre 1973, eo'
remplacë par la disposition suiv:anle :

« Art. 4 Les jours des audiences des chambres sont fixés comm
suit :
.
» première chambre : rnercredi, jeudi ct vendredi;
» deuxièIl1e chambrc : lundi, mardi et mercredi;
» U'oisième ohambre : mercredi, jeudi et vendredl;
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_ ARRESTEN van 10 april 1979 (VII'· K.)

De HH . .~riaens, kamervoorz~tter. verslaggever: Depondt
r e~ Oebaedts, 5ta~'ts
raden. ~n De Coene (or 19.5/0) en Mevr. Vnnts (n 19.,71), auditeurs.

(n" 19.570
'--0' 19.571

NYSSENS en CARLIER (M" Andersen en Vè~
bruggen)
.)
VANWINSEN en consorten (M' Goffin)
,
ti Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Nederlandse Cultuur en van Vlaamse
Aangelegenheden (de Hr De Buel)

I. MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN -

Rangschikking - Procedur.

(1 tot 3)

Il. HANDELINGEN VAN ADMINISTRATIEVE OVERHEDEN - Gel.
digheid __ Bevoegdheid ___ 1° Uitsluitende toekenning (1 en 2); - ~ OPrlraèht
van macht (3)

Ill. BEVOEGDHEID VAN DE RAAD V AN STATE verk1aring _

Geschillen nietig.

Ambtshalve aangevoerde: excepties en middelen --- Ambtshalve

aan

4

gevoerd middel ___ Algemeen (1)

1. Het bestaan van een besluit genomen door de daartoe belloeede
overheid, waarbij de percelen worden aangewezen waaruit het kwestl'ew,. i
landschap bestaat, en waarbij ook de eigendomsbeperkingen worden om·
schreven die tijdelijk op die percelen worden gelegd, is één der noodzake.
lijke vereisten voor de geldigheid van het koninklijk besluit tot d~'~~~~;~
rangschikking. De Raad van State gaat ambtshalve na of de r,
kingsprocedure werd ingezet krachtens een dergelijk besluit van ,di'
voegde overheid.
',
Uit de artikelen 1, tweede ,lid, en 12 van de monumentenlandschappenwet volgt dat in hét"iiederlandse taalgebied een
besluit uitsluitend door de minister zelf kan worden vastgesteld *
19.570 en 19.571).
2. De minister moet zelf niet alleen de beslissing nemen om de
cedure in te zetten, maar bovendien ook de eigendomsbeperkingen
stellen die op de betrokken percelen worden gelegd (nr. 19.570).
3. De delegatie die een adviseur-hoofd van dienst toelaat de
schikkingsprocedure in te zetten, telkens wanneer de minister
verzet tegen een voorstel als bedoeld in artikel 1 van de wet, kan
aanmerking worden genomen (nr. 19.571).
(nr 19.570) Gezien h verzoekschrift ingediend op 17 oktober 1975
Nyssens en diens echtgente lice Carlier;
Overwegende dat het ber p strekt tot vernietiging van het koninklijk
van 27 mei 1975 waarvan artike 1 het Solhof «als monument» rangschikt .
»eenkomstig de bepalingen van ar ·ket I van de wet van 7 augustus 1931 »,
als landschap rangschikt «overeen mstig de bepalingen van artikel 6»ei~:~d~=%
»v:an 7· augustus 1931» «de onmid ·ellijke omgeving van het SoHiof»
de in het artikel nader omschreven p celen. en waarvan artikel 3 de
perkingen opsomt. die gelden ten opzic e van·.het vermelde landschap·;
• Vergelijk:

412

arrest Racs en consorten, n r 18.871, van 3 april 1978.

(19.571 )
"tot rangschikking. he zij op eigen initiatief de procedure voor de rangschikking in
"te zetten, wordt dit be ek-end aan de eigenaars ... » ; dat artikel 12 van dezelfde wet
bepaalt: «Te beginnen et de dag waarop de minister ter kennis van de belang»hebbenden brengt dat e
voorstel tot rangschikking onderzocht wordt, zijn al de
»uitwerkselen van de raD schikking voorlopig van toepassing op de bedoelde 00,. roerende goederen gedureqde een tijdvak vno negen maanden ingaande op de dag
)van de betekening waarbij~e beperkingen worden bepaald»;"
.
Overwegende dat kracHt~ns de aangehaalde wetsbepalingen het voornoemde
besluit tot aanvang van de r'àpgschikkingsprocedure en tot omschrijving van het
kwestieuze «landbouwbeleid» en van de eigendomsbeperkingen, uitsluitend door de
minister zelf kan worden vastgest~d ;
Overwegende dat blijkens het relaas der feiten de minister bij beslissing van
23 maart 1973, genomen in de vorIn van een brief en niet in de vorm van een be~
sluit. beschikte «de rangschikkings~rocedure in te zetten met betrekking tot het
,. Solhof ... het omliggende landbou",\gebied» ; dat de percelen die tot het «omligJo gende landbOllwgebied;;, behoren en,\ de eigendomsbeperkingen die er op rusten,
werden bepaald niet door de minister maar door de adviseur-hoofd van dienst van
~e. ~ijksdienst die daartoe niet bevoegd~s;
. Overwegende dat aldus blijkt dat wat betreft de omschrijving .... an het kwestieuze «landbouwgebied» en de eigendonifbeperkingen die op de percelen deel uitmakende van dit «landbouwgebied ». werden gelegd, de rangschikkingsprocedure
·zoals boven bepaald op een onwettige wijz'e werd ingezet: dat de artikelen 2 en 3
van het bestreden koninklijk besluit alleen rêeds daardoor onwettig zijn;
,
Overwegende dat het bestr.zden koninkl}jk besluit in artikel I de rangschikking
van het «Solhof » beval als een noodzakelijk \gevolg van de rangschikking van het
c::.landbouwgebied» ; dat aangezien de -rangschikking van het « landbouwgebied» onwettig is, deze onwettigheid noodzakelijkerwijz~ medebrengt dat de rangschikkingsprocedure ten opzichte van het « Solhof ~, en de \daarop volgende rangschikking van
het hof bij artikel 1 van het bestreden besluit, evéneens onwettig zijn:
Overwegende dat uit 'wat voorafgaat volgt ~at het ganse b-?streden koninklijk
besluit dient te worden vernietigd,
\

BESLUIT,

\

Artikel 1. .- Vernietigd is het koninklijk besluiÄyan 27 mei 1975 dat, overeenkomstig de bepalingen van de wet V<.ln 7 augustus 1931. gewijzigd bij decreet van
13 juli 1972, het Solhof te Aartselaar als monument en 'de onmiddellijke omgeving
ervan als landschap rangschikt.
\.
Artikel 2.
bekendgemaakt.

Dit arrest zal bij uittreksel in het Belqisch Staatsbilid worden
\

'. Artikel 3. .- De doorhaling wordt bevolen van de over~chrijving van het vernietIgde koninklijk besluit van 27 mei 1975 voornoemd op het kantoor van de hypotheekbewaarder te Antwerpen rIl.
'\
;
Artikel 4 . .- De kosten van het beroep, bepaald op duizen'd vijfhonderd frank.
en de kosten van de in artikel 3 van dit arrest vermelde doorhali\;tg, komen ten laste
Van de Belgische Staat.
l"
Lil. '(n~ 19.571) Gezien het verzoekschrift ingediend op 4 augustus 1977 namens
b lane Vanwinsen, Henricus Stroobant, Marie Van Meesche en Christine Strooant, door hun raadsman, advocaat L. Goffin;

.......

v
Overwegende dat het beroep strekt tot vernietiging van het koninklijk besluit
r : 2"1. mei 1977, waarvan artikel 1 de Konijnenberg te Vosselaar als landschap
~ I~3schlkt «overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 der wet van 7 augustus
1, om reden van de esthetische (geomorfologische) waarde:Jo, en waarvan
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(19.571)
artikel 2 de eigendoms~eperkingen opsomt die gelden ten laste van de percel~
waaruit volgens artikel 1 de Konijnenberg bestaat; dat enkele van die percelenn
eigendom zijn van de tweede. derde en vierde verzoekende partijen; dat de eerst
.
e
verzoekende partij het vruchtgebruik op die percelen heeft;
Overwegende dat het koninklijk besluit van 7 maart 1974 de Konijnenberg als
landschap rangschikte en bepaalde eigendomsbeperkingen oplegde ten laste van de
percelen gelegen in dit landschap; dat echter de Raad van State bij arrest or 17.289
van- 19 november 1975 het voornoemde koninklijk besluit vernietigde wegens ont~
stentenis van enig advies van de Commissie voor monumenten en landschappen:
OverWegende dat de adviseur-hoofd van dienst bij de Rijksdienst VOOr
monumenten... en landschapszorg bij brief van 3 juni 1976 het volgende voorstel'
van advies aan de voornoemde commissie deed geworden:
,~ De Raad van' State verbrak het koninklijk besluit tot klassering als
»landschap van de Konijnenberg te Vosselaar.
1> De publicatie van de nietigverklaring verschijnt eerstdaags in

» Staatsblad.
» Voorgesteld advies
.
» Aangezien het landschap in esthetisch opzicht van nationaal
»is. stelt de K.C.M.L. voor dat de klasseringsprocedure onmi,ld~ljijk
»opnieuw wordt ingezet»;
Overwegende dat de voornoemde commissie het onderwerp van v()ornoemde.
ambtelijke brief behandelde in haar vergadering van 3 juni 1976; dat volgens
notulen van die vergadering de commissie het gevraagde klasseringsvoorstel
zelfde bewoordingen als die van «het voorgesteld advies» deed;
Overwegende dat de voornoemde adviseur... hoofd van dienst op
1976 volgende brief richtte onder meer tot de rechtsvoorganger .van
verzoekende partijen:
« Vosselaar: Rangschikking als landschap van de Konijnenberg. .ri
»In uitvoering van artikel Ivan het decreet van 13 juli 1972
»wijziging van de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van m')Dllm'"
1> ten en landschappen. heb ik de eer U te laten weten dat vanaf
»van heden al de uitwerkselen van de rangschikking voorlopig van
»passing zijn op de hiernavermelde goederen. en dit voor een tijd
»9 maand. ingaande op de d:ig,·van' deze betekening/mededeling.
»- zie bijlage.
»De- hiernavolgende beperkingen aan het eigendomsrecht
» toepassing:
"
"
» ...... (volgt de opsomming van deze beperkingen) ...... »;"
dat de bijlagen de kadastrale gegevens bevatten van de getroffen
opgave,van de respectievelijke eigenaars ervan alsmede een plan van
Overwegende dat het bestreden besluit bij ter post op 6 juni 1977 a:,~a~~~~~~
zending zonder de bijlage. bevattende het plan dat de grens van het" a
gebied aangeeft op schaal 1/2.500\ op naam van de '~;~~:~V'd~'·9~~:~"d:~
zoekende partijen werd betekend; dat op dezelfde datum
hypotheken van het arrondissement Turnhout werd verzocht het thans
"
besluit over te schrijven;
Overwegende dat ambtshalve dient te worden onderzocht of de rang,scn'iklll
procedure ter zake werd ingezet krachtens een besluit genomen door
bevoegde overheid. en waarbij de percelen werden aangewezen
tieuze landschap bestaat en ook de eigendomsbeperkingen ~~~~~l~f)';.~:~~;!:t'
met toepassing van artikel 12 van de monumenten... en L
percelen tijdelijk worden gelegd; dat immers het bestaan van
der noodzakelijke vereisten is voor de geldigheid van het thans be.st"ed,,"
besluit tot definitieve rangschikking;
Overwegende dat artikel 1. tweede lid. van de vermelde wet bepaalt: «
»de minister beslist heeft hetzij een gunstig gevolg te verlenen aan een
» tot rangschikking. hetzij op eigen initiatief de procedure vOOr de ra'ngl"h,lkl'l~
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:.jn te zetten. wordt dit betekend aan de eigenaars ... » ; dat artikel 12 van dezelfde
bepaalt: «Te beginnen met de dag waarop de mini~ter ter keIUlis van de
l'belanghebbenden brengt dat een voorstel tot rangschikking onderzocht wordt. zijn
:. al de uitwerkselen van de rangschikking voorlopig van toepassing op de bedoelde
»onroerende goederen gedurende een tijdvak van negen maanden ingaande op de dag
»van deze betekening waarbij de beperkingen worden bepaald»;
Overwegende dat krachtens de aangehaalde wetsbepalingen het voornoemde
besluit tot aanvang van de rangschikkingsprocedure en tot. omschrijving van het
kwestieuze landschap en van de eigendomsbeperkingen. uitsluitend door de minister
zelf kan worden vastgesteld; dat zodanige exclusieve bevoegdheid dan ook niet
vatbaar is voor delegatie; dat de terzake ingeroepen delegatie die de vermelde
adviseurphoofd van dienst toelaat de rangschikkingsprocedure in te zetten. telkens
wanneer de minister zich niet verzet tegen een voorstel als bedoeld in artikel Ivan
de wet, dan ook niet in aanmerking kan worden genomen;
. Overwegende dat blijkens het relaas der feiten gegeven volgens het door de
tegenpartij neergelegd administratief dossier. het voornoemde besluit niet door de
minister zelf werd vastgesteld; dat hieruit volgt dat de rangschikklngsprocedure
zoals boven bedoeld. op een onwettige wijze werd ingezet; dat het bestreden
koninklijk besluit alleen reeds daardoor onwettig is en derhalve dient te worden
vernietigd.

wet

BESLUIT,
.' . Artikel 1. - Vernietigd is het koninklijk besluit van 24: mei 1977 waarbij de
Konijnenberg te Vosselaar als landschap wordt gerangschikt eo waarbij op de
onrÇlerende goederen gelegen in voornoemd landschap bepaalde erfdienstbaarheden
worden opgelegd.
Artikel 2.
bekendgemaakt.

Dit arrest zal bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad worden

. Artikel 3. ~ De doorhaling wordt bevolen van de overschrijdng van het ver~
O.leugde koninklijk besluit van 24 mei 1977 voornoemd op het kantoor van de
hypotheekbewaarder te Turnhout. eerste kantoor.

k'

Artikel 4. - De kosten van het beroep, bepaald op driedui=end frank, en de
dostBen van de in artikel 3 van dit arrest vermelde doorhaling. komen ten laste van
e, elgische Staat.

~. 19.572

- ARREST van 10 april 1979 (VIId' Kamer)

De HH. Adriaens. kamervoorzitter. verslaggever.
st'latsraàen, en Haesélert, eerste êluàitt.'ur.

Depondt cn

Debaedts,

BELGISCHE FEDERATIE DER KLEINHANDELAARS
IN BRANDSTOFFEN en consorten (M" Van Gerven en
Gits) ti Belgische Staat. vertegenwoordigd door de MiUlster van Economische Zaken (MI' Houtekier )
RECHTSPLEGING' _
-

Rechtspersonen _

Verzoekschrift _

Bekwaamheid om in rechte op te

Beroepsverenigingen

onder~oekt ambtshalve oj de beroepsver- verzoekende partij het bewijs levert dat het bevoegde orgaan
,vereniging beslist heeft het beroep in te slellen.
Wanneer de statuten aan de raad van beheer de bevoegdheid op·
Om te beslissen om in rechte op te treden, is her beroep slechts

J. De Raad van State

4Jï

