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Mijnheer de Minister,
Ik heb de eer u het arrest te notificeren dat in de hierboven vermelde zaak werd
uitgesproken.
Hierbij stuur ik tevens het administratief dossier terug.
Hoogachtend.

Briefwisseling
Wetenschapsstraat 3.1

Bezoekers
Wetenschapsstraat 37

Tel.: 02/234.96.11

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK
VOORZITTER VAN DE Xe KAMER
ARREST
nr. 217.201 van 12 januari 2012
in de zaak A. 197.168/X-14.826.
In zake:

de UNIVERSITEIT GENT
bijgestaan en vertegenwoordigd door
advocaten Bert Roelandts en Karin De Roo
kantoor houdend te 9000 GENT
Kasteellaan 141
bij wie woonplaats wordt gekozen
tegen:
het VLAAMSE GEWEST, vertegenwoordigd door
de Vlaamse regering
bijgestaan en vertegenwoordigd door
advocaat Bart Staelens
kantoor houdend te 8000 BRUGGE
Gerard Davidstraat 46, bus 1
bij wie woonplaats wordt gekozen

I. Voorwerp van het beroep

1.

Het beroep, ingesteld op 20 juli 2010, strekt tot de

nietigverklaring van "het besluit van 5 mei 2010 van de Vlaamse minister van
Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, (Toerisme) en Vlaamse Rand
houdende beschenning als monument van het Technicum van de Universiteit
Gent te Gent(. .. )".

IJ. Verloop van de rechtspleging

2.

De verwerende partij heeft een mernone van antwoord

ingediend en de verzoekende partij heeft een memorie van wederantwoord
ingediend.

Eerste auditeur Ann Van Mingeroet heeft een verslag opgesteld.
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Dat verslag werd aan de verwerende partij ter kennis gebracht
op 15 september 20 11.

Op 6 oktober 2011 heeft de hoofdgriffier op verzoek van het
aangewezen lid van het auditoraat, aan de verwerende partij de mededeling ter
kennis gebracht, bedoeld in artikel 14quinquies van het besluit van de Regent van
23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De verzoekende partij heeft een laatste memorie ingediend.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der
talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State,
gecoördineerd op 12 januari 1973.

JIJ. Beoordeling

3.

In het auditoraatsvcrslag wordt de vernietiging van de bestreden

beslissing voorgesteld.
De

hoofdgriffier

heeft

bij

de

kennisgeving

van

het

auditoraatsverslag aan de verwerende partij melding gemaakt van artikel 30, § 3
van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, en van
artikel 14quinquies van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot
regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State.
Naar luid van artikel 30, § 3 van de gecoördineerde wetten op
de Raad van State en artikel 14quinquies van het besluit van de Regent van
23 augustus

1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling

bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt in een versnelde rechtspleging
voorzien indien noch de verwerende partij, noch degene die belang heeft bij de
beslechting van het geschil, een verzoek tot voortzetting van de procedure indient
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binnen een tennijn van dertig dagen die ingaat met de betekening van het verslag
van de auditeur waarin de nietigverklaring wordt voorgesteld.
De verwerende partij heeft geen verzoek tot voortzetting van de
procedure ingediend binnen de termijn van 30 dagen, bepaald in voornoemd
artikel 30, § 3. Krachtens die wetsbepaling dient het bestreden besluit te worden
vernietigd, tenzij de verwerende partij overeenkomstig artikel 14quinquies van
voornoemd besluit van de Regent binnen een termijn van vijftien dagen vraagt
om te worden gehoord.
De verwerende partij heeft niet gevraagd om te worden
gehoord.

BESLISSING

1. De Raad van State vernietigt "'het besluit van 5 mei 2010 van de Vlaamse
minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, (Toerisme)
en Vlaamse Rand houdende bescherming als monument van het Technicum
van de Universiteit Gent te Gent".

2. De verwerende partij wordt verwezen in de kosten van het beroep tot
nietigverklaring, begroot op 175 euro.

Dit arrest is uitgesproken te Brussel, in openbare terechtzitting van twaalf januari
2012, door de Raad van State, Xe kamer, samengesteld uit:

Roger Stevens,

Kamervoorzitter,

Silvan De Clercq,

griffier.

bijgestaan door

De voorzitter

De griffier
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Silvan De Clercq
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Roger Stevens
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Ar.not verwp

Voor notificatie aan
De heer Vlaamse Minister van Bestuurszaken,
Binnenlands Bestuur, Inburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand
die woonplaats kiest bij
Mr. STAELENS B.
Stockhouderskastee 1
Gerard Davidstraat 46/1
8000

Brugge

Brussel, 18 januari 2012

Namens~;•
Hoof~gdtliec,
....

Silvan De ,~
Griffier
\
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De ministers en de administratieve overheden, wat hen aangaat, zijn gehouden te zorgen voor de uitvoering
van dit arrest. De daartoe aangezochte gerechtsdeurwaarders zijn gehouden hiertoe hun medewerking te
verlenen wat betreft de dwangmiddelen van gemeen recht.

Brussel, 18 januari 2012
Namens
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Silvan De\)ercq
Griffier

