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Titel
21 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 12 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging
voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken
Nota :

bekrachtigd met uitwerking op de datum van zijn inwerkingtreding bij W 2020-12-24/19, art. 2

Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Publicatie : Belgisch Staatsblad van 22-04-2020 bladzijde : 27761
Inwerkingtreding : 09-04-2020

Inhoudstafel
Art. 1-7

Tekst
Artikel 1.Onverminderd de door de bevoegde overheid getroffen of te treffen regelingen, worden de termijnen,
van toepassing op het instellen en het behandelen van de procedures voor de afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, die vervallen tijdens de periode van 9 april 2020 tot en met 3 mei 2020, einddatum die door
de Koning aangepast kan worden bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, en waarvan het
verstrijken tot verval of tot een andere sanctie leidt of zou kunnen leiden indien niet tijdig wordt gehandeld, van
rechtswege verlengd tot dertig dagen na afloop van die in voorkomend geval verlengde periode.
Het eerste lid is niet van toepassing op vorderingen tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid en op
vorderingen tot het bevelen van voorlopige maatregelen bij uiterst dringende noodzakelijkheid ingediend in de
periode bepaald in het eerste lid.
Art. 2. De Raad van State kan, in afwijking van andersluidende bepalingen, tijdens de in artikel 1, eerste lid,
bepaalde periode, vorderingen tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid en vorderingen tot het bevelen
van voorlopige maatregelen bij uiterst dringende noodzakelijkheid behandelen en arresten wijzen zonder
openbare terechtzitting, nadat alle partijen hun opmerkingen schriftelijk hebben kunnen formuleren, en het lid
van het auditoraat dat door de auditeur-generaal met het onderzoek van de zaak werd belast op diezelfde wijze
advies heeft verstrekt, en dit tot dertig dagen na het verstrijken van die periode.
Het voorgaande lid doet geen afbreuk aan de mogelijkheid die is voorzien in artikel 16, § 2, derde lid, van het
koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State.
Art. 3. De andere vorderingen en beroepen dan deze bedoeld in artikel 2 kunnen, wanneer alle partijen daarom
verzoeken of daarmee akkoord gaan, en nadat het bevoegde lid van het auditoraat schriftelijk advies heeft
verleend, gedurende de in artikel 1 bedoelde periode, door de Raad van State zonder openbare terechtzitting
behandeld worden, en dit tot zestig dagen na het verstrijken van die periode.
Art. 4. Gedurende de in artikel 1 bedoelde periode kunnen de partijen in de gevallen waarin de artikelen 2 en 3
voorzien, al hun procedurestukken en aanvullende stukken indienen op het e-mailadres dringend@raadvstconsetat.be of op elk ander e-mailadres dat door de bevoegde kamer aan hen meegedeeld zou zijn.
Art. 5. Gedurende de in artikel 1 bedoelde periode worden alle kennisgevingen en mededelingen door de Raad
van State op elektronische wijze verzonden, behalve wat de particulieren betreft die geen gebruik kunnen maken
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van elektronische procedures.
Art. 6. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 9 april 2020.
Art. 7. De minister bevoegd voor Binnenlandse zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
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