
VERZOEKSCHRIFT TOT NIETIGVERKLARING 
 
 
 

Aan de Eerste Voorzitter, Voorzitters, 
Kamervoorzitters en Staatsraden bij 
de Raad van State 
Wetenschapsstraat 33 
1040 Brussel 

 
 
 
Heden, 
 
 
Vertoogt met de meeste eerbied, 
 
 

1. De heer Ceder Jurgen, Belg, Ondervoorzitter van de Senaat, Vlaams Belang-
parlementslid in de Senaat, partijbestuurslid Vlaams Belang, Vlaams Belang-
gemeenteraadslid te Dilbeek, wonende te 1700 Dilbeek, Prieeldreef 1A 

 
2. De heer Van Hauthem Joris, Belg, Vlaams Belang-fractieleider in de Senaat, 

partijbestuurslid Vlaams Belang, lid van de Raad van Bestuur van VZW 
Vrijheidsfonds, lid van de Controlecommissie zoals bedoeld in de Wet van 4 
juli 1989, Vlaams Belang-gemeenteraadslid te Lennik, wonende te 1750 
Lennik, Scheestraat 21 

 
3. De heer Annemans Gerolf, Belg, Vlaams Belangfractieleider in de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers, Vlaams Belang-partijbestuurslid, lid van de 
Controlecommissie zoals bedoeld in de Wet van 4 juli 1989, Vlaams Belang-
gemeenteraadslid te Antwerpen, wonende te 2050 Antwerpen, 
Blancefloerlaan 175 bus 91 

 
4. De heer Vanhecke Frank, Belg, Voorzitter van de politieke partij Vlaams 

Belang, partijbestuurslid Vlaams Belang, voorzitter van de Raad van Bestuur 
van de vzw Vrijheidsfonds, Europees parlementslid, Vlaams Belang-
gemeenteraadslid te Brugge, wonende te 8310 Assenbroek, J.Van 
Belleghemstraat 1 

 
5. De VZW Vrijheidsfonds opgericht op 25 april 2005 en waarvan de 

oprichtingsakte verscheen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 
20.05.2005, houdende het ondernemingsnummer 0873.755.808, met zetel te 
1210 Brussel (Sint-Joost-ten-Node), Madouplein 8 bus 9 

 
 
Allen hebben als raadsman : Meester Bart Siffert, advocaat te 1050 Brussel, 
Louizalaan 174 bus 8, en ten behoeve van deze procedure bij laatstgenoemde keuze 
van woonstdoende,  
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Dewelke bij huidig verzoekschrift overeenkomstig de gecoördineerde Wetten op de 
Raad van State de nietigverklaring vorderen, wegens overtreding van hetzij 
substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen en   
overschrijding of afwending van macht en schending van de wet, wegens de ernstige 
middelen die worden aangevoerd om de toekomstige vernietiging te verantwoorden 
en wegens het moeilijk te herstellen nadeel,  
 
van het Koninklijk Besluit van 31 augustus 2005 tot regeling van de bijzondere regels 
inzake de termijn en de procedure voor de behandeling van de aanvragen ingediend 
overeenkomstig artikel 15 ter van de Wet van 4 juli 1989 betreffende beperking en de 
controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de federale Kamer, de 
financiering en de openboekhouding van de politieke partijen, zoals verschenen in 
het Belgisch Staatsblad van 13 oktober 2005, uitgevaardigd door: 
 
 
De Federale Ministerraad van de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de heer 
Eerste Minister de heer Guy Verhofstadt, met kantoren te 1000 Brussel, Wetstraat 
16, en door de Vice-premier en Minister van Binnenlandse Zaken, de heer Patrick 
Dewael, met kantoren te 1000 Brussel, Koningsstraat 60-62, 
 
 
 

I. NOPENS DE FEITEN EN VOORGAANDEN 
 
 
Op 17 februari 2005 werd de Wet tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de 
Raad van State van 12 januari 1973 en van de Wet van 4 juli 1989 betreffende 
beperkingen, de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen  van de 
federale Kamer, de financiering en de openboekhouding van de politieke partijen 
afgekondigd. 
 
 
Deze Wet verscheen in het Belgisch Staatsblad van 13 oktober 2005 waarbij artikel 
10 bepaalde dat ze in werking zou treden op de door de Koning te bepalen datum. 
 
 
Enerzijds wijzigt voornoemde Wet van 17 februari 2005 in haar artikelen 9 het 
oorspronkelijke artikel 15 ter van de Wet van 4 juli 1989, hierna ook wel de 
Financieringswet genoemd. 
 
 
Door deze wetswijziging luidt §1 van artikel 15 ter thans als volgt : 
 
“Indien een politieke partij door eigen toedoen of door toedoen van haar 
componenten, lijsten, kandidaten of gekozenen, duidelijk en door middel van 
verscheidene, met mekaar overeenstemmende tekenen, aantoont dat ze vijandig 
staat  tegenover de rechten en vrijheden die gewaarborgd worden door het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden van 4 
november 1950, goedgekeurd bij Wet van 13 mei 1955, en door de aanvullende 
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protocollen bij dat Verdrag die in België van kracht zijn, moet de dotatie die krachtens 
dit hoofdstuk aan de in artikel 22 bedoelde instelling wordt toegekend, zo de 
algemene vergadering van de afdeling Administratie van de Raad van State dat 
beslist, binnen de 15 dagen door de Controlecommissie worden ingetrokken, ten 
belope van het bedrag waartoe de Raad van State heeft beslist.  
 
De aanvraag die wordt ingediend door ten minste een derde van de leden van de 
Controlecommissie moet rechtstreeks aan de Raad van State worden gericht.  Op 
straffe van niet ontvankelijkheid wordt in de aldus toegezonden aanvraag melding 
gemaakt van de naam van de eisende partij, de in artikel 22 bedoelde instelling 
waartegen de aanvraag gericht is, een beschrijving de feiten en de 
overeenstemmende tekenen alsmede van het recht of de rechten die werden 
bekrachtigd bij het in het vorige lid bedoelde verdrag en waarvan wordt beweerd dat 
de aangeklaagde partij er kennelijk tegen gekant is. In de aanvraag worden voorts de 
natuurlijke personen en rechtspersonen vermeld die bij voornoemde feiten betrokken 
zijn.  De Koning kan bijkomende nadere regels vaststellen wat de inhoud van de 
aanvraag betreft.  De Raad van State brengt, binnen zes maanden na de 
aanhangigmaking een behoorlijk met redenen omkleed arrest uit en kan beslissen de 
dotatie die krachtens dit hoofdstuk aan de in artikel 22 bedoelde instelling wordt 
toegekend, in te trekken hetzij ten belope van het dubbele van het bedrag van de 
voor het stellen van die daad gefinancierde of gedane uitgave, hetzij voor een 
periode die niet korter mag zijn dan 3 maanden noch langer dan één jaar. 
   
De Raad van State kan gelasten zijn arrest of een samenvatting daarvan via de 
kranten of op enigerlei andere wijze te publiceren of te verspreiden, ten laste van de 
instelling bedoeld bij artikel 22 waarbij een sanctie wordt opgelegd”. 
 
 
Daar waar er gesproken wordt van de in artikel 22 van de Financieringswet bedoelde 
instelling, wordt verwezen naar het door elke politieke partij aangeduide orgaan dat 
bij Koninklijk Besluit gemachtigd wordt om de partijdotaties namens die welbepaalde 
politieke partij te ontvangen en dat bij wettelijke verplichting de vorm van een 
Vereniging Zonder Winstoogmerk dient aan te nemen. 
 
 
Voor de politieke partij Vlaams Belang gaat het hier over de VZW Vrijheidsfonds 
(stuk 2). De VZW Vrijheidsfonds werd immers bij Koninklijk Besluit van 31 oktober 
2005 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 31 juli 1989 tot erkenning van de 
instellingen die gemachtigd zijn dotaties te ontvangen voor de financiering van 
politieke partijen (Belgisch Staatsblad van 25 november 2005) aangeduid als zijnde 
de vzw die gemachtigd is om de partijdotatie voor de politieke partij Vlaams Belang te 
ontvangen.  
 
 
Terugkomende op voornoemde wet van 17 februari 2005 dient anderzijds 
vastgesteld te worden dat deze een tweede luik bevat, namelijk een artikel 2 tot en 
met 8 dat wijzigingen aanbrengt op de gecoördineerde Wetten op de Raad van State 
van 12 januari 1973.   
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Bedoeling van deze wijzigingen bestaat erin een specifieke procedure in te roepen 
voor de Raad van State opdat artikel 15ter werkzaam zou kunnen worden. 
 
 
Terzake wordt er evenwel een zeer grote bevoegdheid gegeven aan de Koning om 
deze procedure in concreto uit te werken, waarbij inzonderheid dient verwezen te 
worden naar artikel 5 van voornoemde wet van 17 februari 2005 dat een paragraaf 4 
toevoegt aan artikel 30 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State 
luidende als volgt : 
 
“§ 4 De Koning bepaalt, bij een besluit genomen vastgesteld na overleg in de 
ministerraad, de bijzondere regels inzake de termijnen en de procedure voor de 
behandeling van de aanvragen ingediend overeenkomstig artikel 15ter van de Wet 
van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven 
voor de verkiezingen van de federale Kamer, de financiering en de openboekhouding 
van de politieke partijen.  
  
De artikelen 19,21 en 21bis voor zover ze betrekking hebben op het administratief 
dossier en op de tussenkomst ter ondersteuning van het beroep, zijn niet van 
toepassing op de procedures die gebaseerd zijn op voornoemd artikel 15ter. 
 
Degenen die belang hebben bij de oplossing van de zaak kunnen erin  tussenkomen 
als verdediger en het arrest waarin over de aanvraag uitspraak wordt gedaan, is 
vatbaar voor verzet, derdenverzet en herziening onder de voorwaarden als bepaald 
door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad.” 
 
 
Met andere woorden wordt er in de gecoördineerde wetten op de Raad van State 
een nieuw artikel 30 § 4 ingevoerd waarbij aan de Koning de bevoegdheid wordt 
gegeven om een procedure uit te werken ter uitvoering van artikel 15ter van 
voornoemde Wet van 4 juli 1989. 
 
 
De Koning heeft deze bevoegdheid ook gebruikt door het uitvaardigen van het 
Koninklijk Besluit van 31 augustus 2005, zoals verschenen in het Belgisch staatsblad 
van 13 oktober 2005, zijnde nu de administratieve akte waarvan thans de 
vernietiging wordt gevorderd in voorliggende procedure. 
 
 
Eind november 2005 in de weken voorafgaande aan de neerlegging van voorliggend 
verzoekschrift hebben naar verluidt – althans volgens de persmededelingen – 
minstens een derde van de leden van de thans zetelende Controlecommissie zoals 
bedoeld in de Wet van 4 juli 1989 aangekondigd voor de Raad van State de nodige 
stappen te zullen ondernemen zoals voorzien in artikel 15ter van de Wet van 4 juli 
1989 ten einde bij de Raad van State een arrest uit te lokken strekkende tot het 
horen intrekken van de partijdotaties aan de politieke partij Vlaams Belang waarvan 
verzoekers sub 1 tot en met 4 mandataris zijn en waarvan verzoekster sub 5 de 
financierings-VZW is zoals bedoeld in artikel 22 van de Wet van 4 juli 1989 (stuk 3). 
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Op 2 december 2005 geven verzoekers sub 1 tot en met 5 aan ondertekenende 
raadsman mandaat en machtiging om voorliggende procedure op te starten (stuk 4). 
 
 
 

II. ONTVANKELIJKHEID 
 
 
 
Aangezien de ontvankelijkheid van dit beroep niet betwist kan worden; 
 
 
Aangezien immers, enerzijds, verzoekers blijk geven van de vereiste 
hoedanigheid, nu zij het beroep instellen in eigen naam voor het rechtstreeks en 
persoonlijk belang dat zij hebben; 
 
 
Dat verzoekers sub 1,2, 3 en 4 in hun hoedanigheid van voorzitter respectievelijk, 
partijbestuursleden van de politieke partij Vlaams Belang er inderdaad belang bij 
hebben dat de politieke partij die zij leiden en vertegenwoordigen de dotaties blijft 
ontvangen waarop zij thans gerechtigd is; 
 
 
Dat zij daar uiteraard ook een persoonlijk belang bij hebben nu het deze politieke 
partij is die hun persoonlijke politieke boodschap uitdraagt, het die politieke partij 
is waarvoor zij thans een openbaar mandaat bekleden, het op de 
verkiezingslijsten van die politieke partij is waarop zij zelf opnieuw zullen 
kandideren voor een parlementair en gemeentelijk mandaat en het daarenboven 
evident ook zo is dat de verkiezingscampagne die door die politieke partij 
gefinancierd wordt hen zonder enige twijfel ook ten goede komt in hun 
persoonlijke politieke campagne binnen en buiten de verkiezingsperiode, al was 
het maar omdat de politieke partij Vlaams Belang minstens deels de kosten 
betaalt verbonden aan het verspreiden van hun politieke boodschap en het 
ruchtbaarheid geven aan hun kandidatuur waardoor zij persoonlijk deze kosten 
niet geheel dienen te dragen; 
 
 
Dat verzoekers sub 1 tot en met 4 dit persoonlijk belang zoals hierboven 
omschreven trouwens niet alleen hebben in hun hoedanigheid van 
partijbestuurslid of parlementslid, maar eveneens in hun respectievelijke 
hoedanigheid van Vlaams Belang-gemeenteraadslid;  
 
 
Dat daarenboven verzoekers sub 1 tot 4 ook nog eens rechtstreeks getroffen 
riskeren te worden in hun belang indien de hun partij toekomende dotaties  
geheel of gedeeltelijk ingetrokken zouden worden, nu zij daardoor over minder 
financiële middelen zouden beschikken om de werking van hun politieke fractie in 
Kamer, Senaat, respectievelijk Europees Parlement te financieren; 
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Dat verzoekster sub 5 bij uitstek zou kunnen getroffen worden bij een intrekking 
van de partijfinanciering ten voordele van de politieke partij Vlaams Belang, nu zij 
conform artikel 4 van haar statuten (verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch 
Staatsblad van 20.05.2005) als enig en exclusief doel heeft de dotaties voor de 
politieke partij Vlaams Belang te ontvangen en deze partij financieel te 
ondersteunen :  
 
“ De vereniging heeft tot doel,met uitsluiting van enig winstoogmerk, de politieke 
partij Vlaams Belang financieel en materieel te ondersteunen.  Meer in het 
bijzonder zal de vereniging de dotaties ontvangen die van overheidswege voor 
het Vlaams Belang voorzien zijn. De vereniging zal zich hierbij richten naar de 
bepalingen van de Wet van 4 juli 1989  betreffende financiering van de politieke 
partij, evenals naar de reglementering en de uitvoeringsbesluiten die uit deze 
Wetgeving  voorspruiten.” 
 
 
Dat trouwens de VZW Vrijheidsfonds juist met bovenvermeld doel ook 
uitdrukkelijk erkend werd door de federale regering bij Koninklijk Besluit van 31 
oktober 2005 zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad van 25 november 
2005.   
 
 
Dat verzoekers derhalve meer dan voldoende blijk geven van het vereiste 
persoonlijk belang om op ontvankelijke wijze voorliggende procedure op te 
starten. 
 
 
Dat verzoekers sub 1 tot en met 3 trouwens ook – zoals infra zal uiteengezet 
worden – over een functioneel belang beschikken bij het horen nietig verklaren 
van het bestreden Koninklijk Besluit. 
 
 
Dat een lid van een beraadslagende vergadering er uit hoofde van zijn 
lidmaatschap belang bij heeft dat de bevoegdheden van het orgaan waarvan hij 
deel uitmaakt niet miskend worden; Dat hij er aldus een belang bij heeft 
vastgesteld te zien dat een beslissing genomen met miskenning van de 
bevoegdheid van het orgaan waarin hij zetelt, dat wil zeggen dat een ander 
orgaan van dezelfde rechtspersoon of een orgaan van een andere rechtspersoon 
bevoegdheden heeft uitgeoefend die rechtens voorbehouden zijn aan het orgaan 
waar hij deel van uitmaakt; 
 
 
Dat zij zich in casu als leden van de wetgevende macht in Kamer en Senaat 
geconfronteerd zien met een beslissing genomen door de Koning buiten de hem 
toegekende bevoegdheid en deze bevoegdheid overschrijdende, doordat de 
Koning zich bij het nemen van het bestreden Koninklijk Besluit prerogatieven 
heeft toegekend die niet hem maar de federale wetgever toekomen en waarvoor 
hij door laatstgenoemde op het ogenblik van het nemen van dit besluit niet 
gemachtigd was 
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(zie ook R.v.St., Ceder en Annemans, nr. 82.791 in de zaak 87.175/VII-19.578, 8 
oktober 1999, Rechtskundig Weekblad, 1999-2000, 500). 
 
 
Dat anderzijds de bestreden beslissing een administratieve rechtshandeling is 
waartegen een beroep voor de Raad van State open staat, zijnde een 
rechtshandeling die een daadwerkelijke wijziging van de rechtsorde meebrengt. 
 
 
Dat de termijn voor het instellen van een nietigverklaringberoep in acht werd 
genomen.  Het huidig verzoekschrift werd ingediend minder dan zestig dagen na 
de verschijning in het Belgisch Staatsblad van de bestreden administratieve 
rechtshandeling waarvan verzoekers omtrent het bestaan ervan voorafgaande 
aan de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2005 geen kennis 
hadden. 
 
 
 

III MIDDELEN TOT NIETIGVERKLARING 
 

 
 
Eerste middel, genomen uit (1) de schending van het verbod tot 
machtsoverschrijding, (2) alsook de schending van de artikelen 42, 53, 54, 105 en 
108 van de Grondwet juncto artikel 30 § 4 van de gecoördineerde wetten op de 
Raad van State van 12 januari 1973 zoals gewijzigd bij Wet van 17 februari 2005 
en zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad van 13.10.2005 
 
 
Doordat, de Koning reeds op 31 augustus 2005 een Koninklijk Besluit heeft 
genomen tot regeling van de bijzondere regels inzake de termijn en de procedure 
voor de behandeling ingediend van de aanvragen overeenkomstig  artikel 15ter 
van de Wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de 
verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen voor de federale Kamers, de 
financiering en de openboekhouding van de politieke partijen. 
 
 
Terwijl, artikel 30 § 4 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 
januari 1973 zoals gewijzigd bij Wet van 17 februari 2005 en zoals verschenen in 
het Belgisch Staatsblad van 13.10.2005 deze bevoegdheid aan de Koning pas 
verleent vanaf 13 oktober 2005 
 
 
En terwijl de artikelen 42, 53, 54, 105 en 108 van de Grondwet samen gelezen 
duidelijk bepalen dat het aan de wetgevende organen waartoe verzoekers sub 1 
tot en met 3 behoren toekomt de wetgeving te wijzigen, en de Koning uitsluitend 
de bevoegdheid heeft deze uit te voeren zonder de wetten zelf te mogen 
schorsen of vrijstelling van hun uitvoering te mogen verlenen 
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Dat er in casu in hoofde van de Koning een duidelijke machtsoverschrijding dient 
te worden vastgesteld; 
 
 
Dat immers artikel 5 van de Wet van 17 februari 2005 tot wijziging van artikel 30 § 
4 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State enerzijds de Koning 
inderdaad de bevoegdheid geeft om de bijzondere regels inzake de termijn en de 
procedure voor de behandeling van de aanvragen ingediend overeenkomstig 
artikel 15ter te bepalen; 
 
 
Dat echter anderzijds artikel 10 van de Wet van 12 februari 2005 stelt dat 
genoemde Wet van 12 februari 2005 in werking treedt op een door de Koning te 
bepalen datum. 
 
 
Dat artikel 26 van het bestreden Koninklijk Besluit van 31 augustus 2005 luidt als 
volgt : 
 
“De Wet van 17 februari 2005 tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de 
Raad van State van 12 januari 1973 en van de Wet van 4 juli 1989 betreffende de 
beperking en de  controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen  van 
de federale Kamer, de financiering en de open boekhouding van de politieke 
partijen en dit besluit treden in werking op de dag waarop ze in het Belgisch 
Staatsblad wordt bekend gemaakt.” 
 
 
Dat met andere woorden de Wet van 17 februari 2005 dewelke aan de Koning de 
bevoegdheid geeft om de procedure tot uitvoering van artikel 15ter van de 
financieringswet uit te werken pas in werking is getreden op 13 oktober 2005 
zijnde de datum waarop zij gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad; 
 
 
Dat aldus de Koning slechts vanaf 13 oktober 2005 de bevoegdheid heeft 
gekregen om een Koninklijk Besluit tot regeling van voornoemde procedure op te 
stellen en te laten publiceren in het Belgisch Staatsblad; 
 
 
Dat echter dient vastgesteld te worden dat er reeds op 31 augustus 2005 een 
dergelijk Koninklijk Besluit tot regeling van de bijzondere regels inzake de termijn 
en de procedure voor de behandeling van de aanvraag en ingediend 
overeenkomstig artikel 15ter afgekondigd werd; 
 
 
Dat het daarbij trouwens opmerkelijk is dat de Minister van Binnenlandse Zaken 
in zijn verslag aan de Koning bij dit K.B. van 31 augustus 2005 stelt dat 
voorliggend ontwerp van besluit strekt ter uitvoering van artikel 30 §4 van de 
gecoördineerde Wetten op de Raad van State daar waar dit artikel 30 §4 op de 
gecoördineerde Wetten op de Raad van State nog niet eens in voege was; 
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Dat de Koning hier aldus zeer duidelijk zijn bevoegdheid is opgetreden, althans 
minstens op het ogenblik van de goedkeuring en de bekrachtiging van het 
Koninklijk Besluit van 31 augustus 2005. 
 
 
Dat hij daardoor niet alleen zich bezondigd heeft aan machtsoverschrijding doch 
dat daardoor eveneens de prerogatieven van de federale wetgevende kamers 
waartoe verzoekers sub 1 tot en met 3 behoren miskend werden, net zoals ook 
hun functioneel belang miskend werd. 
 
 
Dat verzoekers sub 1 tot en met 5 er zoals reeds gesteld ook een persoonlijk 
belang bij hebben (zie supra) dat deze onwettelijke regeling in het bestreden KB 
ongedaan wordt gemaakt nu bij gebreke daaraan omstreden regeling voor de 
procedure ter uitvoering van artikel 15ter van de Wet van 4 juli 1989 in werking 
kan treden, hetgeen een ernstig nadeel meebrengt voor hen persoonlijk en voor 
de politieke partij waartoe zij behoren respectievelijk waarvoor zij verondersteld 
worden dotaties te ontvangen. 
 
 
Dat derhalve gans de regeling uit het Koninklijk Besluit van 31 augustus 2005 , of 
beter gezegd dit Koninklijk Besluit van 31 augustus 2005 zelf als onwettig dient te 
worden beschouwd; 
 

 
 
Tweede middel eveneens genomen (1) de schending van het verbod tot 
machtsoverschrijding alsook (2) genomen uit de schending van de artikelen 42, 
53, 54, 105 en 108 van de Grondwet  juncto de schending van artikel 15ter §1 
alinea 2 van de Wet van 4 juli 1989 zoals gewijzigd bij Wet van 17 februari 2005 
en verschenen in het Belgisch Staatsblad van 13 oktober 2005 
 
 
Doordat de Koning in het bestreden Koninklijk Besluit van 31 augustus 2005 in 
artikel 5,2° voorziet in een schorsingstermijn van de vooropgestelde procedure ter 
uitvoering van artikel 15ter waarbij dient vastgesteld te worden dat uit 
samenlezing van artikel 5,2° met de overige artikels van dit KB er een 
mogelijkheid bestaat dat de termijn waarbinnen de Raad van State tot een 
eindbeslissing komt te rekenen vanaf de indiening van het verzoekschrift tot 
intrekking van de partijdotaties in sommige gevallen langer zou kunnen duren dan 
de door de wetgever voorziene termijn van zes maanden; 
 
 
Terwijl, artikel 15ter van de Wet van 4 juli 1989 zoals gewijzigd bij Wet van 17 
februari 2005 (Belgisch Staatsblad, 13 oktober 2005) uitdrukkelijk voorziet dat de 
Raad van State binnen zes maanden na de aanhangigmaking een behoorlijk met 
redenen omkleed arrest dient uit te brengen aangaande de eventuele intrekking 
van de dotaties aan de in artikel 22 bedoelde instelling. 
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En terwijl de artikelen 42, 53, 54, 105 en 108 van de Grondwet samen gelezen 
duidelijk bepalen dat het aan de wetgevende organen waartoe verzoekers sub 1 
tot en met 3 behoren toekomt de wetgeving te wijzigen, en de Koning uitsluitend 
de bevoegdheid heeft deze uit te voeren zonder de wetten zelf te mogen 
schorsen of vrijstelling van hun uitvoering te mogen verlenen 
 
 
Dat immers artikel 5,2° van het bestreden KB van 31.08.2005 stelt: 
 
“De rechtsplegingen het onderzoek van de zaak worden geschorst: 
2° vanaf de datum van het ontbindingsbesluit van de Kamers of vanaf het einde 
van het mandaat van de leden van de wetgevende Kamers in geval van gewone 
vergadering van de kiescolleges, tot de verklaring van hervatting van het geding 
bedoeld in artikel 20 §2.” 
 
 
Praktisch gezien leidt dit tot de zeer reële mogelijkheid dat de procedure, 
éénmaal op geldige wijze opgestart cfr. artikel 15ter van de Wet van 4 juli 1989, 
telkens wanneer er federale verkiezingen zijn, een veel langer tijdsverloop zal 
kennen dan de door de wetgever in artikel 15ter uitdrukkelijk vooropgestelde 
termijn van zes maanden waarbinnen de Raad van State tot een behoorlijk met 
redenen omkleed arrest dient te beslissen over het al dan niet intrekken van 
partijdotaties. 
 
 
Dat dit zeer zeker niet de wil van de wetgever was wanneer aan de Koning de 
bevoegdheid gegeven werd de bijzondere regels inzake de termijn en de 
procedure voor de behandeling van de aanvragen cfr. voornoemd artikel 15ter te 
bepalen. 
 
 
Dat het immers uiterst zeldzaam is dat de wetgever aan de rechtsprekende macht 
een termijn oplegt waarbinnen de rechter tot een eindbeslissing dient te komen. 
 
 
Dat de zeldzame gevallen waarin dit toch gebeurt (zoals bij de voorlopige 
hechteniswet) zijn ingegeven vanuit de bezorgdheid om tot een snelle rechterlijke 
beslissing te komen kort na de feiten en dit telkens omwille van welbepaalde 
opportuniteitsredenen eigen aan de wetgevende macht en waarover noch de 
rechterlijke noch de uitvoerende macht te oordelen heeft. 
 
 
Dat in casu de wetgever de uitdrukkelijke wil had om, in geval van een vijandige 
houding van een politieke partij, haar componenten, kandidaten, lijsten of 
gekozenen tegenover het EVRM en de aanvullende protocollen bij dat verdrag 
die in België in werking zijn, zo spoedig mogelijk en als voorbeeldfunctie en ten 
einde gelijkaardige feiten of het voortduren van dergelijke feiten te vermijden in 
een sanctie te voorzien. 
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Dat ten bewijze daarvan verwezen kan worden naar het feit dat de wetgever 
oorspronkelijk zelfs voorzien had in een termijn van slechts twee maanden vanaf 
de aanhangigmaking tot het arrest van de Raad van State (zie daarvoor het 
oorspronkelijke artikel 15ter van de Wet van 4 juli 1989 zoals ingevoegd door 
artikel 2 van de Wet van 12 februari 1999 en geldende tot de inwerkingtreding 
van de wetswijziging van 17 februari 2005 waarin stond: “De Raad van State 
brengt, binnen een termijn van twee maanden na de aanhangigmaking, een 
behoorlijk met redenen omkleed arrest uit en kan beslissen de dotatie die 
krachtens dit hoofdstuk aan de in artikel 22 bedoelde instelling wordt toegekend, 
in te trekken…”). 
 
 
Dat noodgedwongen, ten einde alle betrokken partijen de gelegenheid te geven 
memories en/of verzoekschriften op te stellen, de termijn van twee maanden in 
het oorspronkelijke artikel 15ter diende te worden opgetrokken, doch dat zelfs 
dan de wetgever niet wilde dat de ganse procedure langer dan zes maanden zou 
duren. 
 
 
Dat het alsdan zeker en vast niet aan de Koning toekwam om deze maximum 
termijn te verlengen door de invoering van de schorsingsgrond uit artikel 5,2° van 
het bestreden K.B. waardoor deze termijn van zes maanden zou kunnen 
overschreden worden. 
 
 
Dat het advies nummer 38.347/4 van de Afdeling Wetgeving van de Raad van 
State aangaande het voorontwerp van het bestreden K.B. in dat opzicht ook 
boekdelen spreekt, al is dat advies dan ook niet beperkt tot artikel 5,2° alleen 
maar betrekking heeft op samenlezing van meerdere artikels van het K.B.: 
 
“Een eerste probleem dat het ontworpen besluit doet rijzen is het gevolg van de 
gezamenlijke bepalingen daarvan waarbij termijnen worden vastgesteld en 
stuiting van termijnen wordt opgelegd voor het indienen van een verweerschrift en 
een memorie van tussenkomst…, alsook schorsing van de procedure in sommige 
gevallen… 
 
Aldus bestaat het gevaar dat een aantal bepalingen, los van het feit dat de 
strekking ervan niet duidelijk is en de vraag rijst hoe die verschillende bepalingen 
zich met elkaar zullen verdragen, het de Raad van State, in een overigens niet te 
verwaarlozen aantal gevallen, onmogelijk zullen maken de termijn van zes 
maanden vanaf de aanhangigmaking in acht te nemen, die hem bij artikel 15ter § 
1 van de Wet van 17 februari 2005 wordt toegekend om een uitspraak te doen. 
 
Die termijn is weliswaar een termijn van orde, maar het staat niet aan de Koning 
om, wanneer hij voorziet in de tenuitvoerlegging van de betrokken 
wetsbepalingen, een procedure in te voeren die er toe leidt dat de termijn 
overschreden wordt. 
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De gezamenlijke bepalingen van het ontworpen besluit die voorzien in stuiting of 
schorsing van bepaalde termijnen binnen de procedure die in dat besluit wordt 
geregeld, moeten bijgevolg zo worden herzien dat de onderlinge samenhang 
ervan hersteld wordt, en belangrijker nog, dat het verloop van die procedure zo 
gefaseerd wordt dat de genoemde termijn van zes maanden kan worden 
nageleefd.” 
 
 
Dat verzoekers geen kennis hebben van het voorontwerp van KB dat ter advies 
aan de afdeling Wetgeving van de Raad van State werd voorgelegd en derhalve 
niet weten welke schorsings- en stuitingstermijnen er oorspronkelijk door de 
Koning voorzien werden, doch dat zij vaststellen dat de thans in het Belgisch 
Staatsblad gepubliceerde tekst van het KB van 31 augustus 2005 nog steeds 
dusdanig is dat uit gezamenlijke toepassing van artikel 5,2° met de overige 
artikels van het bestreden KB een toestand kan ontstaan die tot gevolg heeft dat 
de door de wetgever voorziene termijn van zes maanden toch nog steeds 
overschreden wordt en dit ondanks de aanbeveling van de Afdeling Wetgeving 
om daaraan te verhelpen. 
 
 
Dat, voor de goede orde, verzoekers hier wensen te benadrukken dat het middel 
dat zij dienaangaande inroepen geen betrekking heeft op de niet-respectering van 
een op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm of termijn, maar wel dat de 
Koning door de niet-respectering van de door wetgever opgelegde termijn zich 
enerzijds bezondigt aan machtsoverschrijding en dat anderzijds hierdoor ook een 
schending plaatsvindt van de artikels 42, 53, 54, 105 en 108 Grondwet. 
 
 
Dat er weinig discussie kan bestaan aangaande het functioneel belang van 
verzoekers sub 1 tot en met 3 die door dit KB miskend worden in hun 
prerogatieven als leden van de federale wetgevende macht en hierdoor nadeel 
lijden. 
 
 
Dat verzoekers sub 1 tot en met 5 als rechtsonderhorigen die desgevallend in hun 
persoonlijk belang geraakt kunnen worden door de toepassing van het bestreden 
onwettelijke KB, eveneens door deze onrechtmatige toepassing benadeeld 
kunnen worden. 
 
 
Dat immers ook de rechtsonderhorige er moreel en materieel belang bij heeft dat 
de gerechtelijke procedures waarbij hij betrokken partij is zo kort mogelijk duren – 
tenminste voor zover daardoor de rechtsonderhorige niet verstoken blijft van alle 
vereiste procedurele waarborgen en de rechten van verdediging hierdoor niet in 
het gedrang komen. 
 
 
Dat dit laatste des te meer geldt wanneer het trouwens ook de uitdrukkelijke wil 
van de wetgever was om in een korte termijn te voorzien, onder meer ook vanuit 
de bekommernis dat ofwel de sanctie dient te volgen kort na de niet toegelaten 
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feiten om door de rechtsonderhorige nog als rechtvaardig te worden beschouwd, 
ofwel dat er snel een einde dient te komen aan de ‘vervolging’ en aan de 
rechtszaak indien de betrokken partij geen niet door artikel 15ter toegelaten feiten 
gepleegd heeft. 
 
 
Dat, meer specifiek binnen de politieke context waarbinnen verzoekers opereren 
en waarbij rekening dient gehouden te worden met het feit dat er meer jaren zijn 
waarin er verkiezingen zijn dan jaren waarin er geen verkiezingen zijn 
(gemeenteraads-, federale, Europese, provinciale- en regionale verkiezingen), zij 
er ook alle persoonlijk belang bij heeft zo spoedig mogelijk duidelijkheid te krijgen 
aangaande het lot van de hen rechtstreeks of onrechtstreeks toekomende 
partijdotaties. 
 
 
Dat het langer uitblijven van een eindbeslissing daaromtrent niet alleen slecht is 
voor hun imago bij de kiezer, maar hen ondertussen ook in grote 
rechtsonzekerheid laat met alle morele en financiële gevolgen vandien (ten titel 
van voorbeeld kan gedacht worden aan de enorme financiële consequenties van 
het plannen van een kostelijke en grootscheepse campagne of een congres 
waarbij het noodzakelijk is zekerheid te hebben aangaande de vraag of de 
beschikbare of te verwachten fondsen dit wel toelaten). 

 
 
Dat, samengevat, derhalve door het bestreden KB van 31 augustus 2005 een 
procedure wordt vooropgesteld dewelke tot gevolg heeft dat in sommige gevallen 
zou kunnen voorbijgegaan worden aan de uitdrukkelijke wil van de wetgever om 
alles afgehandeld te zien binnen de strikte en wettelijk opgelegde termijn van 
maximaal zes maanden. 
 

 
 
Derde middel genomen uit de schending van de beginselen van behoorlijk 
bestuur, inzonderheid het zorgvuldigheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel 
 
 
Doordat artikel 5,1° van het Koninklijk Besluit van 31 augustus 2005 voorziet in 
een schorsingstermijn van de rechtspleging en het onderzoek van de zaak 
gedurende vijftien dagen vanaf de overmaking van het verzoekschrift aan de 
Controlecommissie zonder daar enig verder gevolg aan te geven 
 
 
Terwijl de beginselen van behoorlijk bestuur het uitvoerende macht en de 
administratieve overheden waaronder de Koning opleggen om in de 
besluitvorming voldoende zorgvuldig te werk te gaan en daardoor de 
rechtszekerheid niet in het gedrang te brengen, verplichting waaraan de Koning in 
casu bij het opstellen van artikel 5,2° van het bestreden KB is tekort gekomen nu 
hij wel de intentie had om bij het bepalen van de procedure overeenkomstig 15ter 
de betrokken partijen zo veel mogelijk waarborgen op een eerlijk proces te 
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verlenen, doch daartoe slechts een aanzet heeft gegeven die enkel verder 
uitgewerkt werd in de toelichting bij het KB doch niet in het KB zelf. 

 
 
Dat artikel 2 van het bestreden Koninklijk Besluit van 31 augustus 2005 stelt dat 
de indieners verplicht zijn het door hen aan de Raad van State overgemaakte 
verzoekschrift op hetzelfde ogenblik over te maken aan de Controlecommissie; 
 
 
Dat het bestreden KB dan in artikel 5 stelt dat vanaf deze overmaking van het 
verzoekschrift aan de controlecommissie de rechtspleging voor de Raad van 
State en het onderzoek van de zaak worden geschorst: 
 
 
Dat deze bepaling niet anders kan geïnterpreteerd worden dan dat de Koning de 
uitdrukkelijke bedoeling had om aan de Controlecommissie in deze een rol toe te 
bedelen; 
 
 
Dat immers, indien dit artikel 5,1 anders zou geïnterpreteerd worden, de 
vooropgestelde termijn van vijftien dagen totaal nutteloos zou zijn; 
 
 
Dat een rechtsnorm altijd eerder zo geïnterpreteerd moet worden dat hij een 
effect beoogt dan dat hij geen enkel rechtsgevolg teweegbrengt en daardoor in se 
overbodig en nutteloos is. 
 
 
Dat er derhalve geen discussie kan bestaan over hetgeen er door de Koning 
beoogd werd, namelijk om de overige leden van de Controlecommissie, niet- 
indieners van het verzoekschrift, ook een stem te geven in deze zaak en hen 
mede te laten beslissen over deze op te starten procedure. 
 
 
Dat deze stelling bevestigd wordt door de toelichting bij het bestreden Koninklijk 
Besluit van 31 augustus 2005 waarbij aangaande artikel 5 de minister van 
Buitenlandse Zaken letterlijk stelt : 
 
“Artikel 5,1 dat de schorsing van de procedure voorziet gedurende een termijn 
van 15 dagen te rekenen vanaf de dag waarop de aanvraag bij de Raad van 
State is ingediend, maakt het voor de andere leden van de controlecommissies 
mogelijk om kennis te nemen van het in toepassing van  artikel 2 neergelegde 
verzoekschrift, zodat de commissie in haar geheel kan beraadslagen over de 
opportuniteit van het  al dan niet behouden ervan. 
 
Artikel 5,2 voorziet dat de procedure en het onderzoek van de zaak geschorst 
worden en dat de procedure slechts zal voortgezet worden; in voorkomend geval, 
na de installatie van de nieuwe controlecommissie voor zover ten minste een 
derde van haar leden beslist het geding te hervatten zoals voorzien in artikel 20 
§2”. 
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Dat de Koning die door de wetgever belast werd met het bepalen van de 
bijzondere regels inzake de procedure voor de behandeling van de klachten 
ingediend overeenkomstig artikel 15ter daarbij de verplichting heeft er op toe te 
zien dat deze procedure omgeven wordt met de allergrootste verdragsrechtelijke 
en grondwettelijke garanties en waarborgen inzake een eerlijk proces en met 
toezicht op de rechten van verdediging, net zoals dit in een rechtstaat geldt voor 
eender welke gerechtelijke procedure. 
 
 
Dat deze verplichting tot het verlenen van de nodige waarborgen bij het bepalen 
van de regels voor een nieuw soort gerechtelijke procedure des te meer geldt 
wanneer ten eerste zulke grote belangen op het spel staan die de ganse 
samenleving raken en tot gevolg zouden kunnen hebben dat een ganse politieke 
partij die een kwart van de Vlamingen vertegenwoordigt financieel ten gronde zou 
kunnen worden gericht, en wanneer daarbij ten tweede dient te worden 
vastgesteld dat is dat de wetgever slechts aan amper één derde van de leden van 
de Controlecommissie – zijnde niet eens een democratische meerderheid - het 
persoonlijk initiatiefrecht heeft gegeven tot het opstarten van een procedure bij de 
Raad van State, zelfs indien het opstarten van deze procedure zou ingaan tegen 
de wil van de meerderheid of van zelfs twee derde meerderheid van de leden van 
de Controlecommissie. 
 
 
Dat nu net het nemen van beslissing bij meerderheid, minstens het laten nemen 
van beslissen door vertegenwoordigers van het volk bij meerderheid, het meest 
fundamentele principe is van de werking van een democratische rechtstaat. 
 
 
Dat de Koning zich blijkbaar bewust was van zijn plicht om de door hem te 
bepalen procedure te omgeven met de allergrootste waarborgen voor alle 
betrokken partijen, reden waarom hij het zoals uitgelegd in de toelichting 
(Belgisch Staatsblad 13.10.2005 p. 43994) nodig vond een onderdeel in de 
procedure in te lassen waarbij de controlecommissie in haar geheel dient te 
beslissen over de opportuniteit van het behouden of voortzetten van de voor de 
Raad van State opgestarte procedure; 
 
 
Dat het derhalve dan ook niet meer dan wenselijk zou zijn dan dat de Koning, 
dewelke door de wetgever gelast werd met de regeling van de bijzondere regels 
inzake de termijn en de procedure voor de behandeling voor de aanvragen 
ingediend overeenkomstig artikel 15ter van de financieringswet ook deze 
bevoegdheid zou hebben aangewend om daarbij meteen dan ook uit te werken 
(1) op welke wijze de controlecommissie dient samen te komen, (2) op welke 
wijze zij dient te beraadslagen, (3) of, in welke mate en op welke wijze de 
betrokken partijen hun argumenten kunnen of mogen laten gelden vooraleer de 
Controlecommissie een beslissing neemt, en (4) op welke wijze en met welke 
meerderheden de Controlecommissie een beslissing dient te nemen aangaande 
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de opportuniteit van het al dan niet verder zetten van de voor de Raad van State 
opgestarte procedure respectievelijk het doen van afstand ervan; 
 
 
Dat omtrent dit alles niets voorzien is in het KB noch omtrent het vereiste aantal 
leden op de vergadering van de controlecommissie om geldig te kunnen 
beraadslagen en te stemmen, noch aangaande vereisten om afstand te doen van 
de procedure dan wel om deze verder te kunnen zetten; 
 
 
Dat de Koning bijvoorbeeld had kunnen voorzien in een samenkomst van 
Controlecommissie en een regeling aangaande het eventueel doen van afstand 
van de procedure binnen de vijftien dagen en voor het overige had kunnen 
verwijzen naar het terzake geldende reglement van de Controlecommissie 
aangaande samenkomst en wijze van beraadslaging en beslissing zoals dit van 
toepassing is op alle andere zaken waarvoor de Controlecommissie bevoegd is, 
doch dat de Koning zich in het bestreden KB enkel beperkt heeft tot het voorzien 
van een schorsingstermijn van vijftien dagen; 
 
 
Dat het geen daad van behoorlijk en zorgvuldig bestuur is om op deze wijze te 
voorzien in een schorsing van de procedure met duidelijk de hierboven geciteerde 
bedoelingen, en om dan voor het overige na te laten wat dan ook hieromtrent 
verder te bepalen in het KB en enkel te volstaan met een korte uitleg in de 
toelichting bij het KB aangaande het doel van de schorsing voorzien in artikel 5,2° 
van het bestreden KB; 
 
 
Dat verzoekers sub 1 tot en met 5 als rechtstreeks betrokken partijen hierdoor in 
de allergrootste rechtsonzekerheid verkeren en daardoor een nadeel lijden. 
 
 
Dat samengevat dient vastgesteld te worden dat het Koninklijk Besluit van 31 
augustus 2005 ten zeerste onvolledig is en een zeer grote lacune vertoont zodat 
gans de procedure onwerkzaam is geworden reeds vanaf de indiening van het 
verzoekschrift en waardoor de Raad van State niet op legale wijze de procedure 
vooruitgang kan laten vinden, zodat moet vastgesteld worden dat het KB niet 
toepasbaar is en vernietigd dient te worden nu het niet tegemoetkomt aan wat de 
wetgever aan de Koning had opgedragen in artikel 30 § 4 van de gecoördineerde 
Wetten op de Raad van State; 
 
 
 
Vierde middel genomen uit de schending van artikel van artikel 144, 145 en 146 
Grondwet 
 
 
Doordat de Koning in het KB van 31 augustus 2005 zoals verschenen in het 
Belgisch Staatsblad van 13.10.2005, de regels inzake termijnen en procedure 
voor de Raad van State bepaalt aangaande de klachten die aldaar zijn aanhangig 
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gemaakt overeenkomstig artikel 15ter van de Wet van 4 juli 1989 en alzo de Raad 
van State aanduidt als de instantie die moet oordelen over de subjectieve rechten 
van verzoekers die belang hebben bij het behoud van de dotaties aan de politieke 
partij waarbinnen zij functioneren 
 
 
Terwijl uit samenlezing van artikel 144, 145 en 146 van de Grondwet met de 
algemeen geldende rechtspraak en rechtsleer met voldoende zekerheid kan 
gesteld worden dat de Raad van State niet op grondwettelijke wijze bevoegd kan 
zijn om te oordelen of een rechtssubject  op grond van ‘feiten en 
overeenstemmende tekenen’ ‘vijandig staat’ tegenover de rechten en vrijheden uit 
het EVRM en bijhorende in België geldende protocollen om daarna op basis van 
een oordeel daaromtrent al dan niet te besluiten tot het intrekken van dotaties aan 
de financierings-VZW van een politieke partij. 
 
 
Dat er immers een onderscheid moet gemaakt worden tussen objectieve 
geschillen betreffende de legaliteit van het overheidshandelen enerzijds en 
subjectieve geschillen betreffende subjectieve burgerlijke en politieke rechten 
anderzijds. 
 
 
Dat het hierboven omschreven geschil dat ingevolge het bestreden KB aan de 
Raad van State ter beoordeling wordt voorgelegd geen objectief geschil is in die 
zin dat de Raad verzocht wordt te oordelen over enige legaliteit van een 
administratieve daad. 
 
 
Dat het geschil hetwelk de Raad van State wordt voorgelegd a contrario een 
geschil aangaande subjectieve rechten betreft. 
 
 
Dat artikel 145 van de Grondwet nog toestaat dat geschillen aangaande politieke 
subjectieve rechten onttrokken worden aan de bevoegdheid van de gewone 
hoven en rechtbanken voor zover de wet dit uitdrukkelijk bepaalt, maar dat artikel 
144 Grondwet aangaande subjectieve burgerlijke geschillen zeer duidelijk is en 
uitdrukkelijk stelt dat deze grondwettelijk enkel en alleen ter beoordeling en 
beslechting kunnen worden voorgelegd aan de gewone hoven en rechtbanken, 
dus met uitsluiting van eender welk administratief rechtscollege. 
 
 
Dat de procedure tot uitvoering van artikel 15ter niet handelt aangaande een 
geschil betreffende subjectieve politieke rechten, maar als voorwerp heeft de 
vraag of de toekenning van de dotaties aan een welbepaalde politieke partij al 
dan niet ingetrokken dient te worden, zijnde een geschil aangaande een 
subjectief burgerlijk recht; 
 
 
Dat derhalve de Koning niet op grondwettelijke wijze in een procedure voor de 
behandeling van dergelijk geschil voor de Raad van State kon voorzien, ook al 
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machtigt de wetgever hem daartoe nu de wet die hem daartoe machtigt zelf 
ongrondwettelijk is. 
 
 
 
REDENEN WAAROM ZIJ DE RAAD VAN STATE VERZOEKEN 
 
 
Huidige verzoek ontvankelijk en gegrond te verklaren; 
 
Ingevolge de bestreden beslissing te vernietigen; 
 
De kosten van deze voorzienig ten laste van verwerende partij te leggen 
 
 
Gedaan te Brussel op 8 december 2005  
 
Voor verzoekers  
Hun raadsman 
 
 
Voor origineel      Voor eensluidend afschrift 
 
 
 
 
 
Bart Siffert 
Advocaat 
 
 
 
Inventaris der in kopie toegevoegde stukken 
 
1. bestreden beslissing Koninklijk Besluit van 31 augustus 2005 zoals 

verschenen in het Belgisch Staatsblad van 13 oktober 2005 
2. statuten van de vzw Vrijheidsfonds zoals verschenen in de bijlagen bij het 

Belgisch Staatsblad van 20 mei 2005 
3. persmededelingen uit de kranten De Tijd, De Morgen en De Gazet van 

Antwerpen van 30.11.2005 
4. machtiging tot optreden in voorliggende procedure namens de vzw 

Vrijheidsfonds aan hun raadsman 
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