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BEROEP BIJ DE RAAD VAN STATE
Voorwaarden, vormvoorschriften en termijnen

Binnen een termijn van 60 dagen kan door elke partij welke doet blijken van een benadeling of
van een belang schriftelijk beroep worden aangetekend tegen de hier bedoelde beslissing,
wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven
vormen, overschrijding of afwending van macht.
Het beroep wordt ingediend door middel van een verzoekschrift getekend door de partij of door
een advocaat van de Belgische nationaliteit, ingeschreven op de tabel van de Orde der
Advocaten.
Het verzoekschrift wordt gedagtekend en bevat:
1. de namen, de hoedanigheid en de woning of zetel van de verzoekende partij;
2. het voorwerp van het beroep en een uiteenzetting van de feiten en middelen;
3. de namen en de woning of zetel van de tegenpartij.
Bij het verzoekschrift dient het afschrift van het bestreden besluit gevoegd. Desgevallend kan
een kopie van het besluit bekomen worden op schriftelijk verzoek, te richten aan de rector.
Op hetzelfde ogenblik dient een kopie van het verzoekschrift ter informatie bezorgd aan het
universiteitsbestuur.
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APPEAL PROCEDURE – COUNCIL OF STATE
Conditions, formal requirements and period of notification

Within a time limit of sixty days, any party can lodge a formal written appeal against the decision
referred to here. The party can do so on grounds of unfair disadvantage, procedural error,
transgression of, or failure to act according to, mandate.
The appeal is filed by means of a written notice which is signed by the party or by a lawyer of
Belgian nationality who is registered with the association of barristers.
The notice of appeal is signed, dated and contains:
1. the names, the function and the details of residence or the seat of the requesting party
2. the object of appeal and an exposition of facts and means
3. the names and details of residence or seat of the opposing party
A copy of the contested decision has to be included with the notice of appeal. A copy of the
decision can be obtained from the Rector’s office by formal request.
A copy of the written request is to be forwarded to the university authorities at the same time.
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