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1.

Wat is « Beroep Raad van State » ?

1.1. Definitie
De databank « Beroep Raad van State » bevat gegevens betreffende beroepen tegen
reglementaire akten van Belgisch recht, ingediend bij de afdeling Administratie van de Raad
van State.
1.2. Stand van de databank
Bijwerking van de databank :
1987 tot vandaag
Volledigheid :
Volledig
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2.

Hoe opzoeken ?

Geef uw zoekcriteria op in één of meerdere velden van het zoekscherm en respecteer daarbij
de wijze waarop elk veld moet ingevuld worden.
Lees ook aandachtig het bericht bovenaan het zoekscherm.

Bericht

Vul het rolnummer in, zonder leestekens en
zonder spatie.
Voorbeeld : 146990 en niet 146.990
Vul het nummer van het arrest in, zonder
leestekens en zonder spatie.
Voorbeeld : 131810 en niet 131.810
Selecteer de dag, de maand en het jaartal om de
datum van het arrest in te voeren.

Klik op de knop “Formulier wissen” om uw reeds
ingevulde zoekcriteria te verwijderen. U krijgt terug
een blanco formulier om indien gewenst nieuwe
zoekcriteria in te vullen.
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Klik op de knop “Resultaten”
om de zoekactie te starten en
de resultatenlijst te bekomen.
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Voorbeeld :
Vul in het veld « Rolnummer » de volgende zoekcriteria in : 146990.
U krijgt de volgende resultatenlijst :

Selecteer vervolgens dit nummer om te navigeren naar de identificatiefiche van nr. 146990.
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3.

Beschrijving van de rubrieken

De databank « Beroep Raad van State » bevat identificatie- en beschrijvingsgegevens van
beroepen tegen reglementaire akten van Belgisch recht, ingediend bij de afdeling
Administratie van de Raad van State.

Algemeen Rolnummer : deze rubriek bevat het algemeen rolnummer van de zaak.
Onderwerp : deze rubriek bevat, in de taal van de verzoeker, het opschrift van de
reglementaire akte die onderwerp is van het ingediende beroep bij de Raad van State.
Arrest tot schorsing : bestaat uit volgende rubrieken :
-het nummer van het arrest
-de datum van het arrest, in formaat dd/mm/jjjj
-de beslissing : in de taal van de verzoeker
Arrest ten gronde : bestaat uit volgende rubrieken :
-het nummer van het arrest
-de datum van het arrest, in formaat dd/mm/jjjj
-de beslissing : in de taal van de verzoeker
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4.

Hoe navigeren ?

U kunt navigeren naar de gelinkte akten van Belgisch recht in de databank « Chrono ».

Klik op
« Chrono » om te
navigeren naar de
gelinkte akten
van Belgisch
recht.

Selecteer de akte van uw keuze in de lijst « Gerelateerde akten ».
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U komt terecht op de identificatiefiche van de gelinkte akte in de databank « Chrono ».

Klik op « Analyse » om te
navigeren naar het analysescherm
van uw akte.
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Klik op « Beroep RvS » om te
navigeren naar de gegevens
betreffende de beroepen tegen
deze akte.

7

5.

Welke zijn de functionaliteiten binnen « Beroep Raad van State » ?
Klik op deze knop om terug te keren naar het zoekscherm en er uw criteria
aan te passen.
Klik op deze knop om terug te keren naar het zoekscherm en er nieuwe
zoekcriteria in te geven.

Klik op deze knop om terug te keren naar de resultatenlijst en er een andere akte
te selecteren.

Klik op deze knop om te navigeren naar de integrale tekst in PDF-formaat van
het arrest ten gronde.
Klik op deze knop om te navigeren naar de integrale tekst in PDF-formaat
van het arrest tot schorsing.

Klik op deze knop om terecht te komen op het dialoogvenster “Afdrukken”
en zo uw gegevens of uw document af te printen.

Klik op deze knop om de specifieke handleiding over de databank waarin u
zich bevindt, te bekijken.

Klik op deze knop om aan het Coördinatiebureau uw
opmerkingen/vragen/suggesties betreffende de tekst waarop u zich bevindt,
te laten weten.

Opmerkingen :
Alleen de knoppen die effectief geactiveerd kunnen worden, verschijnen in de knoppenbalk.
Alleen de knoppen die effectief gegevens bevatten, verschijnen op uw scherm dat het resultaat
is van uw welbepaalde zoekactie.
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