RAAD VAN STATE
RST/GDL/AN/2021-51

BESCHIKKING
DE EERSTE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN STATE,

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, in het
bijzonder de artikelen 20, § 3, eerste lid, 73/1, eerste lid, en 87, tweede lid, gewijzigd bij de
wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen,

BESLIST:

Artikel 1.
De leden van de afdeling bestuursrechtspraak belast met de beoordeling van de
toelaatbaarheid van de cassatieberoepen behorende tot de bevoegdheid van de kamer waarvan
ze deel uitmaken, zijn:
Voor de
VIIe kamer :
de Heer E. BREWAEYS,
de Heer P. LEFRANC,
de Heer P. SOURBRON,

Kamervoorzitter
Staatsraad
Staatsraad

IXe kamer :
de Heer G. VAN HAEGENDOREN, Kamervoorzitter
de Heer Br. SEUTIN,
Staatsraad
Xe kamer :
de Heer J. LUST,
de Heer J. CLEMENT,

Kamervoorzitter
Staatsraad

XIIe kamer :
de Heer D. VERBIEST (t.e.m. 31.08.21),
de Heer P. LEMMENS (vanaf 13.09.21),
XIVe kamer :
de Heer G. DEBERSAQUES,
de Heer C. ADAMS,
Mevrouw K. LEUS,

Kamervoorzitter
Kamervoorzitter

Kamervoorzitter
Kamervoorzitter (vanaf 01.09.21)
Staatsraad

Artikel 2.
In geval van afwezigheid van de in artikel 1 aangewezen magistraten kunnen de
kamervoorzitters, en de staatsraden die ten minste drie jaar graadanciënniteit hebben, de
toelaatbaarheid van de cassatieberoepen behorende tot de bevoegdheid van de kamer waarvan
ze deel uitmaken, beoordelen.

Bij afwezigheid van de kamervoorzitter, en van alle staatsraden die ten minste drie
jaar graadanciënniteit hebben, van een kamer, kunnen de kamervoorzitters, en de staatsraden
die deze anciënniteit wel hebben, en deel uitmaken van een andere kamer, de toelaatbaarheid
van de desbetreffende cassatieberoepen beoordelen.

Artikel 3.
In de in de vorige artikelen niet geregelde gevallen wijst de Eerste Voorzitter van de
Raad van State, de kamervoorzitter, of de staatsraad die ten minste drie jaar graadanciënniteit
heeft, aan, om de toelaatbaarheid van het cassatieberoep te beoordelen. Desgevallend kan de
Eerste Voorzitter zelf de toelaatbaarheid van het cassatieberoep beoordelen.

Artikel 4.
Deze beschikking vervangt die van 2 april 2021.

Brussel, 11 oktober 2021.

De Eerste Voorzitter van de Raad van State,

Roger STEVENS

