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KONINKLIJK BESLUIT VAN 15 MEI 2003 TOT REGELING VAN DE VERSNELDE
PROCEDURE IN GEVAL VAN BEROEP BIJ DE RAAD VAN STATE TEGEN SOMMIGE
BESLISSINGEN VAN DE [AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN
EN DE NATIONALE BANK VAN BELGIË]1
(B.S, 10/06/2003, p. 31221)

Tekst geconsolideerd door het coördinatiebureau: versie toepasselijk vanaf 02/04/2014

Artikel waarvan de wijziging op 02/04/2014 in werking treedt
Artikel 3, §7

Artikel waarvan de wijziging op 01/03/2014 in werking treedt
Artikel 3, §7

Lijst van de artikelen waarvan de wijzigingen op 14/03/2013 in werking treden
Artikelen 1 tot 4

Overzicht van de wijzigende akten
1. K.B. 20/02/2013 (B.S., 04/03/2013, p. 13266)2
2. K.B. 30/01/2014 (B.S., 03/02/2014, p. 9118, err. B.S. 13/02/2014, blz. 12410), art. 17 en 19
3. K.B. 28/03/2014 (B.S., 02/04/2014, p. 28409; err. B.S. 17/04/2014, blz. 33153, err. B.S.
18/04/2014, blz. 33734), art. 5 en 9

Consolidatiemethode

1. Elke wijziging aangebracht aan het koninklijk besluit van 15 mei 2003 wordt aangegeven
tussen vierkante haakjes; een voetnoot geeft achtereenvolgens het voorwerp van de wijziging aan, de
wijzigende akte, het wijzigend artikel, de datum van inwerkingtreding ervan en eventueel de
bepalingen met betrekking tot het temporeel toepassingsgebied, met inbegrip van
overgangsbepalingen.
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Woorden vervangen bij K.B. 20/02/2013, art. 1; iwt. 14/03/2013.

Voorafgaand aan dit besluit, diende men eveneens rekening te houden met de "leeswijzigingen" doorgevoerd
bij het artikel 331, tweede lid, van het koninklijk besluit van 3 maart 2011 'betreffende de evolutie van de
toezichtsarchitectuur voor de financiële sector'. Deze bepaling luidt als volgt: "In de besluiten, reglementen,
circulaires en mededelingen waarin de CBFA vermeld wordt uit hoofde van haar bevoegdheden zoals die uit het
onderhavige besluit voortvloeien, dienen de woorden « Commissie voor het Bank-, Financie- en
Assurantiewezen » en het woord « CBFA » respectievelijk gelezen als « Autoriteit voor Financiële Diensten en
Markten « en « FSMA »."
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2. Redactionele vergissingen worden rechtgezet.
vergissingen:

Men onderscheidt twee types van

2.1. De hiernavolgende vergissingen worden verbeterd zonder specifieke verwijzingen:
a) fouten in de schrijfwijze (voorbeeld : een vergeten hoofdletter aan het begin van een zin);
b) fouten bij de leestekens, indien zij geen uitleg behoeven en de verbetering geen invloed
heeft op de draagwijdte van de betrokken bepaling (bijvoorbeeld : een punt weggelaten
aan het einde van een artikel; een komma weggelaten tussen het nummer van het artikel en
de vermelding van de onderdelen).
2.2. De andere verbeterde redactionele vergissingen worden aangeduid door middel van
haakjes, waarbinnen de betreffende elementen worden gevoegd, gevolgd door een voetnoot,
die preciseert wat de bekendgemaakte tekst al dan niet omvat, en, in voorkomend geval, de
rechtvaardiging van de verbetering.
3. Met het oog op een eenvormige voorstelling van de geconsolideerde tekst werden de
volgende regels toegepast, ongeacht de vorm waarin de teksten gepubliceerd werden in het Belgisch
Staatsblad :
a) “Artikel” wordt “Art.” behalve bij artikel 1;
b) de indeling van de artikelen wordt weergegeven in vette druk. De woorden “titel”,
“hoofdstuk” en “sectie” zijn altijd in hoofdletters geschreven met het nummer in Arabische of
Romeinse cijfers zoals in de bekendgemaakte tekst; zij worden gevolgd door een punt en een
spatie, waarna het opschrift van het onderdeel voorkomt, en dat aanvangt met een hoofdletter
(voorbeeld: HOOFDSTUK II. Arresten);
c) de leden van een artikel worden altijd gescheiden door een blanco-regel.

Geconsolideerde tekst : zie volgende bladzijde
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[Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
1° "de wet van 22 februari 1998" : de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut
van de Nationale Bank van België;
2° "de wet van 2 augustus 2002" : de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële
sector en de financiële diensten;
3° "de FSMA" : de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten;
4° "de Bank" : de Nationale Bank van België.]3
Art. 2. Het in [artikel 122 van de wet van 2 augustus 2002 of in artikel 36/22 van de wet van 22
februari 1998]4 van de wet bedoelde beroep dient, op straffe van verval, ingediend te worden onder
een ter post aangetekende omslag binnen vijftien dagen na de betekening van de betwiste beslissing of,
wanneer [de FSMA of de Bank, naargelang het geval,]5 geen uitspraak heeft gedaan binnen de door of
krachtens de wet vastgestelde termijn, binnen vijftien dagen na afloop van die termijn.
De zaak wordt bij de Raad van State aanhangig gemaakt door een verzoekschrift getekend
door de verzoekende partij of, indien de verzoekende partij een rechtspersoon is, door de persoon of
personen die wettelijk of statutair gemachtigd zijn om de rechtspersoon in rechte te
vertegenwoordigen, of door een op de tabel van de Orde der advocaten of op de lijst van de stagiairs
ingeschreven advocaat, alsook, volgens de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, door een
onderdaan van een lid-Staat van de Europese Unie die gerechtigd is het beroep van advocaat uit te
oefenen. Het verzoekschrift wordt onder een ter post aangetekende omslag gericht aan de Raad van
State samen met vier gewaarmerkte afschriften en met een afschrift van de beslissing, waartegen
beroep aangetekend wordt. Bij het verzoekschrift wordt een lijst van de stavingsstukken gevoegd
samen met vier gewaarmerkte afschriften.
Art. 3. § 1. Binnen drie dagen na de ontvangst van het verzoekschrift maakt de griffier, onder een ter
post aangetekende omslag, [aan de FSMA of de Bank, naargelang het geval]6, een afschrift over van
elk verzoekschrift dat overeenkomstig artikel 2 wordt ingediend.
§ 2. Binnen een maand na de ontvangst van dit afschrift maakt [de FSMA of de Bank,
naargelang het geval,]7 een memorie van antwoord en het dossier over aan de griffie van de Raad van
State.

3

Art. 1 vervangen bij K.B. 20/02/2013, art. 2; iwt. 14/03/2013.
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Woorden vervangen bij K.B. 20/02/2013, art. 3, 1°; iwt. 14/03/2013.
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Woorden vervangen bij K.B. 20/02/2013, art. 3, 2°; iwt. 14/03/2013.
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Woorden vervangen bij K.B. 20/02/2013, art. 4, 1°; iwt. 14/03/2013.

7

Woorden vervangen bij K.B. 20/02/2013, art. 4, 2°; iwt. 14/03/2013.
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§ 3. Binnen drie maanden na de ontvangst van de memorie [van de FSMA of de Bank,
naargelang het geval,]8 maakt het lid van het auditoraat zijn verslag op.
§ 4. Indien de kamer, binnen zes maanden na het indienen van het verzoekschrift en na inzage
van het verslag over de stand van de zaak, oordeelt dat de zaak in staat van wijzen is, bepaalt de
voorzitter de datum waarop ze zal opgeroepen worden. Indien de kamer van oordeel is dat nieuwe
opdrachten moeten bevolen worden, wijst ze hiervoor een Staatsraad of een lid van het auditoraat aan,
die binnen een maand na zijn aanwijzing een aanvullend verslag opmaakt. Dit verslag wordt
gedagtekend, ondertekend en aan de kamer bezorgd.
De beschikking waarbij de zaak wordt vastgesteld of voor nader onderzoek verwezen, wordt
binnen een maand na de indiening van het verslag gegeven.
De beschikking waarbij de zaak wordt vastgesteld, wordt, samen met de verslagen, aan de
verzoeker en [de FSMA of de Bank, naargelang het geval,]9 betekend. De beschikking stelt de zaak
binnen een maand vast.
§ 5. Het arrest moet binnen drie maanden na de sluiting van de debatten worden gewezen.
Deze termijn kan bij beschikking van de kamer worden verlengd, na advies van de auditeur-generaal,
zonder dat de totale duur der verlengingen meer dan één maand mag bedragen.
§ 6. Het arrest wordt aan de verzoeker en [de FSMA of de Bank, naargelang het geval,]10
betekend.
§ 7. Op de door dit artikel geregelde rechtspleging zijn van toepassing de artikelen 2, § 1, 1°
en 2°, 5, 12, 16, 17, 20 tot 27, 29, 33 tot 37, 40 tot 51, 55 tot 65, [66 tot 77]11, 84 [, 84/1]12, 86 tot 88,
91, 93 en 94 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging
voor de afdeling administratie van de Raad van State.
[Art. 4. …]13
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Woorden vervangen bij K.B. 20/02/2013, art. 4, 3°; iwt. 14/03/2013.

9

Woorden vervangen bij K.B. 20/02/2013, art. 4, 4°; iwt. 14/03/2013.

10

Woorden vervangen bij K.B. 20/02/2013, art. 4, 5°; iwt. 14/03/2013.
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Woorden vervangen bij K.B. 30/01/2014, art. 17; iwt. 01/03/2014 en toepasselijk ten opzichte van de
procedurehandelingen die vanaf die datum worden ingediend (K.B. 30/01/2014, art. 19)
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Woord ingevoegd bij K.B. 28/03/2014, art. 5; iwt. 02/04/2014 en van toepassing "op iedere vordering tot
schorsing of tot voorlopige maatregelen ingediend bij uiterst dringende noodzakelijkheid, te rekenen van die
datum, en die geen bijkomende vordering vormt bij een vóór die datum ingediend beroep tot nietigverklaring,
alsook op elke aanvraag, moeilijkheid en elk beroep, bedoeld in de artikelen 11, 12, 13, 14 en 16, 1° tot 8°, van
de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, ingediend te rekenen van die datum, en op de
gelijktijdig dan wel later ingediende bijkomende vorderingen" (K.B. 28/03/2014, art. 9).
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Art. 4 opgeheven bij K.B. 20/02/2013, art. 5; iwt. 14/03/2013 met overgangsbepalingen krachtens dewelke
artikel 4, zoals het van toepassing was de dag vóór 14 maart 2013, van toepassing blijft op een beroep dat is
ingesteld tegen een beslissing die betekend is per brief daterend van vóór 14 maart 2013 (K.B. 20/02/2013, art. 7,
tweede lid; iwt. 14/03/2013).
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Art. 5. De opsomming vervat in artikel 95 van voormeld besluit van de Regent van 23 augustus 1948
wordt aangevuld als volgt :
« 7° artikel 122 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de
financiële diensten. »
Art. 6. Dit koninklijk besluit treedt in werking op 1 juni 2003.
Art. 7. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister van Financiën zijn, ieder wat hem
betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
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