Bijlage bij de beschikking van 2 oktober 2019
betreffende de materieverdeling tussen de Nederlandstalige kamers van de afdeling
Bestuursrechtspraak
De materies die behandeld worden door de Nederlandstalige kamers van de afdeling
Bestuursrechtspraak zijn vanaf 1 september 2019 in principe de volgende:
VIIe kamer
-

-

-

Energie
Leefmilieu (inbegrepen : cassatieberoepen en administratieve geldboetes
opgelegd ingevolge inbreuken op de Ordonnantie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest betreffende de bestrijding van geluidshinder
voortgebracht door het luchtverkeer)
Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw : cassatieberoepen inzake
vergunnings-, validerings- en registratiebeslissingen en aktenames van
meldingen
Natuurbehoud
Milieuheffingen
Sociale zaken
inbegrepen : gezinsbijslagen (reglementaire besluiten)
Landsbonden en ziekenfondsen
Volksgezondheid, behalve OCMW en verdeling officina’s
inbegrepen : bejaardenzorg, Kind en Gezin, voedselveiligheid (FAVV)
Landbouw
Machtiging detective - bewakingsondernemingen
Justitie : kansspelen
Middenstand : beroepen tegen beslissingen van de commissie voor
vrijstelling van bijdragen voor de sociale zekerheid van de zelfstandigen
Dierenwelzijn
Geneesmiddelen

IXe kamer
-

-

Justitie, behalve kansspelen, wapens, gedetineerden en niet-begeleide
minderjarige vreemdelingen
inbegrepen : justitiehuizen, jeugdbescherming en tuchtsancties tegen
erkend bemiddelaars
Buitenlandse zaken, Buitenlandse handel en Internationale samenwerking
Mobiliteit en Vervoer (federaal)
Openbare werken, vervoer en verkeersveiligheidsbeleid (BWHI, artikel 6,
§ 1, X en XII), exclusief aslasten (BWHI, artikel 6, § 1, XII, 3°)
Personeel en Organisatie (ambtenarenzaken), federaal en deelstatelijk
(inclusief Medex)
Betwistingen in verband met het statuut van de magistraten en het
personeel van de Raad van State
Media
Onderwijs
inbegrepen : rechtspositie onderwijzend personeel
Culturele aangelegenheden (BHWI, artikel 4), inzonderheid :
erkenning en subsidiëring culturele sector

-

OCMW met uitzondering van mandaten en verkiezingen
Wetenschapsbeleid
Telecommunicatie
Pensioenen, behalve vergoedingspensioenen
Medisch verantwoorde sportbeoefening (BWHI, artikel 5)
Toeristische logies
Defensie
Zaken die niet toegewezen zijn aan een andere kamer

-

Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, met uitzondering van
cassatieberoepen inzake vergunnings-, validerings- en
registratiebeslissingen en aktenames van meldingen
Monumenten en Landschappen
Onbewoonbaarverklaring
Huisvesting
Verwaarloosde Bedrijfsruimten
Socio-economische Vergunningen (handelsvestigingen wet van
19/06/1975)
Domeinconcessies
Onteigeningen
Openbare nutsvoorzieningen
Bevolkingsregister
Binnenlandse zaken, federaal en gewestelijk, inzonderheid :
- Bestuurlijk toezicht (exclusief OCMW)
Lokale Besturen, inzonderheid :
- provincies, gemeenten, intergemeentelijke samenwerking
- polders en wateringen
- OCMW : enkel mandaten en verkiezingen
- kerkfabrieken
- gemeenteraadsverkiezingen
- onverenigbaarheden en vervallenverklaringen lokale mandatarissen
- buurtwegen
Rechtspositie personeel van de lokale besturen

Xe kamer

-

XIIe kamer
-

Overheidsopdrachten (wet van 17 juni 2016 'inzake overheidsopdrachten')
Concessieovereenkomsten voor werken en diensten (wet van 17 juni 2016
'betreffende de concessieovereenkomsten')
Erkenning aannemers
Aslastenboetes (BWHI, artikel 6, § 1, XII, 3°)

XIVe kamer
-

Vreemdelingencontentieux, met inbegrip van de voogdij van de nietbegeleide minderjarigen en het onthaal en de integratie van inwijkelingen
Uitleveringen

-

-

-

Gedetineerden
inbegrepen : sociale hulpverlening aan gedetineerden met het oog op hun
sociale reïntegratie
Verdeling officina’s
Economie, behalve socio-economische vergunningen en geneesmiddelen
Middenstand, met inbegrip van de gereglementeerde beroepen en
beroepsordes en exclusief de beroepen tegen beslissingen van de commissie
voor de vrijstelling van bijdragen voor de sociale zekerheid van
zelfstandigen
Tewerkstelling en Arbeid
Geïntegreerde politie
Vergoedingspensioenen
Financiën
Wapens (justitie)

Brussel, 7 oktober 2019.

De Eerste Voorzitter van de Raad van State,

Roger STEVENS

