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RvS, 8 juli 2020, nr 248.020, vzw Corvia Mat en Aline t. gemeente Evere, verslag eerste 

auditeur Sofie De Doncker 

 

 

Raad van State – Ontvankelijkheid – Belang – Collectief belang – vzw met doel tegen de 

armoedeproblematiek op te komen – Gemeentelijke bestuurlijke politie – Administratieve 

procedure – Hoorplicht – Verbod een vondelingenschuif te openen 

 

 

Kan een gemeente de opening van een vondelingenschuif verbieden? Rechtsbescherming 

van de vzw’s tot bestrijding van de armoede, bestuurlijke politie en hoorplicht. 

 

De verzoekende vzw, die tot statutair doel heeft tegen de “armoedeproblematiek” op te komen, 

te ijveren voor de integratie van mensen in armoede in de maatschappij, hen steun te bieden en 

“spreekbuis te zijn voor de armoedeproblematiek naar de overheid toe”, wil in Evere een 

vondelingenluik inrichten “om radeloze moeders een kans te geven om hun kind een anonieme 

en veilige thuis te geven”. De burgemeester van Evere maakt evenwel gebruik van zijn 

bevoegdheid inzake algemene bestuurlijke politie om de opening van de vondelingenschuif te 

verbieden. De burgemeester geeft daarvoor twee redenen op: (i) de burgemeester beschikt over 

onvoldoende garanties voor de veiligheid en gezondheid van pasgeboren baby's en (ii) het 

achterlaten van kinderen is een strafbaar feit (artikel 423, lid 1, van het Strafwetboek) en hij/zij 

die openlijk aanzet tot het plegen van dit misdrijf wordt als dader van het wanbedrijf gestraft 

(artikel 66 van het Strafwetboek). 

 

Tegen dit besluit van de burgemeester stelt de vzw een beroep tot nietigverklaring in bij de 

Raad van State. De Raad van State vernietigt het verbod van de burgemeester om de 

vondelingenschuif voor het publiek te openen. 

 

In het arrest wordt vooreerst de door de gemeente aangevoerde exceptie van niet-

ontvankelijkheid van het beroep verworpen. De gemeente stelde dat de vzw niet het vereiste 

belang bij het beroep kan doen gelden. De Raad van State oordeelt, volgens een vaste 

rechtspraak over het collectief belang van verenigingen, dat de band tussen armen- en 

vondelingenzorg in redelijkheid niet ernstig kan worden betwist en dat het statutair doel van de 

vzw door het bestreden besluit kan worden geraakt. 

 

Van de in het beroep tot nietigverklaring aangevoerde middelen heeft de Raad van State het 

derde middel gegrond verklaard. De vzw voert daarin de schending aan van de hoorplicht die 

een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur is, omdat zij naar aanleiding van het nemen van 

de bestreden beslissing niet werd gehoord. De Raad van State oordeelt vooreerst dat de 

toegepaste artikelen 133 en 135 van de nieuwe gemeentewet weliswaar niet zelf in een 

hoorplicht voorzien, maar dat het op grond van een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur 

is dat de burgemeester, wanneer hij voornemens is een beslissing als de bestredene te nemen, 

verplicht wordt geacht de betrokkene in de gelegenheid te stellen zijn of haar standpunt naar 

voor te brengen. Deze regel van hoor en wederhoor, die ook in het Latijnse adagium "audi 

alteram partem"1 tot uitdrukking komt, is zowel in het belang van de betrokkene, die zijn of 

haar standpunt dan naar voor kan brengen, als in het belang van het bestuur, dat na het horen 

van betrokkene beter geïnformeerd is. In deze zaak heeft de vzw de gelegenheid niet gehad om 

haar zienswijze te doen gelden met betrekking tot de essentiële elementen waarop de 

                                                           
1 Wat zich vertaalt in: "Luister naar de andere partij". 
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burgemeester zijn beoordeling wou gronden en ook effectief gegrond heeft. De Raad van State 

verwerpt ook het motief van de burgemeester om af te wijken van de hoorplicht, meer bepaald 

dat de vondelingschuif al open was, wat op dat moment nog niet het geval was. Dat de mogelijke 

gezondheids-en veiligheidsrisico’s voor de vondeling, de eventuele onverenigbaarheid van de 

inrichting van de vondelingenschuif met de strafwet en de gebeurlijk te nemen maatregel 

volgens de burgemeester direct, eenvoudig vast te stellen was, is volgens de Raad van State niet 

het geval en verantwoordt niet om van de naleving van de hoorplicht af te zien. Het horen van 

de vzw was dan ook essentieel om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. 

 

Het hierna opgenomen Nederlandstalig arrest onderzoekt de overige middelen in het 

verzoekschrift, die in het auditoraatsverslag ook gegrond werden bevonden, niet. Het 

auditoraatsverslag wordt opgenomen na het arrest. Het auditoraatsverslag is bijzonder 

interessant omdat de auditeur de eerste twee middelen van de vzw onderzoekt en oordeelt dat 

het bestreden besluit niet steunt op een adequate grondslag voor enig risico op een schending 

van de openbare orde die de betwiste verbodsmaatregel zou kunnen rechtvaardigen. 

 

Een maatschappelijk relevante beslissing, die de nieuwspagina van de Raad van State haalt en 

die een wettelijke en gerechtelijke bescherming biedt aan een armoedevereniging die een 

vondelingenschuif wil inrichten. 
 


