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RRaaaadd  vvaann  SSttaattee  ––  VVoooorrddrraacchhtt  vvaann  eeeenn  FFrraannssttaalliigg  aasssseessssoorr  
 
 
 
 
Bij brief van 25 januari 2012 deelt de eerste voorzitter van de Raad van State mede dat de 
algemene vergadering van die Raad ter openbare zitting van 19 december 2011, 
overeenkomstig artikel 80 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, overgegaan is 
tot het opmaken van een lijst van drie kandidaten voor een vacant ambt van Franstalig 
assessor.  
 
Werden door de Raad van State voorgedragen, evenwel zonder eenparigheid van stemmen:  
- Eerste kandidaat: de heer Christian Behrendt, gewoon hoogleraar aan de faculteit rechten 
van de “Université de Liège”;  
- Tweede kandidaat: de heer Jacques Clesse, advocaat aan de balie van Luik, deeltijds 
hoogleraar aan de faculteit rechten van de “Université de Liège”;  
- Derde kandidaat: de heer Pierre Moreau, docent aan de faculteit rechten van de “Université 
de Liège”.  
 
Aangezien de voordracht niet unaniem is, kan de Kamer, overeenkomstig artikel 70, § 1, 
achtste lid, van de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973, binnen een 
termijn van ten hoogste dertig dagen vanaf de ontvangst van de mededeling van deze 
voordracht, hetzij de door de Raad van State voorgedragen lijst bevestigen, hetzij een tweede 
uitdrukkelijk gemotiveerde lijst met drie namen voordragen.  
 
De eventuele voordracht van een lijst door de Kamer dient op grond van de door de Raad van 
State ontvangen kandidaturen te geschieden.  
 
Volgende kandidaturen werden ingediend:  
- de heer Christian Behrendt, gewoon hoogleraar aan de faculteit rechten van de “Université de 
Liège”;  
- de heer Jacques Clesse, advocaat aan de balie van Luik, deeltijds hoogleraar aan de faculteit 
rechten van de “Université de Liège”;  
- de heer Jacques Englebert, advocaat aan de balie van Brussel;  
- de heer Pierre Moreau, docent aan de faculteit rechten van de “Université de Liège”.  
 
De termijn waarover de Kamer beschikt om een lijst voor te dragen of om de lijst te bevestigen, 
verstrijkt op 2 maart 2012.  
 
Overeenkomst het advies van de Conferentie van voorzitters van 8 februari 2012 zullen de cv's 
van de kandidaten aan de fractiesecretariaten worden bezorgd.  
 
 
 
 
 


