[Wet van 5 april 1955 inzake de wedden van de ambtsdragers bij de Raad van State en de
magistraten en leden van de griffie van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen]1

(B.S. 23-4-1955)

Historisch overzicht van de nog geldende wetten tot wijziging van de wet van 5 april 1955
W 03/06/1971, art. 44 (B.S., 19/06/1971, p. 7857)
W 02/08/1974, art. 16, 18 en 34 (B.S., 19/09/1974, p. 11415)
W 06/01/1989, art. 9 (B.S., 07/01/1989, p. 354)
W 03/04/1997, art. 17 (B.S., 25/06/1997, p. 16912)
W 25/05/1999, art. 27 en 29 (B.S., 22/06/1999, p. 23415)
W 15/09/2006, art. 206 tot 208, 211 tot 213 en 243 (B.S., 06/10/2006, p. 53468)
W 21/02/2010, art. 5 (B.S., 26/02/2010, p. 13101)
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Opschrift vervangen bij W 15/09/2006, art. 206; iwt. 01/12/2006
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[Artikel 1. [§ 1. De wedden van de ambtsdragers bij de Raad van State worden vastgesteld als volgt
(in euro):
- Eerste voorzitter 66 755
- Auditeur-generaal 64989
- Voorzitter 64915
- Adjunct-auditeur-generaal 63 196
- Kamervoorzitter 57 778
- Eerste auditeur-afdelingshoofd en Eerste referendaris-afdelingshoofd 56 012
- Staatsraad 53 511
- Eerste auditeur en eerste referendaris 53 511
- Auditeur en Referendaris 44 091
- Adjunct-auditeur en adjunct-referendaris 33 790
- Hoofdgriffier 53 511
- Griffier 25 549]2
[§ 1bis. Vanaf de datum bepaald door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de
Ministerraad3, wordt de wedde van griffier bij de Raad van State vastgesteld als volgt (in euro):
- Griffier 29 125,71]4
[§ 1ter. De wedden van de leden van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en van de leden van
de griffie ervan worden vastgesteld als volgt (in euro):
- Eerste Voorzitter 62 000
- Voorzitter 59 616
- Kamervoorzitter 56 010
- Rechter in vreemdelingenzaken 45 000
- Hoofdgriffier 30 612
- Griffier 20 252
De ambtsdragers van de Raad van State die aangewezen worden voor het ambt van eerste voorzitter of
voorzitter, genieten de in het eerste lid bepaalde wedde met inbegrip van de bij deze wet voorziene
vergoedingen verhogingen en weddenbijslagen.]5

2

§ 1 vervangen bij W 15/09/2006, art. 207, 1/; iwt 01/10/2002
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Van toepassing vanaf 01/12/2006; zie KB 09/01/2007, art. 1; B.S. 25/01/2007
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§ 1bis ingevoegd bij W 15/09/2006, art. 207, 2/; iwt 01/12/2006
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§ 1ter ingevoegd bij W 15/09/2006, art. 207, 3/; iwt 01/12/2006
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§ 2. Voor de berekening van de rust- en overlevingspensioenen wordt de wedde van de
mijnassessoren vastgesteld op [22 238 euro]6; zij wordt vermeerderd met de hierna volgende
verhogingen, op basis van periodes van drie jaar ambtsuitoefening [...]7:
Aantal jaren ambtsuitoefening

Bedrag van de verhoging na iedere periode

- Drie jaren ambtsuitoefening
- Zes jaren ambtsuitoefening
- Negen jaren ambtsuitoefening
- Twaalf jaren ambtsuitoefening
- Vijftien jaren ambtsuitoefening
- Achttien jaren ambtsuitoefening
- Eenentwintig jaren ambtsuitoefening

[2354
2354
2354
1766
1766
1766
1766]8

[§ 3. Voor de berekening van de rust- en overlevingspensioenen wordt de wedde van de
afdelingsgriffier vastgesteld op [33 790 euro]9; zij wordt vermeerderd met de hierna volgende
verhogingen, op basis van periodes van drie jaar ambtsuitoefening [...]10:
Aantal jaren ambtsuitoefening

Bedrag van de verhoging na iedere periode

- Drie jaren ambtsuitoefening
- Zes jaren ambtsuitoefening.
- Negen jaren ambtsuitoefening
- Twaalf jaren ambtsuitoefening
- Vijftien jaren ambtsuitoefening
- Achttien jaren ambtsuitoefening
- Eenentwintig jaren ambtsuitoefening.

[2354
2354
2354
1766
1766
1766
1766]11]12

[Art. 2. De jaarvergoeding van de assessoren van de afdeling wetgeving van de Raad van State wordt
vastgesteld op de helft van de wedde van de staatsraden.]13
[Art. 3. [§ 1. De wedden en vergoedingen, bedoeld in artikel 1 en 2, worden na iedere periode van
drie jaar ambtsuitoefening bij de Raad van State verhoogd. Die verhogingen worden als volgt
gespreid:
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Woorden vervangen bij W 15/09/2006, art. 207, 4/; iwt 01/12/2006
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Woorden geschrapt bij W 15/09/2006, art. 207, 4/; iwt 01/12/2006
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Cijfers vervangen bij W 15/09/2006, art. 207, 4/; iwt 01/12/2006
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Woorden vervangen bij W 15/09/2006, art. 207, 5/; iwt 01/12/2006
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Woorden geschrapt bij W 15/09/2006, art. 207, 5/; iwt 01/12/2006
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Cijfers vervangen bij W 15/09/2006, art. 207, 5/; iwt 01/12/2006
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Artikel 1 vervangen bij W 03/04/1997, art. 16; iwt 01/01/1997
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Art. 2 vervangen bij W 28/03/1964, art. 2; iwt 01/07/1962
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[1/ Voor de eerste voorzitter, de voorzitter, de kamervoorzitters, de staatsraden, de auditeur-generaal,
de adjunct-auditeur-generaal, de eerste auditeurs-afdelingshoofden, de eerste referendarissenafdelingshoofden, de eerste auditeurs, de eerste referendarissen en de hoofdgriffier: acht
opeenvolgende verhogingen, waarvan de eerste drie 2 354 euro, de volgende vier van 1 766 euro en de
laatste volgens de volgende voorwaarden (in euro):
- Eerste voorzitter 3 306
- Auditeur-generaal 5 072
- Voorzitter 3 232
- Adjunct-auditeur-generaal 4 998
- Kamervoorzitter 2 894
- Eerste auditeur-afdelingshoofd en Eerste referendaris-afdelingshoofd 4 660
- Staatsraad 2 776
- Eerste auditeur en eerste referendaris 2 776
- Hoofdgriffier 2 776]14
[2/ Voor de auditeurs, de referendarissen, de adjunct-auditeurs en de adjunct-referendarissen: acht
opeenvolgende verhogingen tot 22 074 euro in het geheel, waarvan de eerste drie 2 943 euro en de
overige vijf 2 649 euro bedragen;
3/ Voor de griffiers: acht opeenvolgende verhogingen tot 20 470,31 euro in het geheel, waarvan de
eerste drie 3 411, 72 euro en de overige vijf 2 047, 03 euro bedragen;
4/ Voor de assessoren van de afdeling wetgeving: zeven opeenvolgende verhogingen tot 7 063 euro in
het geheel, waarvan de eerste drie 1 177 euro en de overige vier 883 euro bedragen.]15]16
[§ 1bis. De wedden en vergoedingen, bedoeld in de artikelen 1 en 2, worden wat de leden van de Raad
voor Vreemdelingenbetwistingen betreft, na iedere periode van drie jaar ambtsuitoefening bij de
voornoemde raad verhoogd. Die verhogingen worden als volgt verspreid:
1/ voor de eerste voorzitter, de voorzitter en de kamervoorzitters: acht opeenvolgende verhogingen,
waarvan de eerste drie 2 354 euro, de volgende vier van 1 766 euro en de laatste volgens de volgende
voorwaarden (in euro):
- Eerste voorzitter 3 232
- Voorzitter 2 894
- Kamervoorzitter 2 776
2/ Voor de rechters in vreemdelingenzaken: acht opeenvolgende verhogingen tot 22 074 euro in het
geheel, waarvan de eerste drie 2 943 euro en de overige vijf 2 649 euro bedragen;
3/ Voor de hoofdgriffier en de griffiers: acht opeenvolgende verhogingen tot 11 037 euro in het
geheel, waarvan de eerste drie 1 839 euro en de overige vijf 1 104 euro bedragen.]17
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§ 1, 1/, vervangen bij W 15/09/2006, art. 208, 1/; iwt 01/10/2002

15

§ 1, 2/, 3/ en 4/ vervangen bij W 15/09/2006, art. 208, 2/; iwt 01/12/2006
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§ 1 vervangen bij W 03/04/1997, art. 17; iwt 01/01/1997
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§ 1bis ingevoegd bij W 15/09/2006, art. 208, 3/; iwt 01/12/2006
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[§ 2. Aan de ambtsdragers bij de Raad van State en de leden van de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen uitgezonderd de griffiers, worden de volgende weddebijslagen
toegekend]18:
Aantal jaren ambtsuitoefening
- Twaalf jaren ambtsuitoefening
- Vijftien jaren ambtsuitoefening
- Achttien jaren ambtsuitoefening

Bedrag van de weddebijslag
[589 euro
589 euro
589 euro]19]20

§ 3. Aan de griffiers [van de Raad van State en de leden van de griffie van de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen]21 worden de volgende weddebijslagen toegekend:
Aantal jaren ambtsuitoefening
- Twaalf jaren ambtsuitoefening
- Vijftien jaren ambtsuitoefening

Bedrag van de weddebijslag
[738 euro
738 euro]22]23

[§ 3bis. Onverminderd de overige in dit artikel bedoelde verhogingen, genieten de in artikel 69, 1/ van
de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, bedoelde leden van de Raad, die
geen mandaat uitoefenen, en die ten minste elf jaar graadanciënniteit hebben, op formeel gemotiveerd
gunstig advies van de korpschef, en voor zover zij bij hun periodieke beoordeling, niet de vermelding
onvoldoende gekregen hebben, een verhoging van 1 487 euro. Onder dezelfde voorwaarden genieten
ook de eerste auditeurs en de eerste referendarissen die ten minste elf jaar benoemd zijn in de graad
van eerste auditeur of eerste referendaris, deze verhoging.
Indien een navolgende periodieke evaluatie leidt tot de voornoemde eindvermelding, “onvoldoende”,
dan verliest de in het eerste lid bedoelde ambtsdrager deze verhoging de eerste van de maand volgend
op de kennisgeving van de definitieve beoordeling.
Deze bepaling vindt geen toepassing vooraleer de bepalingen betreffende periodieke evaluatie van
ambtsdragers van de Raad van State, in werking zijn getreden.]24
§ [4]25. De eerste van die verhogingen gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de eerste
periode van drie jaar.
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Woorden ingevoegd bij W 15/09/2006, art. 208, 4/; iwt 01/12/2006
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Vervangen bij W 15/09/2006, art. 208, 4/; iwt 01/12/2006
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§ 2 ingevoegd bij W 03/04/1997, art. 17; iwt 01/01/1997

21

Woorden ingevoegd bij W 15/09/2006, art. 208, 5/; iwt 01/12/2006
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Woorden vervangen bij W 15/09/2006, art. 208, 5/; iwt 01/12/2006
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§ 3 ingevoegd bij W 03/04/1997, art. 17; iwt 01/01/1997

24

§ 3bis ingevoegd bij W 15/09/2006, art. 208, 6/; iwt 01/12/2006
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§ 4 hernummerd bij W 03/04/1997, art. 17; iwt 01/01/1997
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De ambtsdragers bij de Raad van State [en de leden van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen]26
blijven het anciënniteitsvoordeel behouden, ongeacht de bevorderingen welke ze mochten verkrijgen.
[§ [5]27. Behoudens wat de griffiers betreft, wordt bij de berekening van de periodieke verhogingen
voor de ambtsdragers [en voor de leden van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen]28 rekening
gehouden met:
[1/ de tijd van inschrijving bij de balie, evenals de uitoefening van het ambt van notaris door een
doctor of een licentiaat in de rechten;]29
2/ ieder jaar in de magistratuur, [het ambt van referendaris bij het [Grondwettelijk Hof]30
inbegrepen,]31 als professor in het hoger onderwijs of in het ambtenaarschap;
3/ voor zover het niet gaat om reeds bij de in 1/ en 2/ bedoelde ambten, de duur van de diensten die
volgens de bezoldigingsregeling van het personeel der ministeries in aanmerking kunnen worden
genomen voor de berekening van de geldelijke anciënniteit van de ambtenaren van niveau 1, en dit
volgens dezelfde regels [alsook de duur van de diensten gepresteerd als griffier bij de Raad van State
of lid van de griffie van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op voorwaarde dat hij in die
hoedanigheid houder is van een diploma van doctor, licentiaat of master in de rechten en dit volgens
dezelfde regels;]32
[4/ De periode gedurende dewelke het ambt van lid van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is
uitgeoefend wat de ambtsdragers van de Raad van State betreft en van ambtsdrager bij de Raad van
State wat de leden van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen betreft.]33
[Behalve wanneer de nieuwe berekening voordeliger is, behouden alle griffiers van de Raad van State
die op datum van inwerkingtreding van deze bepaling benoemd zijn de op die datum vastgestelde
berekening van de periodieke verhoging.]34
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Woorden ingevoegd bij W 15/09/2006, art. 208, 7/; iwt 01/12/2006
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§ 5 hernummerd bij W 03/04/1997, art. 17; iwt 01/01/1997
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Woorden ingevoegd bij W 15/09/2006, art. 208, 8/; iwt 01/12/2006
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Het 1/ vervangen bij W 25/05/1999, art. 27; iwt 02/07/1999 - Artikel 27 houdt geen rekening met
de hernummering van § 5 bij W 03/04/1997, art. 17
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Woord “Arbitragehof” vervangen bij W 21/02/2010, art. 5; iwt 08/03/2010
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Woorden ingevoegd bij W 06/01/1989, art. 9; iwt 17/01/1989
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Woorden ingevoegd bij W 15/09/2006, art. 208, 8/; iwt 01/12/2006

33

4/ ingevoegd bij W 15/09/2006, art. 208, 8/; iwt 01/12/2006

34

Lid ingevoegd bij W 15/09/2006, art. 208, 10/; iwt 01/12/2006
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Wat de griffiers [bij de Raad van State en de leden van de griffie van de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen]35 betreft, wordt bij de berekening van de periodieke verhogingen
rekening gehouden met:
1/ de perioden bedoeld onder 1/ van het voorafgaande lid;
2/ de perioden bedoeld onder 2/ van hetzelfde lid;
3/ de duur van de functies als lid van het personeel van de Raad van State [of van de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen gepresteerd in niveau A of B en dit in dezelfde mate en volgens dezelfde
regels als in het statuut bepaald;]36
4/ de duur van de diensten die volgens de bezoldigingsregeling van het personeel der ministeries in
aanmerking kunnen worden genomen voor de berekening van de geldelijke anciënniteit van de
personeelsleden van niveau [A of B]37, en dit in dezelfde mate en volgens dezelfde regels.
Indien sommige van de bovenbedoelde ambten gelijktijdig worden uitgeoefend, is de samenvoeging
daarvan voor de berekening van de weddeverhogingen niet geoorloofd. Indien zij achtereenvolgens
werden uitgeoefend, wordt de duur van die uitoefening samengeteld.]38
§ [6]39. De wedde van degene die, op het tijdstip van zijn eerste benoeming tot ambtsdrager bij de
Raad van State [of tot lid van de Raad of van de griffie van de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen]40 reeds een ambt bekleedt [als bedoeld onder 2/ en 3/ van het eerste lid
en 2/ tot 4/ van het tweede lid van § 3 van dit artikel]41, mag niet lager liggen dan de wedde die hij in
dat ambt werkelijk ontving. Deze bepaling is niet van toepassing op de bijzitters.
§ [7]42. Voor de berekening van de periodieke verhogingen wordt rekening gehouden met de periodes
gedurende welke een ambtsdrager bij de Raad van State met toepassing van artikel 54bis van de wet
van 23 december 194643, buiten kader werd geplaatst.
[Voor de berekening van de periodieke verhogingen wordt rekening gehouden met de periodes
gedurende welke een lid van de Raad of van de griffie van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
met toepassing van artikel 39/51 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
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Woorden ingevoegd bij W 15/09/2006, art. 208, 9/; iwt 01/12/2006
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Woorden ingevoegd bij W 15/09/2006, art. 208, 9/; iwt 01/12/2006
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Woorden ingevoegd bij W 15/09/2006, art. 208, 9/; iwt 01/12/2006
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§5 vervangen bij W 02/08/1974, art. 16; iwt 01/04/1972
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§ 6 hernummerd bij W 03/04/1997, art. 17; iwt 01/01/1997
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Woorden ingevoegd bij W 15/09/2006, art. 208, 11/; iwt 01/12/2006
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Woorden vervangen bij W 02/08/1974, art. 16; iwt 01/04/197>

42
43

§ 7 hernummerd bij W 03/04/1997, art. 17; iwt 01/01/1997>
Lees : “artikel 111 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973"

8
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, buiten kader werd
geplaatst.]44]45
[Art. 3bis. De ambtsdragers van de Raad van State of het lid van de Raad of van de griffie van de
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen die geroepen wordt om, gedurende ten minste drie
opeenvolgende maanden, de eerste voorzitter, de auditeur-generaal, de voorzitter, de adjunct-auditeurgeneraal, de kamervoorzitter, de eerste-auditeur-afdelingshoofd, de eerste referendarisafdelingshoofd, de hoofdgriffier of de griffier in de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in de
uitoefening van zijn mandaat te vervangen, ontvangt de helft van het verschil tussen de wedde en de
wedde die aan het voorlopig uitgeoefende mandaat is verbonden op voorwaarde dat hij voldoet aan de
voorwaarden om in dat mandaat te worden aangesteld.]46
[Art. 3ter. Aan de in artikel 1 bedoelde ambtsdragers bij de Raad van State , de griffiers uitgezonderd,
en aan de leden van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, die wachtdienst hebben, wordt een
weddenbijslag van 3 223 euro toegekend.
Aan de griffiers van de Raad van State en aan de leden van de griffie van de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen die wachtdienst hebben wordt een weddenbijslag van 2 231 euro
toegekend.]47
[Art. 3quater. Aan de ambtsdragers bij de Raad van State die overeenkomstig artikel 73, § 2, van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, het bewijs leveren van de kennis van
de andere taal, Frans of Nederlands, dan die waarin hun diploma is gesteld, wordt een weddebijslag
van [1487 euro]48 toegekend.
Aan de ambtsdragers bij de Raad van State die overeenkomstig artikel 73, § 3, van de in het eerste lid
bedoelde wetten, het bewijs leveren van een voldoende of grondige kennis van het Duits, wordt een
weddebijslag van [1487 euro]49 toegekend.
[Dezelfde weddenbijslagen worden toegekend aan de leden van de Raad en de griffie van de Raad
voor Vreemdelingenbetwistingen volgens de onderscheiden gemaakt in het eerste en het tweede lid.
De ambtsdrager die met toepassing van artikel 39/20, derde lid, van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
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Lid ingevoegd bij W 15/09/2006, art. 208, 12/; iwt 01/12/2006

45

Art. 3 vervangen bij W 03/06/1971, art. 44; iwt 29/06/1971

46

Art. 3bis ingevoegd bij W 03/06/1971, art. 45; iwt 29/06/1971; vervangen bij W 15/09/2006,
art. 209; iwt 01/12/2006

47

Art. 3ter ingevoegd bij W 25/05/1999, art. 28; iwt 02/07/1999; vervangen bij W 15/09/2006,
art. 210; iwt 01/12/2006

48

Woorden vervangen bij W 15/09/2006, art. 211, 1/; iwt 01/12/2006

49

Woorden vervangen bij W 15/09/2006, art. 211, 1/; iwt 01/12/2006
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vreemdelingen, het ambt van griffier uitoefent, wordt bijkomend de helft van de in het tweede lid
bepaalde weddenbeslag toegekend voor de periode gedurende dewelke hij dit ambt uitoefent.]50]51
[Art. 4. De wedden, vergoedingen en anciënniteitsverhogingen van de ambtsdragers bij de Raad van
State [en van de leden van de Raad en van de griffie van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen]52
worden gekoppeld aan de mobiliteitsregeling toepasselijk op de bezoldiging van het rijkspersoneel in
actieve dienst]53.
Art. 5. De ambtsdragers [en de leden van de Raad en van de griffie van de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen]54 bedoeld in de artikelen 1 en 2 genieten de geboortevergoedingen en
kindertoelagen toegekend aan de ambtenaren van de administratie.
De overige wedde-aanvullende toelagen, vergoedingen en uitkeringen welke aan de ambtenaren van
de administratie worden toegekend, worden onder dezelfde voorwaarden toegekend aan de
ambtsdragers bij de Raad van State [en aan de leden van de Raad en van de griffie van de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen]55.
Het regime dat ingevoerd werd bij artikel 4 der wet van 30 juli 1928, gewijzigd bij artikel 8 der wet
van 13 juli 1930 en bij de besluitwet van 26 januari 1935, en de besluiten van 19 januari 1942 en 31
januari 1945, alsmede de maandelijkse uitkering van 100 frank per kind, begrepen in de
mobiliteitsvergoeding, worden evenwel gehandhaafd ten gunste van de titularissen die, op het
ogenblik van hun benoeming in de Raad van State, als magistraat van de rechterlijke macht
fungeerden en tenminste vijf kinderen hebben of gehad hebben, en deze behouden hun rang. Ter
andere zijde moet de uitkering van het derde kind steeds gelijk zijn aan de som van de uitkeringen aan
de eerste drie begunstigde kinderen van de ambtenaren van de administratie, en de uitkering welke
vanaf het vierde kind wordt toegekend zal nooit lager zijn dan de uitkeringen die worden toegekend
voor de kinderen van dezelfde rang van de onder het eerste lid bedoelde ambtsdragers.
Art. 6. De wet van 9 december 1950 houdende vaststelling in geldeenheden, van de wedden,
vergoedingen en anciënniteitsverhogingen van het personeel van de Raad van State wordt opgeheven.
De artikelen 1 , 2 en 3 der wet van 15 april 1 949 betreffende de wedde- en de pensioenregeling van
de leden en de griffier van de Mijnraad worden opgeheven.
De jaarwedde, waarvan sprake in artikel 6 der wet van 15 april 1949 , is die welke bij deze wet wordt
bepaald.
Art. 7. Deze wet heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1952. Het laatste lid van artikel 5 heeft
echter uitwerking met ingang van 1 december 1947.
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Leden toegevoegd bij W 15/09/2006; art. 211, 2/; iwt 01/12/2006
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Art. 3quater ingevoegd bij W 25/05/1999, art. 29; iwt 02/07/1999

52

Woorden ingevoegd bij W 15/09/2006, art. 212; iwt 01/12/2006
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Art. 4 vervangen bij W 02/08/1974, art. 18; iwt 01/04/1972

54

Woorden ingevoegd bij W 15/09/2006, art. 213, 1/; iwt 01/12/2006

55

Woorden ingevoegd bij W 15/09/2006, art. 213, 2/; iwt 01/12/2006
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