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WOORD VOORAF

In zijn vijfentwintigjarig bestaan werden de rechtspleging, de
bevoegdheid en ten slotte de naam van het Hof gewijzigd.
Aanvankelijk kon het de beroepen behandelen die werden ingesteld
door « institutionele » verzoekers (regeringen en wetgevende
vergaderingen) en kon het door rechters gestelde vragen
beantwoorden, en zulks enkel in de aangelegenheid van de
bevoegdheidverdelende regels (1983). Vervolgens werd het ertoe
gemachtigd de beroepen te behandelen van de natuurlijke personen
of rechtspersonen die doen blijken van een belang en werd zijn
toetsing uitgebreid tot de inachtneming van het beginsel van
gelijkheid en niet-discriminatie (1989). En ten slotte werd het Hof
belast met de toetsing van alle fundamentele rechten en
grondwettelijke vrijheden (2003) en kreeg het de titel van
Grondwettelijk Hof (2007), een titel die overeenstemt met zijn
bevoegdheidssfeer, die de Grondwetgever en de bijzondere
wetgever geleidelijk aan hadden uitgebreid.

Aan de samenstelling van het Hof werd niet geraakt. Het is
onveranderlijk samengesteld uit twaalf rechters, maar het kan
rekenen op een sterkere wetenschappelijke ondersteuning : het
aantal referendarissen werd opgetrokken van twaalf naar
negentien. Dat vormt meteen de verklaring voor het feit dat het Hof
de opeenvolgende aanhangig gemaakte geschillen sereen heeft
kunnen verwerken, zonder de wijze waarop de zaken worden
behandeld te moeten herbekijken of beducht te moeten zijn voor
achterstand.

De in dit verslag gepubliceerde statistieken bevestigen de lering van
de voorbije jaren : het prejudiciële contentieux wint het van het
vernietigingscontentieux; het beginsel van gelijkheid en
niet-discriminatie blijft de toetsingsnorm « bij uitstek » van het Hof;
het Hof neemt bijna even vaak zitting in voltallige kamer als in een
zetel van zeven rechters; de vorderingen tot schorsing zijn zeldzaam
en de schorsingen zelf waren in 2008 onbestaande.

Bij lezing van het verslag blijkt ook dat geen enkele sector aan zijn
toetsing ontsnapt, want zowel de burgers als de rechters hebben de
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gewoonte aangenomen niet langer genoegen te nemen met
wetskrachtige normen indien ze niet de grondwettigheidstoets
hebben doorstaan.

Het Hof heeft aldus de meest uiteenlopende kwesties moeten
behandelen : klassieke (taalfaciliteiten), steeds terugkerende (het
beroepsgeheim van de advocaat), brandend actuele (jeugdrecht,
vreemdelingenrecht), veelbelovende (hervorming van de
echtscheiding, verhaalbaarheid van de honoraria van advocaten),
kwellende (sanctierecht).

Deze terugblik op het voorbije activiteitsjaar wil de lezer - en het
Hof – de tendensen, de constanten en de kenteringen in de
rechtspraak aanreiken en aldus het grondwettelijk profiel van onze
samenleving schetsen.

Marc BOSSUYT en Paul MARTENS
Voorzitters van het Grondwettelijk Hof
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I. DE RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

1. De onontvankelijkheid van de prejudiciële vragen
(arrest nr. 27/2008)

Aan het Hof wordt een prejudiciële vraag gesteld over artikel 9,
derde lid, tweede zin, van de wet van 12 april 1965 betreffende het
vervoer van gasachtige producten en andere door middel van
leidingen. Het Hof wordt gevraagd of die bepaling, in die zin
geı̈nterpreteerd dat het de exploitant ertoe verplicht de kosten voor
de verplaatsing van de leidingen ten laste te nemen, enerzijds,
ongeacht de openbare weg « waarvan het belang wordt
aangevoerd » en, anderzijds, ongeacht de graad van
voorzienbaarheid van de reden voor de verplaatsing, in strijd is met
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, gekoppeld aan het beginsel
van de gelijkheid voor de openbare lasten. Die bepaling zou de
houders van een verplichting tot het vervoeren van gasachtige
producten en andere verschillend behandelen ten opzichte van de
andere houders van een vergunning voor het beheer van een
installatie waarvan de aanwezigheid een erfdienstbaarheid van
openbaar nut vormt, of ten opzichte van alle personen die aan
openbare lasten zijn onderworpen, doordat het exploitatierecht van
die houders aldus zou worden uitgehold.

Het Hof aanvaardt een exceptie van niet-ontvankelijkheid die de
Ministerraad en de Vlaamse Regering hadden aangevoerd en stelt
vast dat de aan het Hof toevertrouwde toetsing van wetskrachtige
normen aan de artikelen 10 en 11 van de Grondwet vereist dat een
welbepaalde categorie van personen het voorwerp uitmaakt van
een pertinente vergelijking met een andere categorie. Wanneer noch
uit de prejudiciële vraag, noch uit de motivering van de
verwijzingsbeslissing kan worden opgemaakt welke categorieën
van personen met elkaar dienen te worden vergeleken, terwijl het
niet gaat om de schending van een aan ieder erkend grondrecht, en
wanneer daaruit evenmin kan worden afgeleid op welke wijze de in
het geding zijnde bepaling een schending zou inhouden van de
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artikelen 10 en 11 van de Grondwet, bevat de prejudiciële vraag niet
de noodzakelijke elementen op grond waarvan het Hof uitspraak
moet kunnen doen.

Het staat niet aan het Hof een verschil in behandeling te
onderzoeken met betrekking tot hetwelk het zelf de met elkaar te
vergelijken categorieën zou moeten preciseren, en bovendien zou
het toelaten van zulk een prejudiciële vraag ertoe leiden dat het
tegensprekelijk karakter van de rechtspleging voor het Hof in het
gedrang wordt gebracht, nu de partijen die in de zaak voor het Hof
wensen tussen te komen, niet in de gelegenheid worden gesteld
zulks op een doeltreffende wijze te doen. Dat geldt inzonderheid
voor de partijen die zouden opkomen voor de verdediging van de
in het geding zijnde bepaling en alsdan geen dienstig verweer
zouden kunnen voeren.

De prejudiciële vraag wordt derhalve niet ontvankelijk verklaard.

2. De ontvankelijkheid van de tussenkomsten (arrest
nr. 44/2008)

Wanneer het Hof bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak
doet, kan, luidens artikel 87, § 1, van de bijzondere wet van 6 januari
1989, « ieder die van een belang doet blijken in de zaak voor de
rechter die de verwijzing gelast, een memorie aan het Hof richten
binnen dertig dagen na de bekendmaking » van de vraag in het
Belgisch Staatsblad. Dezelfde bepaling voegt eraan toe : « Hij wordt
daardoor geacht partij in het geding te zijn ».

Die onduidelijke bepaling kan op drie manieren worden
geı̈nterpreteerd.

Volgens de eerste, de meest beperkende, zou die bepaling betekenen
dat men reeds aanwezig moet zijn in de voor de verwijzende rechter
hangende procedure om voor het Hof tussen te komen. Die
interpretatie is onverdedigbaar : de voor de verwijzende rechter
aanwezige partijen putten hun recht om voor het Hof tussen te
komen, uit de artikelen 77 en 85 van de bijzondere wet van 6 januari
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1989. Aan artikel 87, § 1, kan geen interpretatie worden gegeven die
die bepaling zinloos zou maken.

De tweede interpretatie is genuanceerder. Artikel 87, § 1, zou
betekenen dat niet alleen de voor de verwijzende rechter aanwezige
personen voor het Hof kunnen tussenkomen, maar ook diegenen
die voor die verwijzende rechter hadden kunnen tussenkomen, ook
al hebben zij dat niet gedaan (arrest nr. 56/93, B.2.7). De persoon die
de hoedanigheid zou hebben van partij bij een procedure die
analoog is met die welke bij het Hof aanhangig is, zou daarentegen
niet kunnen tussenkomen (arrest nr. 82/95, B.1.2).

Het Hof heeft evenwel tussenkomsten in geval van « analoge
procedures » aanvaard wanneer echter een bijzonderheid van de
procedure het mogelijk maakte van de regel af te wijken. Al die
gevallen worden in herinnering gebracht in het arrest nr. 44/2008

(B.2.4).

In datzelfde arrest zet het Hof zijn redenering verder en breidt het
die uit. Het herinnert eraan dat het moet vermijden « dat voor het
Hof personen in rechte treden die slechts een hypothetisch belang
hebben bij de aan het Hof gestelde prejudiciële vragen ». Maar het
voegt eraan toe dat het « rekening [moet] houden met het versterkte
gezag van gewijsde dat voortvloeit uit artikel 26, § 2, tweede lid, 2°,
van de bijzondere wet van 6 januari 1989 en ervoor [moet] zorgen
dat prejudiciële vragen met betrekking tot identieke problemen niet
worden vermenigvuldigd ». Het stelt vast dat « door toe te staan dat
elke persoon die doet blijken van een belang de vernietiging kan
vorderen van een bepaling waarvan het Hof, uitspraak doende op
een prejudiciële vraag, heeft vastgesteld dat ze de Grondwet
schendt, […] artikel 4, tweede lid, dat in de bijzondere wet van
6 januari 1989 is ingevoerd bij de bijzondere wet van 9 maart 2003,
het gevolg [heeft] versterkt dat een op prejudiciële vraag gewezen
arrest kan hebben voor de personen die geen partij waren bij dat
arrest ».

Het besluit hieruit dat « de personen die het afdoende bewijs
leveren van het rechtstreekse gevolg dat het antwoord dat het Hof
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op een prejudiciële vraag zal geven, op hun persoonlijke situatie
kan hebben, doen blijken van een belang om voor het Hof tussen te
komen ».

Die nieuwe oplossing zal worden herhaald in de arresten nrs. 89 en
117/2008.ar
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II. GRONDWETTELIJK RECHT

3. De « Wooncode », het recht op huisvesting en de
taalfaciliteiten (arrest nr. 101/2008)

Het decreet van het Vlaamse Gewest van 15 december 2006
houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de
Vlaamse Wooncode wil, over het algemeen, een oplossing vinden
voor de leefbaarheidsproblemen die zich voordoen in bepaalde
sociale wooncomplexen in Vlaanderen, om het recht op huisvesting
van alle bewoners te waarborgen. Daartoe leggen de nieuwe
bepalingen van het decreet, volgens de parlementaire voorbereiding
ervan, duidelijker dan voordien de verplichtingen van de huurder
en van de verhuurder vast en stellen zij die laatste de instrumenten
ter beschikking die hem zouden moeten toelaten snel en gepast op
te treden tegenover huurders die hinder veroorzaken en de
leefbaarheid in de sociale woonwijken aantasten.

De Franse Gemeenschapsregering en de vzw’s « Liga voor
Mensenrechten » en « Vlaams Overleg Bewonersbelangen »
vorderen de vernietiging van bepalingen van dat decreet die de
bepalingen wijzigen van titel VII van de Vlaamse Wooncode, die de
verhuring van woningen in de sociale sector regelt.

De Franse Gemeenschapsregering had eveneens de schorsing van
diezelfde bepalingen gevorderd. Het Hof heeft die vordering
verworpen bij zijn arrest nr. 104/20071, vanuit de overweging dat het
middel dat de schending aanvoert van artikel 16bis van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen,
al dan niet in samenhang gelezen met artikel 30 van de Grondwet,
niet kon worden beschouwd als ernstig in de zin van artikel 16ter
van dezelfde bijzondere wet, op grond van een interpretatie van het
decreet die zal worden overgenomen in de beslissing ten gronde.

Er werden, ter ondersteuning van de vernietigingsberoepen, diverse
punten van kritiek geformuleerd met betrekking tot, enerzijds, de
inachtneming van de bevoegdheidverdelende regels en, anderzijds,
de artikelen 10, 11, 22 en 23 van de Grondwet.

1 Zie verslag 2007, pagina 9 en volgende.
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I. Over de bevoegdheidverdelende regels

Wat betreft de schending van de artikelen 39 en 128, § 1, van de
Grondwet en de artikelen 5, § 1, II, 3°, en 6, § 1, IV, van de bijzondere wet
van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen

Volgens de Franse Gemeenschapsregering had de Vlaamse
gewestwetgever zijn bevoegdheden overschreden door, enerzijds, te
bepalen dat de huurder of kandidaat-huurder van een sociale
woning zijn bereidheid moet aantonen om Nederlands te leren om
toegang te verkrijgen tot een woning en die te behouden, en,
anderzijds, te bepalen dat de Vlaamse Regering stimulerende
maatregelen kan nemen ten aanzien van de personen voor wie die
voorwaarde niet geldt omdat zij reeds op het ogenblik van de
inwerkingtreding van het decreet huurder waren van een sociale
woning, teneinde hen in staat te stellen toch aan die voorwaarde te
voldoen. De gewestwetgever zou met die bepalingen in
werkelijkheid de inburgering nastreven van de personen die geen
Nederlands kennen - onder wie onder andere inwijkelingen -,
hetgeen tot de bevoegdheid van de gemeenschappen behoort.

Het Hof antwoordt dat de Vlaamse gewestwetgever op grond van
zijn bevoegdheid inzake huisvesting bepalingen heeft kunnen
aannemen die de toegang tot de sociale huisvesting regelen, meer
bepaald om voor te schrijven dat de huurders en
kandidaat-huurders hun bereidheid moeten aantonen om
Nederlands te leren, vermits een minimale kennis, bij alle huurders,
van de taal die door de diensten van de verhuurder wordt gebruikt,
de communicatie met die diensten en bijgevolg het woonklimaat
verbetert voor alle bewoners van de betrokken woonwijken. De
omstandigheid dat het leren van het Nederlands eveneens een
positieve invloed kan hebben op de mogelijkheden tot
maatschappelijke en professionele integratie van de betrokken
personen, en bijgevolg op de doelstellingen die de Vlaamse
Gemeenschap nastreeft op het gebied van integratie van
inwijkelingen, kan de uitoefening niet verhinderen, door het
Gewest, van diens bevoegdheid inzake huisvesting.
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Wat betreft de schending van artikel 16bis van de bijzondere wet van

8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen

De Franse Gemeenschapsregering voerde eveneens aan dat
bepalingen van het decreet een schending inhielden van
artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen, al dan niet in samenhang gelezen met
artikel 30 van de Grondwet, doordat, om in aanmerking te komen
voor een sociale woning gelegen in de rand- en taalgrensgemeenten,
de kandidaat-huurders en de huurders ertoe worden verplicht aan
te tonen dat ze bereid zijn Nederlands te leren.

Het is tot dat middel dat het Hof, in zijn voormelde arrest
nr. 104/2007, het onderzoek van de schorsingsvordering had
beperkt, vermits die was ingesteld op grond van artikel 16ter van de
voormelde bijzondere wet.

Het Hof neemt de redenering over volgens welke de
gewestwetgever niet het gebruik van de talen heeft geregeld, geen
afbreuk heeft kunnen doen aan de garanties die de Franstaligen
genieten in de randgemeenten en de faciliteitengemeenten, en geen
afbreuk heeft gedaan aan de vrijheid van taalgebruik zoals die is
gewaarborgd bij artikel 30 van de Grondwet, doordat de bestreden
bepalingen een inspanningsverbintenis en geen
resultaatsverbintenis creëren.

II. Ten aanzien van de schending van de artikelen 10, 11, 22 en 23 van
de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met sommige
bepalingen van Europees en internationaal recht

Wat betreft de proefperiode en de opzegging van de huurovereenkomst

De verzoekende vzw’s verweten bepalingen van het decreet een
aanzienlijke en niet-verantwoorde achteruitgang te veroorzaken
wat betreft de bescherming van het recht op huisvesting,
voornamelijk in zoverre zij voorzien in een proefperiode van
maximum twee jaar en de mogelijkheid van buitengerechtelijke
ontbinding van de huurovereenkomst gedurende of aan het einde
van die proefperiode bij een negatieve evaluatie, zonder
opzeggingstermijn of met een opzeggingstermijn die korter is dan
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voordien, doordat de huurovereenkomsten, « in afwijking van
artikel 1762bis van het Burgerlijk Wetboek, de ontbindende
voorwaarden » moeten bevatten.

Het Hof herinnert eraan dat de wetgever, door artikel 1762bis in het
Burgerlijk Wetboek in te voegen door de wet van 30 mei 1931, de
uitdrukkelijke ontbindende voorwaarde, die eveneens « ontbindend
beding » wordt genoemd, wilde verbieden omdat zij volgens de
parlementaire voorbereiding een opzegging van rechtswege
mogelijk maakt, zonder te letten « op den ernst van het verzuim of
op de omstandigheden die het niet-naleven of de vertraging zouden
kunnen wettigen of verklaren », omdat « dit beding […] een
gevaarlijk wapen [is] in de handen van den schuldenaar die zijn
recht tot het uiterste wil doen gelden » en omdat het « in de
contracten waarvan de ten uitvoerlegging moet loopen over een
langen termijn, zooals de huishuur, […] volstrekt onrechtvaardig
[voorkomt] ».

Doordat hij bevoegd is om de aangelegenheid van de huisvesting in
haar geheel te regelen, is de Vlaamse decreetgever bevoegd om te
oordelen of, op het gebied van sociale huisvesting, dient te worden
afgeweken van regels van het Burgerlijk Wetboek, zoals die van
artikel 1762bis. Dit neemt niet weg dat de decreetgever geen afbreuk
mag doen aan de woonzekerheid in de sector van de sociale
huisvesting, die een fundamenteel element is van het realiseren van
het recht op een behoorlijke huisvesting dat wordt gewaarborgd
door artikel 23 van de Grondwet en dat is toevertrouwd aan de
verschillende wetgevers. De mogelijkheid om een uitdrukkelijk
ontbindend beding in de huurovereenkomst op te nemen, ontneemt
de huurders immers de waarborg van het voorafgaand optreden
van een rechter in geval van ontbinding van de huurovereenkomst
door de verhuurder wegens een tekortkoming aan hun
verplichtingen. Weliswaar dient het Hof op het vlak van het
huisvestingsbeleid het oordeel van de gewestwetgevers betreffende
het algemeen belang te eerbiedigen, tenzij dat oordeel kennelijk
onredelijk is, maar die beoordelingsvrijheid is minder ruim
wanneer dat huisvestingsbeleid voor een bepaalde categorie van
personen het verlies van hun woonst kan teweegbrengen, hetgeen
immers als één van de meest verregaande inmengingen in het recht
op eerbiediging van de woning wordt beschouwd, volgens de
rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
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In tegenstelling tot hetgeen is bepaald in het gemeen recht, kan de
huurovereenkomst worden ontbonden enkel op grond van de
beoordeling, door de verhuurder, van de tekortkomingen van de
huurder, van de ernst ervan en van het blijvend karakter ervan,
zonder voorafgaande controle van een onafhankelijke en
onpartijdige rechter die buiten de contractuele relatie staat.

Het doel dat erin bestaat de best mogelijke leefbaarheid te
waarborgen voor alle bewoners van sociale woningen, kan
rechtvaardigen dat in een begeleiding wordt voorzien voor de
nieuwe huurders, dat zij worden herinnerd aan hun plichten en dat
evenredige sancties kunnen worden opgelegd aan huurders die,
doordat zij nalaten hun contractuele verplichtingen na te komen,
last of hinder veroorzaken voor alle bewoners.

Gelet op de verplichting die artikel 23 van de Grondwet aan de
bevoegde wetgevers oplegt om het recht op een behoorlijke
huisvesting voor iedereen te bevorderen, op het belang, voor de
effectieve verwezenlijking van dat recht voor de meest
achtergestelde personen, van de sector van de sociale huisvesting,
en op de daarmee verbonden onzekerheid met betrekking tot dat
recht, is de mogelijkheid, voor de verhuurder, om de
huurovereenkomst te beëindigen zonder voorafgaande rechterlijke
controle, met toepassing van een uitdrukkelijk ontbindend beding,
echter niet evenredig met het doel de leefbaarheid in de sociale
woonwijken te waarborgen.

Bijgevolg is de mogelijkheid om een uitdrukkelijk ontbindend
beding op te nemen in de huurovereenkomst, in het nadeel van de
sociale huurders, niet redelijk verantwoord ten opzichte van het
recht op een behoorlijke huisvesting zoals gewaarborgd door
artikel 23 van de Grondwet. Het Hof vernietigt dus de bepalingen
van het decreet die betrekking hebben op die ontbindende
bedingen.

Wat betreft de bepalingen met betrekking tot de bereidheid om Nederlands

te leren en de verplichting om het inburgeringstraject te volgen of te hebben

gevolgd

Het decreet legt aan de kandidaat-huurders en huurders van een
sociale woning een nieuwe verplichting op die erin bestaat « de
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bereidheid [te] tonen om Nederlands aan te leren »; die voorwaarde
geldt bij de inschrijving als kandidaat voor het huren van een
sociale woning (artikel 93, § 1) en bij het verlenen van toegang tot de
woning (artikel 95, § 1); zij komt eveneens voor bij de verplichtingen
van de huurder (artikel 92, § 3). Men verwijt die bepalingen de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet te schenden in zoverre zij
zonder redelijke verantwoording categorieën van personen
verschillend behandelen, op het vlak van de uitoefening van de
sociale rechten die zijn vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet.

Hetzelfde verwijt wordt gemaakt met betrekking tot de bepalingen
die de inschrijving, de toetreding tot de overeenkomst en de
toegang tot een sociale woning onderwerpen aan de voorwaarde
het inburgeringstraject te hebben gevolgd, voor de
kandidaat-huurders die te maken hebben met het decreet van
28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid.

De nieuwe voorwaarden van toegang tot een sociale woning
kunnen het recht op een behoorlijke huisvesting aantasten omdat zij
impliceren dat de kandidaat-huurders die niet aan die voorwaarden
voldoen, het recht om een sociale woning te betrekken, kan worden
ontnomen. Doordat de personen die een sociale woning huren
doorgaans tot de meest kansarme groepen van de bevolking
behoren, is het risico dat hun elke behoorlijke huisvesting wordt
ontnomen, wanneer zij geen toegang krijgen tot een sociale woning,
reëel. Het Hof moet bijgevolg nagaan of die maatregelen redelijk
zijn verantwoord.

Uit de parlementaire voorbereiding die betrekking heeft op
artikel 23 van de Grondwet blijkt dat de Grondwetgever « de
burgers [niet] in een passieve rol [wilde dwingen] of tot een
passieve houding [aanzetten] », maar dat hij daarentegen wilde
bevestigen dat « wie rechten heeft, […] ook plichten [heeft] », vanuit
de idee dat « het de plicht van de burger is om mee te werken aan
de sociale en economische vooruitgang van de maatschappij waarin
hij leeft ». Daarom heeft hij het de wetgevers die hij belast met het
waarborgen van de economische, sociale en culturele rechten,
mogelijk gemaakt rekening te houden met de « overeenkomstige
plichten », zoals verwoord in het tweede lid van artikel 23. Aan de
burgers die de in artikel 23 van de Grondwet vermelde
economische, sociale en culturele rechten genieten, kunnen dus
verplichtingen worden opgelegd om toegang te verkrijgen tot die
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rechten; het woord « daartoe », aan het begin van dat tweede lid,
geeft niettemin aan dat die verplichtingen moeten zijn verbonden
met de algemene doelstelling die is ingeschreven in het eerste lid
van artikel 23, namelijk eenieder in staat te stellen een menswaardig
leven te leiden door het genot van de rechten die zijn opgesomd in
het derde lid van hetzelfde artikel. Die verplichtingen moeten de
personen aan wie zij worden opgelegd, in staat stellen bij te dragen
tot de effectieve verwezenlijking van die doelstelling voor henzelf,
alsook voor de andere personen die de in artikel 23 opgesomde
rechten genieten, en moeten evenredig zijn met de aldus bepaalde
doelstelling.

De decreetgever kon oordelen dat het algemene doel van de
bestreden bepalingen, dat erin bestaat de leefbaarheid te verbeteren
in de sociale wooncomplexen, niet kon worden bereikt indien niet
iedere huurder actief zou deelnemen aan de verwezenlijking ervan.
Hij kon oordelen dat de voorwaarde met betrekking tot de
bereidheid om Nederlands te leren teneinde een elementair niveau
van taalbeheersing te bereiken, kon worden beschouwd als een
« overeenkomstige plicht » in de zin van artikel 23 van de
Grondwet. Het is immers aannemelijk, zoals in de parlementaire
voorbereiding van het decreet wordt aangegeven, dat « de
bereidheid om het Nederlands aan te leren aldus een middel [is] om
de betrokkenheid van de huurder te verhogen om tezamen met de
verhuurder een behoorlijke sociale huisvesting tot stand te
brengen », in het bijzonder in de wijken waar personen van
verschillende origine samenleven.

De verplichting om zijn bereidheid aan te tonen om Nederlands te
leren, is niet onevenredig met dat doel omdat zij volgens de
parlementaire voorbereiding alleen betrekking heeft op een
elementaire kennis van de taal, omdat kosteloos taallessen aan de
betrokken personen worden aangeboden, omdat de betrokkenen
niettemin vrij zijn om op een andere manier hun bereidheid aan te
tonen om Nederlands te leren en omdat hun geen enkele
resultaatsverbintenis kan worden opgelegd, zodat noch de
effectieve taalkennis, noch het gebruik van de taal, nadat lessen
werden gevolgd of een andere leervorm werd gebruikt, door de
verhuurder kunnen worden geëist of gecontroleerd.

ar
re
st

n
r.

10
1/
20

08

19



Wat betreft de sancties die kunnen worden opgelegd, werd tijdens
de parlementaire voorbereiding gepreciseerd dat zij steeds in
verhouding dienen te staan met de ernst van de inbreuk.

Aangezien de bepalingen van het decreet betreffende de
uitdrukkelijke ontbindende voorwaarden moeten worden
vernietigd, komt het in elk afzonderlijk geval de aangezochte
rechter toe de werkelijkheid vast te stellen van de ernstige hinder en
van de reële aantasting, en na te gaan of die het gevolg zijn van de
weigering van de huurder om te voldoen aan de voorwaarden die
door de in het geding zijnde bepalingen zijn vastgesteld. Onder
voorbehoud dat eventuele sancties, in geval van weigering om
Nederlands te leren of om het inburgeringstraject te volgen,
evenredig zijn met de hinder of de last die door die weigering is
veroorzaakt, en dat zij de opzegging van de huurovereenkomst
enkel kunnen verantwoorden mits een voorafgaande rechterlijke
controle, zijn die voorwaarden die aan de kandidaat-huurders en
huurders van een sociale woning worden opgelegd, niet
onbestaanbaar met artikel 23 van de Grondwet en geven zij geen
aanleiding tot verschillen in behandeling die onbestaanbaar zijn met
de artikelen 10 en 11 van het Grondwet.

Wat betreft de huurders van een sociale woning die gelegen is in een
randgemeente of een taalgrensgemeente, wijst het Hof erop dat de
verhuurders van sociale huurwoningen, die diensten zijn in de zin
van artikel 1 van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de
talen in bestuurszaken, zich, wat de faciliteitengemeenten betreft,
moeten voegen naar die gecoördineerde wetten. De communicatie
tussen de verhuurder en de huurder dient in het Frans te gebeuren
indien de huurder daarom verzoekt. Die waarborg, die voortvloeit
uit de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in
bestuurszaken, wordt uitdrukkelijk bevestigd in verschillende
bepalingen van het decreet die preciseren - ingevolge een
opmerking van de Raad van State - dat de voorwaarde met
betrekking tot de bereidheid om Nederlands te leren wordt
opgelegd « zonder afbreuk te doen aan de taalfaciliteiten ».

Opdat die woorden een reële betekenis zouden hebben, kunnen de
decreetsbepalingen die voorzien in de verplichting « de bereidheid
[te] tonen om Nederlands aan te leren » en de sancties die eraan zijn
verbonden, alleen in die zin worden geı̈nterpreteerd dat zij niet van
toepassing zijn op de kandidaat-huurders en huurders van de in het
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bestreden decreet bedoelde sociale woningen die zijn gelegen in de
rand- en taalgrensgemeenten, en die deze taalfaciliteiten wensen te
genieten.

Wat betreft de middelen die zijn afgeleid uit de schending van artikel 23

van de Grondwet (wettigheidsbeginsel)

De verzoekende partijen verweten het decreet delegaties aan de
Vlaamse Regering te verlenen.

Artikel 23, derde lid, 3°, van de Grondwet legt de bevoegde
wetgevers de verplichting op om het recht op een behoorlijke
huisvesting te waarborgen, waarbij het preciseert dat zij rekening
moeten houden met de « overeenkomstige plichten », en stelt hen in
staat de voorwaarden te bepalen voor de uitoefening van dat recht.
Dat artikel verbiedt niet dat aan een regering machtigingen worden
verleend, voor zover die machtigingen betrekking hebben op de
tenuitvoerlegging van maatregelen waarvan het onderwerp door de
bevoegde wetgever is aangegeven.

In antwoord op kritiek van de Raad van State betreffende de
aanvankelijk beoogde omvang van de delegatie, heeft de
decreetgever in de tekst van het decreet het kennisniveau
gepreciseerd dat de richtwaarde vormt, het beginsel van vrijstelling
van de personen die kunnen aantonen dat zij dat niveau reeds
hebben, en het beginsel van vrijstelling van de personen die, wegens
een ernstige ziekte of een mentale of fysieke handicap, dat niveau
niet kunnen behalen : de decreetgever heeft aldus zelf de beginselen
bepaald van die voorwaarde van toegang tot een sociale woning.
Hij heeft voor het overige de Vlaamse Regering belast met het
vaststellen van de nadere regels om de bereidheid om Nederlands te
leren vast te stellen, alsook de nadere regels die het voor de
personen die wensen aan te tonen dat zij reeds een voldoende
niveau van taalkennis hebben, mogelijk maken van die voorwaarde
te worden vrijgesteld. Hij heeft haar eveneens belast met het
aanwijzen van andere categorieën van personen die kunnen worden
vrijgesteld, naast de personen die om medische redenen worden
vrijgesteld. Wegens die preciseringen is de delegatie die hij aan de
Vlaamse Regering heeft verleend, niet onbestaanbaar met artikel 23
van de Grondwet.
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Bovendien kon de decreetgever, door zulk een delegatie te verlenen,
de Vlaamse Regering niet machtigen om bepalingen aan te nemen
die zouden leiden tot een schending van het grondwettelijk recht op
een behoorlijke huisvesting : in de parlementaire voorbereiding van
het decreet wordt uitdrukkelijk aangegeven dat alleen wordt geëist
dat men bereid is om Nederlands te leren, en dat de effectieve
kennis van de taal niet mag worden gecontroleerd, behalve ten
aanzien van de personen die om een vrijstelling verzoeken om
reden dat zij de taal reeds voldoende beheersen. Het komt de
bevoegde rechter toe na te gaan of de Vlaamse Regering op een al
dan niet wettige wijze gebruik heeft gemaakt van de delegatie die
haar werd verleend.

Artikel 16 van het bestreden decreet preciseert uitdrukkelijk dat de
voorwaarde met betrekking tot de bereidheid om Nederlands te
leren niet geldt voor de personen die op het ogenblik van de
inwerkingtreding van het decreet reeds huurder zijn van een sociale
woning. Uit het feit dat die bepaling vervolgens de Vlaamse
Regering toestaat om « stimulerende maatregelen » te nemen ten
aanzien van die huurders om hen in staat te stellen die
verplichtingen na te komen, kan niet worden afgeleid dat de
Regering zou zijn gemachtigd om een nieuwe verplichting te
hunnen laste in te voeren. De maatregelen die zij in dat verband zal
nemen, mogen, met toepassing van de decretale bepaling, slechts
aanmoedigend zijn, en niet dwingend, ten aanzien van de
betrokken huurders. Opnieuw komt het de bevoegde rechter toe te
controleren op welke wijze de Regering van die delegatie gebruik
heeft gemaakt.

Ten slotte verwerpt het Hof het middel dat de artikelen 10, 11 en 23
van de Grondwet combineerde met bepalingen van het
gemeenschapsrecht betreffende het vrije verkeer van werknemers :
de bestreden bepalingen gelden voor alle kandidaat-huurders en
huurders, ongeacht hun nationaliteit, streven een doel van
algemeen belang na en zijn evenredig met dat doel.
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4. De bevoegdheidverdelende regels en het bestraffen van
dopinggebruik (arresten nrs. 62/2008, 112/2008 en 187/2008)

Artikel 44 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van
27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening
(hierna : het dopingdecreet), dat werd opgeheven bij het decreet van
13 juli 2007 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening,
bepaalde dat de feiten die artikel 43 van hetzelfde decreet strafbaar
stelt, alleen aanleiding gaven « tot disciplinaire maatregelen »
wanneer zij gepleegd werden « door sportbeoefenaars ter
gelegenheid van hun voorbereiding op of hun deelname aan een
sportmanifestatie ». Het artikel leidde tot een depenalisering van de
in artikel 43 opgesomde dopingpraktijken door te voorzien in een
strafuitsluitende verschoningsgrond voor sportbeoefenaars, waarbij
iedere andere persoon die aan die feiten deelneemt, wordt gestraft
alsof de voorgaande bepaling niet bestond.

Dopingpraktijken kunnen eveneens worden bestraft door de
drugswet van 24 februari 1921 wanneer zij het bezit impliceren van
door die wet verboden substanties. Het gelijktijdige bestaan van die
twee wetgevingen gaf aanleiding tot toepassingsmoeilijkheden.

Een bekende wielrenner, bij wie verboden producten waren
aangetroffen, werd door de Correctionele Rechtbank te
Dendermonde, en vervolgens door het Hof van Beroep te Gent
veroordeeld, met toepassing van de wet van 24 februari 1921. Dat
veroordelend arrest werd verbroken door een arrest van het Hof
van Cassatie van 14 februari 2006, om reden dat het Hof van Beroep
ten onrechte had geoordeeld dat artikel 44 van het decreet van
27 maart 1991 niet van toepassing kon zijn op een dopingpraktijk
die wordt vastgesteld buiten het sportterrein of de kleedkamer waar
de sportbeoefenaar zich voorbereidt op een sportmanifestatie.

Op 14 maart 2007 sprak het Hof van Beroep te Brussel, verwijzend
rechtscollege, de beklaagde vrij door hem de uit artikel 44 afgeleide
strafuitsluitende verschoningsgrond te laten genieten. Nadat het
openbaar ministerie cassatieberoep had aangetekend, verklaarde
het Hof van Cassatie opnieuw, bij een arrest van 4 juli 2007, dat
wanneer een dopingpraktijk in het toepassingsgebied van de twee
wetskrachtige bepalingen valt, zij het voorwerp uitmaakt van de
strafuitsluitende verschoningsgrond van artikel 44 en niet meer
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strafrechtelijk kan worden vervolgd, want anders zou dat artikel
iedere draagwijdte worden ontnomen.

Nadat het openbaar ministerie aanvoerde dat, in die interpretatie,
artikel 44 de bevoegdheidverdelende regels schendt, stelde het Hof
van Cassatie niettemin een prejudiciële vraag aan het Hof.

Het Hof onderstreept in zijn arrest nr. 62/2008 dat het alleen wordt
ondervraagd over de inachtneming van de bevoegdheidverdelende
regels, en niet over andere problemen waartoe de toepassing van
het in het geding zijnde decreet en van de voormelde wet van
24 februari 1921 aanleiding zou kunnen geven.

De bevoegdheid die aan de decreetgever is toegewezen bij artikel 11
van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, sinds de wijziging ervan
bij de wet van 16 juli 1993, omvat niet alleen de bevoegdheid om de
inbreuken op de door hem uitgevaardigde bepalingen strafbaar te
stellen, maar ook de bevoegdheid om met betrekking tot die
strafbaarstellingen strafuitsluitende verschoningsgronden te
bepalen. De decreetgever kan de niet-naleving van de door hem
uitgevaardigde bepalingen evenwel slechts strafbaar stellen
« binnen de grenzen van de bevoegdheden van de
Gemeenschappen en de Gewesten » : dit brengt met zich mee dat hij
slechts een strafuitsluitende verschoningsgrond kan invoeren
wanneer die betrekking heeft op de door hem, in overeenstemming
met artikel 11 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980,
ingevoerde strafbaarstellingen.

Naar luid van artikel 128, § 1, van de Grondwet regelen de
Parlementen van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap, elk voor
zich, bij decreet de persoonsgebonden aangelegenheden. Volgens
artikel 5, § 1, I, 2°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen omvatten de in artikel 128, § 1, van de
Grondwet bedoelde persoonsgebonden aangelegenheden onder
meer, wat het gezondheidsbeleid betreft, « de
gezondheidsopvoeding alsook de activiteiten en diensten op het
vlak van de preventieve gezondheidszorg, met uitzondering van
nationale maatregelen inzake profylaxies ». Uit de parlementaire
voorbereiding van dat artikel 5, § 1, I, 2°, blijkt dat inzake
activiteiten en diensten op het vlak van de preventieve
gezondheidszorg, de gemeenschappen onder meer bevoegd zijn
voor « de medische sportcontrole, die verplicht wordt gesteld door
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de reglementering betreffende de uitoefening van bepaalde
sporttakken (boksen, wielrennen), en de facultatieve controle ».
Artikel 128, § 1, van de Grondwet, in samenhang gelezen met
artikel 5, § 1, I, 2°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, onder
voorbehoud van de hierin vermelde uitzondering, heeft dus het
geheel van de gezondheidsopvoeding alsook van de activiteiten en
diensten op het vlak van de preventieve gezondheidszorg aan de
gemeenschappen overgedragen.

Artikel 44 van het dopingdecreet kan op twee manieren worden
geı̈nterpreteerd.

De in het decreet vervatte bepalingen betreffende de
dopingpraktijken moeten worden beschouwd als regels betreffende
de medisch verantwoorde sportbeoefening, die tot de preventieve
gezondheidszorg behoren; de decreetgever heeft door die
bepalingen aan te nemen aldus een aspect van de preventieve
gezondheidszorg geregeld dat specifiek is voor de medische
bescherming van sportbeoefenaars. Vermits de aangelegenheid van
de medisch verantwoorde sportbeoefening binnen de bevoegdheid
van de Vlaamse Gemeenschap valt, moet de Vlaamse decreetgever
eveneens bevoegd worden geacht om de niet-naleving van de door
hem op dat vlak uitgevaardigde regels strafbaar te stellen en ter
zake te voorzien in strafuitsluitende verschoningsgronden.

De bevoegdheid van de gemeenschappen op het vlak van de
preventieve gezondheidszorg houdt echter niet de bevoegdheid in
om op een veralgemeende wijze reglementering aan te nemen
betreffende de geneesmiddelen en de levensmiddelen : uit de
parlementaire voorbereiding van de bijzondere wet van 8 augustus
1980 volgt immers dat de bijzondere wetgever de levensmiddelen-
en geneesmiddelenreglementering heeft uitgesloten van de aan de
gemeenschappen overgedragen bevoegdheid betreffende de
preventieve gezondheidszorg; die aangelegenheden behoren
bijgevolg tot de residuaire bevoegdheid van de federale Staat. De
federale drugswet moet, in het kader van de
bevoegdheidverdelende regels, worden beschouwd als een
reglementering van geneesmiddelen en levensmiddelen, die
behoort tot de bevoegdheid van de federale Staat. Daaruit volgt ook
dat het enkel toekomt aan de federale wetgever om de niet-naleving
van die bepalingen strafbaar te stellen en, indien hij dit aangewezen
acht, ter zake te voorzien in strafuitsluitende verschoningsgronden.
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In zoverre artikel 44 van het decreet wordt geı̈nterpreteerd in die zin
dat de erin geregelde strafuitsluitende verschoningsgrond niet
enkel geldt voor feiten die alleen strafbaar zijn op grond van
artikel 43 van het dopingdecreet, maar ook voor het louter bezit van
verboden substanties, strafbaar gesteld door de federale drugswet,
is het strijdig met artikel 11 van de bijzondere wet van 8 augustus
1980 tot hervorming der instellingen.

Het Hof stelt echter vast dat zowel de Vlaamse Regering als de
Ministerraad doen gelden dat de in het geding zijnde bepaling ook
anders kan worden geı̈nterpreteerd.

Rekening houdend met het feit dat artikel 44 verwijst naar « de in
artikel 43 van het decreet strafbaar gestelde feiten », kan die
bepaling ook worden geı̈nterpreteerd in die zin dat de erin bedoelde
strafuitsluitende verschoningsgrond enkel geldt voor de in dat
artikel 43 omschreven misdrijven, en niet voor misdrijven die in
andere wettelijke normen zijn omschreven. In die interpretatie komt
de in het geding zijnde bepaling weliswaar niet volledig tegemoet
aan het doel dat volgens de parlementaire voorbereiding door de
decreetgever wordt nagestreefd inzake « depenalisering van de
dopingbestrijding voor sportbeoefenaars », maar is zij niet strijdig
met de bevoegdheidverdelende regels.

Het Hof vermeldt in zijn dispositief de twee interpretaties : die
welke de bevoegdheidverdelende regels schendt en die welke ze in
acht neemt.

Diezelfde oplossing zal worden overgenomen in de arresten nrs. 112
en 187/2008.

5. De evaluatie van de korpschefs (arrest nr. 122/2008)

De wet van 18 december 2006 « tot wijziging van de artikelen 80,
259quater, 259quinquies, 259nonies, 259decies, 259undecies, 323bis, 340,
341, 346 en 359 van het Gerechtelijk Wetboek, tot herstel in dit
Wetboek van artikel 324 en tot wijziging van de artikelen 43 en
43quater van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in
gerechtszaken » vervangt het mandaat van de korpschefs dat door
de wet van 22 december 1998 was vastgesteld op zeven jaar en dat
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krachtens diezelfde wet niet hernieuwbaar was, door een mandaat
van vijf jaar dat onmiddellijk één keer hernieuwbaar is wanneer het
gaat om een ander mandaat dan dat van eerste voorzitter van het
Hof van Cassatie of van procureur-generaal bij het Hof van
Cassatie.

Veertien magistraten-korpschefs vorderen de vernietiging van de
artikelen van die wet die, doordat zij de artikelen 259novies en
259undecies van het Gerechtelijk Wetboek wijzigen, de eerste
voorzitter van het Hof van Cassatie, de eerste voorzitters van de
hoven en de voorzitters van de rechtbanken aan een evaluatie
onderwerpen : aangezien artikel 151, § 6, van de Grondwet zulk een
evaluatie niet toestaat, zou die magistraten op discriminerende
wijze een waarborg worden ontnomen die hun door de Grondwet
wordt geboden, alsook het recht om hun functie in
onafhankelijkheid uit te oefenen.

Dezelfde bepalingen zouden op die manier op discriminerende
wijze afbreuk doen aan de onafhankelijkheid die de Grondwet aan
de korpschefs waarborgt, in zoverre zij het de politieke macht
mogelijk maken zich in te mengen in de rechterlijke macht en in
zoverre zij niet voorzien in een beroepsmogelijkheid, noch in een
rechterlijke controle wat de beslissingen in verband met de
evaluatie betreft.

Aangezien het wetsontwerp, dat werd geamendeerd naar
aanleiding van het advies van de Raad van State, een
evaluatieregeling voor de korpschefs handhaafde, werd die vraag
meermaals onderzocht tijdens de parlementaire voorbereiding; de
Regering bleef echter bij haar standpunt dat artikel 151, § 6, van de
Grondwet de wetgever ertoe verplichtte te voorzien in de evaluatie
van de personen die het beoogt, maar hem niet het verbod oplegde
dat te doen voor andere personen, rekening houdend met het feit
dat voortaan zou worden voorzien in een hernieuwing van de
mandaten van de korpschefs, die niet mogelijk was toen artikel 151,
§ 6, van de Grondwet werd aangenomen in 1998, en die
rechtvaardigde dat in een evaluatie zou worden voorzien.

Die overwegingen mogen echter niet de overhand krijgen op de
duidelijke tekst van artikel 151 van de Grondwet : enerzijds worden
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in paragraaf 6 ervan de magistraten opgesomd die aan een evaluatie
kunnen worden onderworpen, zonder dat de titularissen van de
functies bedoeld in paragraaf 5, eerste lid, namelijk de eerste
voorzitters en voorzitters van de hoven en rechtbanken, in die
opsomming zijn opgenomen; anderzijds machtigt paragraaf 5,
vijfde lid, de wetgever ertoe de duur te bepalen van de
aanwijzingen in alle functies die in die paragraaf zijn opgesomd,
wat impliceert dat hij kan beslissen over het hernieuwbare karakter
ervan, zonder de functies van eerste voorzitter en van voorzitter uit
te zonderen. Bovendien kan de evaluatie voor het mandaat van
eerste voorzitter bij het Hof van Cassatie niet worden verantwoord
door de mogelijkheid van een hernieuwing van zulk een mandaat,
omdat dit mandaat niet kan worden hernieuwd. Aangezien de
onmogelijkheid om een mandaat van korpschef van de zittende
magistratuur te evalueren, voorvloeit uit artikel 151, § 6, van de
Grondwet, voert de wetgever die zulk een evaluatie doorvoert, een
identieke behandeling in tussen twee categorieën van magistraten
voor wie de Grondwetgever een verschil in behandeling heeft
voorzien.

Wat bovendien de samenstelling van de evaluatiecolleges betreft, is
het weliswaar aannemelijk dat de wetgever, wanneer hij zulk een
maatregel aanneemt, waarin de Grondwet zelf reeds voorziet voor
andere rechterlijke ambten, wenst dat het evaluatiecollege
opheldering kan verkrijgen door het advies van personen van
buiten de magistratuur, gelet op het feit dat een korpschef eveneens
een budget moet beheren en medewerkers moet leiden. Door
stemrecht te verlenen aan een magistraat van het Rekenhof die
wordt aangewezen door de eerste voorzitter van dat Hof, en aan
een specialist in het beheer van human resources die wordt
aangewezen door de minister van Justitie op voorstel van de
minister van Ambtenarenzaken, laat artikel 259undecies, § 3, vijfde,
twaalfde, dertiende en vijftiende lid, evenwel toe dat overheden die
niet behoren tot de rechterlijke macht zich in de rechterlijke macht
mengen, terwijl de Grondwetgever, bij de aanneming van
artikel 151 van de Grondwet, heeft aangegeven dat de evaluatie
diende « te geschieden met inachtneming van de onafhankelijkheid
van de rechtsprekende functie » en dat die moest « worden gelezen
als een door gelijken uitgevoerde evaluatie in het kader van de
organisatie van het justitiële bestel ». Die schending van de
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scheiding der machten doet op discriminerende wijze afbreuk aan
de onafhankelijkheid die artikel 151, § 1, van de Grondwet
waarborgt aan de personen die het beoogt.

Het Hof vernietigt bijgevolg de bepalingen die betrekking hebben
op de evaluatie van de korpschefs van de hoven en rechtbanken en,
wat hen betreft, de bepalingen betreffende het evaluatiecollege. Het
Hof zal daarentegen de kritiek verwerpen die betrekking heeft op
het ontbreken van een beroepsmogelijkheid en van een rechterlijke
controle op de beslissingen betreffende de evaluatie.

Het verwerpt eveneens de kritiek die gericht is tegen de
evaluatieregeling voor de ambtenaren van het openbaar ministerie,
met inbegrip van de korpschefs, omdat die regeling voortvloeit uit
een keuze van de Grondwetgever : artikel 151, § 6, van de Grondwet
bepaalt immers dat alle ambtenaren van het openbaar ministerie
onderworpen zijn aan de evaluatie, terwijl het niet dezelfde regel
bevat voor de zittende magistratuur.

Het verwerpt ten slotte het middel dat is afgeleid uit het feit dat de
korpschefs van het openbaar ministerie en niet de titularissen van
adjunct-mandaten aan een evaluatie worden onderworpen, om
reden dat de eerste substituten een ander soort van
verantwoordelijkheden op zich nemen dan de korpschefs.

6. De onschendbaarheid van de woning, het recht op toegang
tot de rechter en de inachtneming van de tegenspraak
(arrest nr. 171/2008)

Teneinde de sociale inspecteurs toe te laten de opdracht te
vervullen die artikel 1 van de wet van 16 november 1972 betreffende
de arbeidsinspectie hun toekent, verleent artikel 4, § 1, 1°, eerste lid,
van diezelfde wet hun een recht van toegang tot alle werkplaatsen
of waarvan zij redelijkerwijze kunnen vermoeden dat daar
personen zijn tewerkgesteld die onderworpen zijn aan de
bepalingen van de wetgevingen waarop zij toezicht uitoefenen; het
tweede lid van die bepaling onderwerpt hun recht van toegang tot
bewoonde lokalen evenwel aan de voorafgaande toestemming van
de rechter in de politierechtbank.
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De prejudiciële vragen hebben betrekking op de procedurele
waarborgen waarmee de uitoefening van het recht van toegang tot
bewoonde lokalen is omringd, namelijk de naleving van het recht
op onschendbaarheid van de woning en van het recht op toegang
tot de rechter. Meer bepaald wordt het Hof gevraagd, enerzijds, of
het voormelde artikel 4, § 1, 1°, tweede lid, artikel 15 van de
Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees
Verdrag voor de rechten van de mens, schendt, wanneer het in die
zin wordt geı̈nterpreteerd dat de toestemming van de politierechter
kan steunen op bescheiden en mondelinge toelichtingen die niet aan
het strafdossier worden toegevoegd en, anderzijds, of diezelfde
bepaling de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang
gelezen met artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten
van de mens, schendt, doordat door geen enkele rechter toezicht
kan worden uitgeoefend op de wettigheid van de door de
politierechter verleende toestemming, terwijl een dergelijke
wettigheidscontrole wel mogelijk is ten aanzien van het
huiszoekingsbevel, afgegeven met toepassing van artikel 89bis van
het Wetboek van strafvordering. De interpretatie van de in het
geding zijnde bepaling door de verwijzende rechter berust op een
arrest van het Hof van Cassatie van 9 maart 2004 (Arr. Cass., 2004,
nr. 132) op grond waarvan « de rechter in de politierechtbank
onaantastbaar en zonder mogelijkheid tot verhaal oordeelt of hij de
toestemming geeft of weigert ». Vermits « de strafrechter niet
vermag na te gaan of de sociale inspecteur zich voor de
politierechter op gegronde vermoedens van een sociaalrechtelijke
inbreuk heeft beroepen en […] de betreding van de bewoonde
lokalen noodzakelijk was voor het vaststellen van die inbreuk
[moeten] de stukken die de politierechter hebben toegelaten de
aanvraag tot machtiging te beoordelen, zich niet in het strafdossier
[…] bevinden ».

Het Hof beperkt zijn onderzoek tot de aan de verwijzende rechter
voorgelegde hypothese, waarin de uitoefening van het recht van
toegang tot bewoonde lokalen tot een strafvervolging aanleiding
heeft gegeven.

Het recht op de eerbiediging van de woning, gewaarborgd bij
artikel 15 van de Grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag
voor de rechten van de mens, heeft een burgerrechtelijk karakter in
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de zin van artikel 6.1 van dat Verdrag. Aangezien de uitoefening
van het recht van toegang tot bewoonde lokalen een inmenging in
dat recht vormt, moeten de daarmee verband houdende
betwistingen gebeuren met naleving van de in die bepaling vervatte
waarborgen.

Ten aanzien van naleving van het recht van toegang tot de rechter

Het voorafgaande optreden van een onafhankelijke en onpartijdige
magistraat vormt een belangrijke waarborg tegen het gevaar voor
misbruik of willekeur. De politierechter beschikt ter zake over een
ruime beoordelingsbevoegdheid om te bepalen of de hem
voorgelegde omstandigheden een aantasting van het grondwettelijk
beginsel van de onschendbaarheid van de woning verantwoorden.
De toestemming die hij verleent, is specifiek; zij betreft een
welbepaald onderzoek, beoogt een welbepaalde woning en geldt
alleen voor de personen op wier naam de toestemming is verleend.
Volgens de parlementaire voorbereiding « spreekt [het] vanzelf dat
de machtiging niet automatisch wordt verleend door de
politierechter, doch dat deze dient te oordelen of de redenen om te
geloven dat inbreuken gepleegd worden op de wetten en
reglementen, voldoende overtuigend zijn ».

Volgens de rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten van
de mens kan het loutere gegeven dat de toestemming om bewoonde
lokalen te betreden, wordt verleend door een rechter, echter niet
worden beschouwd als een toereikende waarborg in de zin van
artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens,
aangezien de persoon op wie de geplande maatregel betrekking
heeft - en die in dat stadium geen weet heeft van die maatregel -
zich niet kan laten horen (EHRM, 21 februari 2008, Ravon

t. Frankrijk, § 30); de doeltreffendheid van de maatregel zou immers
ernstig in het gedrang komen indien de beoogde persoon hiervan
vooraf op de hoogte zou worden gebracht (zie, mutatis mutandis,

EHRM, 22 mei 2008, Iliya Stefanov t. Bulgarije, § 59, en EHRM,
19 september 2002 (beslissing), Tamosius t. Verenigd Koninkrijk). De
waarborgen van artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de
rechten van de mens houden met name in dat de betrokkenen een
daadwerkelijke jurisdictionele controle, zowel in feite als in rechte,
kunnen verkrijgen op de regelmatigheid van de beslissing waarmee
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de toegang tot bewoonde lokalen wordt toegestaan, alsook, in
voorkomend geval, van de maatregelen die op grond daarvan zijn
genomen. Het beschikbare beroep moet of de beschikbare beroepen
moeten, wanneer een onregelmatigheid wordt vastgesteld, het
mogelijk maken ofwel de toegang te voorkomen, ofwel, indien een
onregelmatig geachte toegang reeds heeft plaatsgehad, de
betrokkene een gepast herstel te bieden (EHRM, 21 februari 2008,
Ravon t. Frankrijk, § 28).

In de interpretatie van de verwijzende rechter volgens welke de in
het geding zijnde bepaling elk rechterlijk toezicht op de wettigheid
van de door de politierechter verleende toestemming uitsluit,
voldoet die bepaling niet aan de vereisten van artikel 6.1 van het
Europees Verdrag voor de rechten van de mens en is zij derhalve in
strijd met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

Artikel 4, § 1, 1°, tweede lid, van de Arbeidsinspectiewet kan
evenwel anders worden geı̈nterpreteerd, in die zin dat die bepaling
zich niet ertegen verzet dat de toestemming van de politierechter
om bewoonde lokalen te betreden, voor de strafrechter wordt
betwist.

In die interpretatie schendt die bepaling de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet niet.

Ten aanzien van de inachtneming van de tegenspraak

Tot de waarborgen van artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de
rechten van de mens behoort ook de eerbiediging van het beginsel
van de tegenspraak. Dat beginsel impliceert in de regel het recht
voor de gedingvoerende partijen om kennis te nemen van elk stuk
dat of elke opmerking die bij de rechter wordt neergelegd en ze te
bespreken. Volgens de rechtspraak van het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens moeten de rechten van de verdediging echter
worden afgewogen tegen de belangen die onder de toepassing van
artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens
vallen. Aldus is het in uitzonderlijke situaties denkbaar dat
bepaalde stukken van het dossier aan de tegenspraak ontsnappen
(EHRM, 21 juni 2007, Antunes en Pires t. Portugal, § 35); ten aanzien
van artikel 6.1 van dat Verdrag zijn evenwel enkel die maatregelen
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die de rechten van de verdediging beperken legitiem die absoluut
noodzakelijk zijn. Bovendien moeten de moeilijkheden die een van
de partijen bij de uitoefening van haar verdediging zou
ondervinden vanwege een beperking van haar rechten, worden
gecompenseerd door de waarborg van de voor het rechtscollege
gevolgde procedure (EHRM, 20 februari 1996, Doorson t. Nederland,
§§ 70 en 72); in het omgekeerde geval moeten de inbreuken op het
privéleven die voortvloeien uit een gerechtelijke procedure zoveel
mogelijk worden beperkt tot diegene die door specifieke kenmerken
van de procedure, enerzijds, en door de gegevens van het geschil,
anderzijds, strikt noodzakelijk worden gemaakt (EHRM, 12 februari
2007, L.L. t. Frankrijk, § 45).

In de interpretatie van de verwijzende rechter kan de toestemming
van de politierechter om bewoonde lokalen te betreden, steunen op
bescheiden en toelichtingen die niet aan het strafdossier worden
toegevoegd; het gaat om bescheiden en toelichtingen op grond
waarvan het vermoeden kan worden gestaafd dat een inbreuk op de
sociale wetgeving heeft plaatsgevonden en op grond waarvan de
toestemming om het bewoonde lokaal te betreden, is verleend. De
materiële vaststellingen die de sociale inspecteurs doen naar
aanleiding van de uitoefening van hun recht van toegang tot het
bewoonde lokaal worden opgenomen in processen-verbaal die
uiteraard wel aan het strafdossier worden toegevoegd. Artikel 15, c),
van het Verdrag nr. 81 van de Internationale Arbeidsorganisatie
« betreffende de arbeidsinspectie in de industrie en de handel »
(goedgekeurd bij wet van 29 maart 1957) bepaalt overigens dat
« behoudens de uitzonderingen bij de nationale wetgeving vast te
stellen, […] de inspecteurs van de arbeid (…) als strikt vertrouwelijk
[zullen] moeten beschouwen de bron van elke klacht, waarbij een
gebrek in de installatie of een inbreuk op de wettelijke bepalingen te
hunner kennis wordt gebracht en zich er van moeten onthouden om
aan de werkgever of zijn vertegenwoordiger mede te delen, dat
tengevolge van een klacht een inspectiebezoek is gebracht »;
artikel 12, eerste lid, van de Arbeidsinspectiewet bepaalt dat
« behoudens uitdrukkelijke machtiging van de indiener van een
klacht of van een aangifte betreffende een overtreding van de
bepalingen van de wetgevingen waarop zij toezicht uitoefenen, […]
de sociale inspecteurs in geen enkel geval, zelfs niet vóór de
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rechtbanken, de naam van de indiener van deze klacht of van deze
aangifte [mogen] bekend maken ».

Uit hetgeen voorafgaat volgt dat de rechten van de verdediging op
onevenredige wijze zouden worden beperkt indien de bescheiden
en toelichtingen waarop de toestemming van de politierechter om
bewoonde lokalen te betreden is gebaseerd, volledig worden
onttrokken aan het beginsel van de tegenspraak. De bij artikel 8 van
het Europees Verdrag voor de rechten van de mens geboden
bescherming wordt daarentegen op voldoende wijze in acht
genomen indien alle elementen waaruit de identiteit van de
indiener van de klacht of aangifte kan worden afgeleid, niet in het
strafdossier vermeld staan. Het is niet noodzakelijk, ter vrijwaring
van die belangen, om de klacht of de aangifte zelf aan het beginsel
van de tegenspraak te onttrekken.

In de interpretatie van de in het geding zijnde bepaling volgens
welke de bescheiden en toelichtingen waarop de toestemming van
de politierechter om bewoonde lokalen te betreden is gebaseerd
volledig aan het beginsel van de tegenspraak worden onttrokken,
voldoet die bepaling niet aan de vereisten van artikel 6.1 van het
Europees Verdrag voor de rechten van de mens en leidt zij tot een
willekeurige inmenging in het recht op de onschendbaarheid van de
woning, gewaarborgd bij artikel 15 van de Grondwet en artikel 8
van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.

Artikel 4, § 1, 1°, tweede lid, van de Arbeidsinspectiewet kan
evenwel in die zin worden geı̈nterpreteerd dat niet de klacht of
aangifte zelf, maar enkel de gegevens waaruit de identiteit van de
indiener van die klacht of aangifte kan worden afgeleid, aan het
beginsel van de tegenspraak worden onttrokken.

In die interpretatie is die bepaling verenigbaar met de voormelde
grondwets- en verdragsbepalingen.
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III. PUBLIEK EN ADMINISTRATIEF RECHT

7. De onverenigbaarheden binnen de plaatselijke
overheidsdiensten (arrest nr. 4/2008)

Het decreet van 19 juli 2006 « tot wijziging van Boek V van het
eerste deel van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de
decentralisatie en betreffende de wijzen van samenwerking tussen
gemeenten » heeft, volgens de parlementaire voorbereiding ervan,
tot doel, enerzijds, rekening te houden met de ontwikkeling van het
gemeenschapsrecht ten aanzien van de wijze waarop de plaatselijke
overheidsdiensten worden beheerd en, anderzijds, te waken over
het behoorlijk bestuur van de bij die gelegenheid opgerichte
overheidsinstellingen en, in het bijzonder, van de intercommunales.

De decreetgever regelt drie wijzen van samenwerking : naast het
sluiten van overeenkomsten kunnen de gemeenten
projectverenigingen en intercommunales oprichten. De
projectvereniging is een publiekrechtelijk rechtspersoon die door
verschillende gemeenten wordt opgericht met het oog op de
uitwerking en de uitvoering van een project van gemeentelijk
belang, alsook op de controle daarop. Elke publiek- of
privaatrechtelijke persoon kan deel ervan uitmaken onder de in de
statuten bepaalde voorwaarden (artikel L1512-2). De
intercommunales zijn verenigingen die door verschillende
gemeenten worden opgericht, die beschikken over
rechtspersoonlijkheid en die welbepaalde doeleinden van
gemeentelijk belang nastreven (artikelen L1512-3 en L1512-6, § 1).

Artikel L1531-2, § 6, van het Wetboek van de plaatselijke democratie
en de decentralisatie, zoals ingevoegd bij het voormelde decreet van
19 juli 2006, verbiedt de persoon die binnen het personeel van een
intercommunale de hoogste hiërarchische positie bekleedt, om lid te
zijn van een provinciecollege of van een gemeentecollege van een
provincie of van een gemeente die erbij aangesloten is.

Drie natuurlijke personen en een intercommunale bestrijden die
bepaling die volgens hen discrimineert, en vergelijken daarbij de
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onverenigbaarheid die de persoon met de hoogste hiërarchische
positie binnen een intercommunale treft, met de situatie van andere
personen, die niet aan die onverenigbaarheid zijn onderworpen.
Het Hof onderzoekt elk van die vergelijkingen en verwerpt
vervolgens het beroep, daar de bekritiseerde onverenigbaarheden
verantwoord zijn door de zorg om belangenconflicten te voorkomen
en de onafhankelijkheid van de beoogde personen te waarborgen.
Vooraf heeft het echter de methode uiteengezet waarmee het de
grondwettigheid meent te moeten beoordelen.

Het is van oordeel dat, wanneer een wetgever onverenigbaarheden
invoert die de toegang tot een functie in een openbare instelling
beperken, teneinde een grotere onafhankelijkheid van haar leden te
bewerkstelligen, de loutere vaststelling dat identieke
onverenigbaarheden de toegang van andere personen tot dezelfde
functies of tot soortgelijke functies, in voorkomend geval in andere
instellingen, niet op dezelfde wijze beperken, niet volstaat om de
vernietiging van de maatregel te verantwoorden. Het beginsel van
gelijkheid en niet-discriminatie legt de wetgever niet de
verplichting op om onverenigbaarheden enkel vast te stellen bij een
algemene maatregel die van toepassing is op elke vergelijkbare
instelling die onder zijn bevoegdheden valt, en het behoort tot zijn
beoordelingsbevoegdheid om zijn prioriteiten ter zake te bepalen.
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IV. ONDERWIJSRECHT

8. De beperking van het aantal studenten in het hoger
onderwijs (arrest nr. 12/2008)

Een decreet van de Franse Gemeenschap van 16 juni 2006 strekt,
volgens de bewoordingen ervan, ertoe het aantal studenten in
bepaalde cursussen van de eerste cyclus van het hoger onderwijs te
regelen. De artikelen 2, 3, 6 en 7 ervan leggen aan de universiteiten
en de hogescholen van de Franse Gemeenschap de verplichting op
het aantal studenten te beperken die zich voor de eerste maal
inschrijven in de cursussen die tot negen vastgestelde graden
leiden; de artikelen 1, 3, 4, 5, 8, 9 en 10 van dat decreet regelen de
voorwaarden en de procedure betreffende die beperking; ten slotte
wijzigen de artikelen 11, eerste lid, 13 en 14 de financieringsregels
van de hogescholen.

Van dat decreet werd de schorsing gevorderd bij het Hof, dat de
vordering heeft verworpen bij het arrest nr. 134/2006.

In het arrest nr. 12/2008 antwoordt het Hof nog niet ten gronde : het
stelt een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen (H.v.J. E.G.).

Na verscheidene excepties te hebben beslecht en een middel
afgeleid uit de schending van de beginselen van gelijkheid en
niet-discriminatie te hebben verworpen, onderzoekt het Hof twee
middelen die het ertoe zullen brengen een vraag te stellen aan het
H.v.J. E.G.

Die middelen hebben betrekking op de bestaanbaarheid van de
artikelen 4 en 8 van het decreet van 16 juni 2006 met de artikelen 10,
11, 24, § 3, eerste zin, en 191 van de Grondwet, in samenhang
gelezen met artikel 12, eerste alinea, met artikel 18, lid 1, met
artikel 149, leden 1 en 2, tweede streepje, en met artikel 150, lid 2,
derde streepje, van het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, in zoverre zij een verschil in behandeling zouden
invoeren tussen twee categorieën van studenten die zich voor de
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eerste maal wensen in te schrijven in een inrichting van hoger
onderwijs van de Franse Gemeenschap teneinde er een van de
cursussen te volgen bedoeld in de artikelen 3 en 7 van het
voormelde decreet : enerzijds, de verblijvende studenten in de zin
van artikel 1 van datzelfde decreet en, anderzijds, de studenten die
niet aan die kwalificatie beantwoorden. Enkel het aantal
inschrijvingen van laatstgenoemden wordt beperkt volgens de
modaliteiten bedoeld in de artikelen 4 en 8 van het decreet van
16 juni 2006.

In verband met zijn bevoegdheid om kennis te nemen van de
voormelde bepalingen van Europees recht brengt het Hof zijn
vroegere rechtspraak in herinnering : wanneer een bepaling van een
internationaal verdrag dat België verbindt een draagwijdte heeft die
analoog is met die van een van de grondwetsbepalingen waarvan
de toetsing onder de bevoegdheid van het Hof valt en waarvan de
schending wordt aangevoerd, vormen de in die internationale
bepaling verankerde waarborgen een onlosmakelijk geheel met de
waarborgen die zijn vervat in de betrokken grondwetsbepalingen;
het Hof houdt bijgevolg bij de toetsing die het ten aanzien van die
grondwetsbepalingen uitvoert, rekening met
internationaalrechtelijke bepalingen die analoge rechten of
vrijheden waarborgen.

In zoverre artikel 12, eerste alinea, van het Verdrag tot oprichting
van de Europese Gemeenschap bepaalde discriminaties verbiedt,
heeft het een draagwijdte die analoog is met die van de artikelen 10,
11 en 191 van de Grondwet. Dat artikel 12, eerste alinea, verbiedt in
de toepassingssfeer van het Verdrag elke discriminatie die op de
nationaliteit is gebaseerd : volgens de rechtspraak van het H.v.J. E.G.
verbiedt dat verbod niet alleen openlijke discriminaties op grond
van nationaliteit maar ook alle verkapte vormen van discriminatie
die, door toepassing van andere onderscheidingscriteria, in feite tot
hetzelfde resultaat leiden.

Volgens het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap vallen
de voorwaarden voor de toegang tot de beroepsopleiding binnen de
werkingssfeer van het Verdrag en vormt het hoger onderwijs een
beroepsopleiding. De voorwaarden van toegang tot het hoger
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onderwijs bedoeld in de artikelen 4 en 8 van het decreet van 16 juni
2006 behoren bijgevolg tot de toepassingssfeer van het Verdrag.

Volgens de parlementaire voorbereiding van het bestreden decreet
genieten alle Belgen het recht bedoeld in artikel 1, 1°, van het
decreet van 16 juni 2006, « om in België permanent te verblijven »,
zodat alle Belgen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben op
het ogenblik van hun inschrijving in een inrichting voor hoger
onderwijs van de Franse Gemeenschap verblijvende studenten zijn
in de zin van artikel 1 van het decreet van 16 juni 2006.

Een burger van de Europese Unie die niet de Belgische nationaliteit
heeft, behoort enkel tot de categorie van de verblijvende studenten
- die aan de gevolgen van de in de artikelen 4 en 8 van het decreet
van 16 juni 2006 bedoelde beperking ontsnappen - op de dubbele
voorwaarde dat hij op het ogenblik van de inschrijving zijn
hoofdverblijfplaats in België heeft en tot een van de in artikel 1, 1°
tot 8°, gedefinieerde categorieën van personen behoort. Het Hof
merkt meer in het bijzonder in dat verband op dat een burger van
de Europese Unie enkel het in artikel 1, 1°, van het decreet van
16 juni 2006 bedoelde « recht om permanent in België te verblijven »
geniet, wanneer hij het duurzame verblijfsrecht heeft verkregen dat
wordt erkend in de artikelen 16 en 17 van de richtlijn 2004/38/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004
« betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het
grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun
familieleden, […] ».

Bijgevolg, zelfs wanneer het criterium van onderscheid tussen de
beide door de verzoekende partijen bedoelde categorieën niet de
nationaliteit is, zullen de bestreden bepalingen de burgers van de
Europese Unie die niet de Belgische nationaliteit hebben, meer
kunnen raken dan diegenen die wel die nationaliteit hebben,
vermits eerstgenoemden moeilijker zullen kunnen worden
aangemerkt als verblijvende studenten.

Volgens het H.v.J. E.G. kan een dergelijk verschil in behandeling
enkel worden verantwoord ten aanzien van artikel 12, eerste alinea,
van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap
wanneer het is gebaseerd op objectieve overwegingen die losstaan

ar
re
st

n
r.

12
/2
00

8

39



van de nationaliteit van de betrokken personen en evenredig zijn
met de door de bestreden bepalingen rechtmatig nagestreefde
doelstelling.

Na een analyse te hebben gemaakt van het arrest dat op 7 juli 2005
door het Hof van Justitie werd gewezen in de zaak Commissie t.

Oostenrijk, na te hebben gewezen op de kenmerken van het in de
Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs, na te hebben
beklemtoond dat een aanzienlijk aantal Franse studenten zich
inschrijven in het onderwijs van de Franse Gemeenschap en dat
fenomeen te hebben verklaard, na het onaangepaste karakter te
hebben onderzocht van de toegangsexamens die worden
georganiseerd teneinde dat fenomeen onder controle te krijgen, na
de argumenten te hebben onderzocht op grond waarvan de Franse
Gemeenschap betoogt dat haar decreet bestaanbaar is met het
Europees recht, en ten slotte na akte te hebben genomen van het
standpunt van de Commissie van de Europese Gemeenschappen
ten aanzien van België, stelt het Hof vast dat er tussen de partijen
een meningsverschil bestaat over de draagwijdte van het Europees
recht. Het stelt aan het Hof van Justitie de volgende drie prejudiciële
vragen :

« 1. Moeten de artikelen 12, eerste alinea, en 18, lid 1, van het
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, in
samenhang gelezen met artikel 149, lid 1 en lid 2, tweede streepje,
en met artikel 150, lid 2, derde streepje, van hetzelfde Verdrag in die
zin worden geı̈nterpreteerd dat deze bepalingen eraan in de weg
staan dat een voor het hoger onderwijs bevoegde autonome
gemeenschap van een lidstaat, die geconfronteerd wordt met een
toestroom van studenten uit een aangrenzende lidstaat in een aantal
opleidingen van medische aard die in hoofdzaak met
overheidsmiddelen worden gefinancierd, ten gevolge van een
restrictief beleid in die aangrenzende lidstaat, maatregelen neemt
zoals die welke vervat zijn in het decreet van de Franse
Gemeenschap van 16 juni 2006 tot regeling van het aantal studenten
in sommige cursussen van de eerste cyclus van het hoger onderwijs,
wanneer die Gemeenschap op goede gronden aanvoert dat die
situatie een buitenmatig beslag dreigt te leggen op de
overheidsfinanciën en de kwaliteit van het verstrekte onderwijs
dreigt te hypothekeren ?

ar
re
st

n
r.

12
/2
00

8

40



2. Maakt het bij de beantwoording van de sub 1 vermelde vraag een
verschil wanneer die Gemeenschap aantoont dat die situatie ertoe
leidt dat er te weinig in die Gemeenschap verblijvende studenten
afstuderen om op duurzame wijze te voorzien in voldoende
geschoold medisch personeel om de kwaliteit van het stelsel van
volksgezondheid binnen die Gemeenschap te verzekeren ?

3. Maakt het bij de beantwoording van de sub 1 vermelde vraag een
verschil wanneer die Gemeenschap, rekening houdende met het
bepaalde in artikel 149, eerste lid, in fine, van het Verdrag en met
artikel 13.2, c), van het Internationaal Verdrag inzake economische,
sociale en culturele rechten, dat een standstill- verplichting inhoudt,
opteert voor het in stand houden van een ruime en democratische
toegang tot een kwaliteitsvol hoger onderwijs voor de bevolking
van die Gemeenschap ? »

9. De keuzevrijheid van de ouders (arrest nr. 119/2008)

Op 8 maart 2007 nam de Franse Gemeenschap een decreet aan
met het oog op de regularisatie van de inschrijvingen en van de
veranderingen van school in het leerplichtonderwijs.

Er werd een vernietigingsberoep ingesteld tegen de artikelen 12, 13
en 14 van dat decreet, alsook tegen het decreet van 19 oktober 2007,
dat het wijzigt. Die twee decreten wijzigen het decreet van 24 juli
1997 « dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van
het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het
mogelijk maken ze uit te voeren ».

Artikel 12 beperkt de mogelijkheden om in het gewoon onderwijs
tijdens eenzelfde studiecyclus van school te veranderen : een
schoolverandering bij de overgang naar een volgende cyclus is in
het kleuter- en lager onderwijs toegestaan tot 15 september, maar
wordt in beginsel niet langer toegestaan tijdens eenzelfde cyclus;
verder moeten de eerste twee jaren van het secundair onderwijs in
dezelfde onderwijsinstelling worden gevolgd. In het decreet zijn
negen uitzonderingen opgesomd waarvoor de inschrijving in een
andere instelling wordt toegestaan, waaronder een verandering van
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woonplaats, de scheiding van de ouders die leidt tot een
verandering van verblijfplaats van de leerling, het overstappen van
de leerling van een externaat naar een internaat en omgekeerd en de
definitieve uitsluiting van de leerling van een andere instelling.
Voorts kan nog van school worden veranderd, in het belang van de
leerling, bij overmacht of absolute noodzaak; in die gevallen
worden de beoordeling van de situatie en het toekennen van de
toelating overgelaten aan het hoofd van de instelling waar de
leerling naartoe gaat, de inspectiedienst of de minister die belast is
met het leerplichtonderwijs.

De artikelen 13 en 14 organiseren de inschrijvingen voor de eerste
graad van het gewoon secundair onderwijs : elke aanvraag om
inschrijving moet chronologisch in een register worden opgenomen;
die chronologische volgorde bepaalt de voorrang van inschrijving
wanneer binnen een instelling een plaats vrijkomt; een weigering
van inschrijving moet worden gemotiveerd; de mededeling van de
aanvaarding of de weigering van het voorstel van inschrijving
geschiedt volgens de door de minister bepaalde modaliteiten; ten
slotte worden de leerlingen die binnen de instelling reeds een broer,
een zus of een andere samenwonende minderjarige hebben, dan wel
een ouder die een ambt uitoefent binnen de instelling, bij voorrang
aanvaard.

De artikelen 1 en 2 van het wijzigingsdecreet van 19 oktober 2007
voorzien in een prioriteit voor leerlingen die een internaat
bezoeken, leerlingen die een taalbadonderwijs genieten en
leerlingen uit een « geassocieerde » instelling.

De verzoekende partijen formuleerden verschillende punten van
kritiek tegen de voormelde bepalingen, die het Hof zal verwerpen
in zijn arrest nr. 119/2008, onder voorbehoud, wat de twee middelen
betreft, van de interpretatie die het Hof aangeeft.

De verzoekende partijen voerden in hoofdzaak aan dat artikel 12
van het decreet afbreuk doet aan de vrijheid van ouders om de
onderwijsinstelling van hun kind te kiezen. Na te hebben gewezen
op zijn rechtspraak met betrekking tot de vrijheid van onderwijs,
merkt het Hof op dat de keuzevrijheid van de ouders niet alleen
inhoudt dat zij vrij een onderwijsinstelling kunnen kiezen, maar
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eveneens dat zij die keuze kunnen wijzigen. Het bestreden artikel 12
houdt in dat opzicht een dubbele beperking in van de keuzevrijheid
van de ouders : enerzijds, wordt in het gewoon basisonderwijs en in
het gewoon secundair onderwijs, wat de leerlingen betreft die
ingeschreven zijn in de laatste stap van het pedagogisch continuüm,
de mogelijkheid beperkt om in de loop van het schooljaar van
school te veranderen; anderzijds, wordt in het gewoon basis- en
secundair onderwijs de mogelijkheid beperkt om tussen twee
schooljaren die tot eenzelfde cyclus behoren, van school of van
vestigingsplaats van een school te veranderen.

Volgens de memorie van toelichting strekt de bestreden maatregel
ertoe « de praktijken van ‘ consumentisme inzake scholen ’ te
verminderen, waarbij sommige kinderen of adolescenten
gedurende hun schoolloopbaan meermaals van school veranderen,
en past hij eveneens resoluut in het perspectief van het
‘ Takendecreet ’, dat de schoolloopbaan niet langer per studiejaar
organiseert, maar volgens meerjarige cycli die toelaten de
continuı̈teit van de vorming te waarborgen » : in zoverre artikel 12
beoogt het « ‘ consumentisme inzake scholen ’ te verminderen » en
de continuı̈teit van de vorming te waarborgen, streeft het een
legitiem doel na.

In de gevallen waarin wegens de feitelijke situaties die in het
decreet zijn opgesomd, de verandering is toegelaten, beschikt het
hoofd van de schoolinstelling over geen enkele
appreciatiebevoegdheid. Een verandering van school is daarnaast
mogelijk « bij overmacht of absolute noodzaak en in het belang van
de leerling », waarna het decreet preciseert dat « onder absolute
noodzaak inzonderheid wordt verstaan, in de zin van dit artikel, de
gevallen waar de leerling zich in een toestand bevindt met
psychologische of pedagogische moeilijkheden zodat een
verandering van inrichting noodzakelijk blijkt ».

Uit het feit dat in die bepaling het bijwoord « inzonderheid » wordt
gebruikt, leidt het Hof af dat andere redenen moeten kunnen
worden aangenomen, zoals die welke zijn verbonden aan de
eerbiediging van de godsdienstige of filosofische opvattingen.
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Het komt in de eerste plaats aan de ouders van een kind toe te
beslissen wat in diens belang is; bijgevolg kan het hoofd van de
instelling, de inspectie of de minister omtrent de verandering van
school slechts in uitzonderlijke omstandigheden het vereiste
gunstig advies weigeren en dienen zij te verantwoorden waarom er,
volgens hen, geen sprake is van « overmacht » of « absolute
noodzaak » of waarom « het belang van de leerling » zich tegen de
verandering van school zou verzetten.

Bij « overmacht » of « absolute noodzaak » of in « het belang van de
leerling » is het gunstig advies vereist van, in beginsel, het hoofd
van de inrichting die door de leerling wordt verlaten. Ofschoon de
bestreden bepaling de term « advies » gebruikt, gaat het in
werkelijkheid om de vereiste van een eensluidend advies, vermits
zonder dat advies de verandering van school niet is toegelaten. De
bestreden bepaling voorziet echter in voldoende waarborgen,
vermits een beroep tegen de beslissing van het instellingshoofd
mogelijk is bij de inspectiedienst en vervolgens bij de minister,
wiens beslissing kan worden bestreden bij de bevoegde rechter, die
onder meer zal moeten nagaan of de beslissing van de minister
bestaanbaar is met de criteria die zijn neergelegd in de bestreden
bepaling, zoals zij hiervoor is geı̈nterpreteerd, en met artikel 24 van
de Grondwet.

Het Hof besluit eruit dat er niet op onevenredige wijze afbreuk
wordt gedaan aan de vrijheid van onderwijs.

Nog wat de vrijheid van onderwijs betreft, voerden de verzoekende
partijen aan dat de bestreden bepalingen artikel 24 van de
Grondwet zouden schenden, in zoverre het recht van de
onderwijsinstellingen en van de ouders wordt beperkt om vrij de
inhoud van het onderwijs te bepalen.

Uit de parlementaire voorbereiding van de bestreden bepalingen
blijkt dat ze behoren tot een aantal maatregelen die beogen het
maatschappelijk gemengde karakter van de scholen te verhogen;
één van de « strategieën » om die doelstelling te bereiken is de
verplichting om elke aanvraag om inschrijving betreffende de eerste
graad van het gewoon secundair onderwijs in een register op te
nemen, waarin, naast het volgnummer, de naam van de leerling, de
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datum van de aanvraag om inschrijving en, in voorkomend geval,
de reden van de weigering van inschrijving, worden opgenomen.

Die bepalingen beperken op zich niet de keuzevrijheid van de
ouders : zij vermogen immers een aanvraag tot inschrijving in te
dienen in de schoolinstelling van hun keuze; behoudens in geval
van weigering van inschrijving, die gemotiveerd dient te zijn, wordt
een plaats, zodra ze beschikbaar is binnen de inrichting,
aangeboden in volgorde van de aanvragen tot inschrijving,
behoudens de hiervoor onderzochte voorrangsregels.

Die bepalingen houden evenwel een beperking in van de
organisatievrijheid van de onderwijsinstellingen, in zoverre zij elke
aanvraag om inschrijving betreffende de eerste graad van het
gewoon secundair onderwijs in een register dienen op te nemen, in
de volgorde van de aanvragen, en in zoverre de Regering de datum
bepaalt vanaf dewelke de aanvragen om inschrijving kunnen
worden ingediend.

Na een vergelijking tussen de nieuwe en de vroegere bepalingen
besluit het Hof dat de nieuwe bepalingen, door een systeem van
inschrijving volgens een chronologische volgorde in te voeren, niets
toevoegen aan de verplichting voor de instellingen om in beginsel
een leerling in te schrijven; het opnemen van elke aanvraag om
inschrijving betreffende de eerste graad van het gewoon secundair
onderwijs in een register, in de volgorde van die aanvragen, draagt
bij tot de transparantie van de inschrijvingen, vermits voor iedereen
duidelijk is in welke volgorde de aanvragen tot inschrijving zijn
ingediend en in welke volgorde de beschikbare plaatsen worden
aangeboden. Het feit dat de aanvragen om inschrijving slechts
kunnen worden ingediend vanaf de datum bepaald door de
Regering, verhindert dat de beschikbare plaatsen verscheidene jaren
vóór de aanvang van het schooljaar in kwestie worden ingenomen.
Het Hof besluit eruit dat de beperking van de vrijheid van
onderwijs niet kennelijk onredelijk is.

De verzoekende partijen hadden eveneens aangevoerd dat, in
zoverre ouders zich voortaan moeten verantwoorden om hun kind
van school te kunnen doen veranderen, afbreuk zou worden
gedaan, enerzijds, aan de vrijheid van ouders om hun kinderen op

ar
re
st

n
r.

11
9/
20

08

45



te voeden en, anderzijds, aan de vrijheid van gedachte, van geweten
en van godsdienst, zoals meer bepaald gewaarborgd bij artikel 19
van de Grondwet.

Het recht op eerbiediging van het privéleven en het gezinsleven is
niet absoluut : hoewel artikel 22 van de Grondwet aan eenieder het
recht op eerbiediging van zijn privéleven en zijn gezinsleven
toekent, voegt die bepaling daaraan immers onmiddellijk toe :
« behoudens in de gevallen en onder de voorwaarden door de wet
bepaald ». Elke overheidsinmenging in het recht op eerbiediging
van het privéleven en het gezinsleven moet worden bepaald door
een voldoende precieze wettelijke bepaling, die moet beantwoorden
aan een dwingende maatschappelijke behoefte en moet evenredig
zijn met de nagestreefde wettige doelstelling. Het Hof gaat na of de
in het geding zijnde bepaling niet op onevenredige wijze afbreuk
doet aan de voormelde grondwettelijke vrijheden.

Na te hebben herinnerd aan de voorwaarden en waarborgen die
verband houden met de beslissingen omtrent een verandering van
school, onderstreept het Hof dat, wanneer een ouder aanvoert zich
om redenen van geloof of levensbeschouwing niet langer in het
pedagogisch project van een instelling terug te kunnen vinden, de
artikelen 19 en 20 van de Grondwet, in samenhang gelezen met
artikel 24, § 1, van de Grondwet, met artikel 9 van het Europees
Verdrag voor de rechten van de mens, en met artikel 18 van het
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten,
vereisen dat hij, in beginsel, zijn schoolkeuze hieraan kan
aanpassen. Het hoofd van de instelling, de inspectie of de minister
dienen, op het ogenblik dat zij advies verlenen omtrent de
verandering van school, rekening te houden met het fundamenteel
recht dat in het geding is.

Het is onder voorbehoud van de preciseringen die het formuleerde
met betrekking tot de voorwaarden die verband houden met de
aanvraag om van school te veranderen, de waarborgen die het
mogelijk maken een weigeringsbeslissing aan te vechten en de
plicht van de overheid om rekening te houden met het
fundamenteel recht van de ouders op eerbiediging van hun geloof
of levensbeschouwing, dat het Hof het beroep verwerpt.
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V. VREEMDELINGENRECHT

10. De beperkingen van de gezinshereniging (arrest nr. 95/2008)

Bij de wet van 15 september 2006 heeft de wetgever verschillende
wijzigingen aangebracht aan de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Die wet werd
bestreden door verschillende vzw’s die met name ten doel hebben
de rechten van de vreemdelingen te verdedigen.

Bij zijn arrest nr. 95/2008 verwerpt het Hof de beroepen, behalve met
betrekking tot twee bestreden bepalingen.

1. Wat betreft de kinderen uit een polygaam huwelijk

Artikel 10, § 1, eerste lid, 4°, van de Vreemdelingenwet, na de
wijziging ervan bij de bestreden wet, verleent het recht om van
rechtswege te worden toegelaten tot een verblijf van meer dan drie
maanden, aan de buitenlandse echtgenoot of de vreemdeling met
wie een geregistreerd partnerschap werd gesloten en die komt
samenwonen met een vreemdeling die toegelaten of gemachtigd is
tot een verblijf van onbeperkte duur of gemachtigd is om er zich te
vestigen, alsmede aan hun gemeenschappelijke alleenstaande
minderjarige kinderen en aan de alleenstaande minderjarige
kinderen van een van de echtgenoten of partners, die met hen
komen samenleven, voor zover bepaalde voorwaarden in verband
met de hoede over die kinderen vervuld zijn. Op grond van het
tweede lid is die bepaling niet van toepassing op de echtgenoot van
een polygame vreemdeling, indien een andere echtgenoot van die
persoon reeds in het Rijk verblijft, noch op de kinderen geboren uit
een polygaam huwelijk van een vreemdeling en met een andere
echtgenote dan diegene die al in het Rijk verblijft.

Met de bestreden bepaling verleent de wetgever uitvoering aan
artikel 4, lid 4, van de richtlijn 2003/86/EG van de Raad van
22 september 2003 « inzake het recht op gezinshereniging » (hierna :
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Gezinsherenigingsrichtlijn) dat, in de eerste alinea ervan, aan de
Belgische wetgever de verplichting oplegt om het recht op de
gezinshereniging te weigeren aan de polygame echtgenoot van een
vreemdeling die in België verblijft, en dat, in de tweede alinea
ervan, de lidstaten in staat stelt de gezinshereniging van
minderjarige kinderen van een andere echtgenoot met de
gezinshereniger te « beperken ».

Het Hof brengt eerst de inhoud van artikel 22 van de Grondwet en
van de artikelen 2, 3, 9 en 10 van het Verdrag inzake de rechten van
het kind in herinnering. Het merkt vervolgens op dat in de
overwegingen van de richtlijn niet wordt vermeld wat de Europese
wetgever met « beperken » bedoelt. Niettemin wordt in de vijfde
overweging gepreciseerd dat de lidstaten de richtlijn zouden
moeten toepassen « zonder onderscheid te maken op grond van […]
geboorte […] ». In zijn arrest van 27 juni 2006 dat werd gewezen in
verband met andere bepalingen van dezelfde richtlijn heeft het Hof
van Justitie van de Europese Gemeenschappen geoordeeld dat het
feit « dat een definitie van het begrip integratie ontbreekt, […] niet
[kan] worden uitgelegd als een machtiging aan de lidstaten om dit
begrip te gebruiken op een wijze die strijdig is met de algemene
beginselen van het gemeenschapsrecht en, meer in het bijzonder,
met de grondrechten » (§ 70). Het besluit daaruit dat « bijgevolg [de
in het geding zijnde bepaling] van de richtlijn niet aldus [kan]
worden uitgelegd dat [ze] de lidstaten expliciet of impliciet
machtigt om uitvoeringsbepalingen vast te stellen die strijdig zijn
met het recht op eerbiediging van het gezinsleven » (§ 71). Een
beperking van het recht op gezinshereniging door de invoering van
quota’s zou met name strijdig zijn met de richtlijn (§ 100).

Het Hof beklemtoont, ten slotte, dat de aan de Staten verleende
machtiging om beperkingen op de gezinshereniging te formuleren
niet zo kan worden geı̈nterpreteerd dat ze de wetgever toestaat de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet te schenden.

Doordat de wetgever het recht op de gezinshereniging enkel
weigert aan de uit een polygaam huwelijk geboren kinderen
wanneer een andere echtgenote dan hun moeder reeds op het
Belgisch grondgebied verblijft, voert hij een verschil in behandeling
in tussen die kinderen en de andere minderjarige kinderen van de
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vreemdeling, die allen het recht op gezinshereniging met hun
verwekker genieten, ongeacht zij geboren zijn uit een monogaam
huwelijk, uit een polygaam huwelijk met de echtgenote die
aanwezig is op het grondgebied, uit een voorgaand ontbonden
huwelijk, uit een relatie tussen twee alleenstaande personen of een
buitenechtelijke relatie.

Het verschil in behandeling tussen kinderen berust dus op het
criterium van de aard van de huwelijksband van hun ouders.

Sinds het arrest Marckx, dat door het Europees Hof voor de Rechten
van de Mens werd gewezen op 13 juni 1979, heeft de wetgever
echter bijzondere aandacht besteed aan het afschaffen van elke
discriminatie onder kinderen op grond van de omstandigheden van
hun geboorte en in het bijzonder ervoor gezorgd dat kinderen die
buiten het in het Burgerlijk Wetboek georganiseerde instituut van
het huwelijk worden geboren, in een situatie van strikte gelijkheid
met de binnen het huwelijk geboren kinderen worden geplaatst.

De gezinshereniging van echtgenoten is verbonden aan het bewijs
dat er tussen hen een huwelijksband bestaat, zodat de uitsluiting
van de polygame echtgenoten op een relevant criterium berust ten
aanzien van het doel van de in het geding zijnde wetgeving en de
doelstelling om de Belgische en Europese internationale orde te
vrijwaren.

De gezinshereniging van een kind met zijn verwekkers is
daarentegen verbonden aan de vaststelling van hun
afstammingsband. Het criterium van de omstandigheden van de
geboorte van het kind en de huwelijkssituatie van zijn ouders is
noch relevant ten aanzien van het doel van de bepaling noch ten
aanzien van de doelstelling om de Belgische of Europese
internationale openbare orde te vrijwaren, aangezien de betrokken
kinderen geenszins verantwoordelijk zijn voor de huwelijkssituatie
van hun ouders en de gezinshereniging, wat hen betreft, geen
gevolg is van het huwelijk van laatstgenoemden maar wel degelijk
een gevolg van de afstammingsband die hen verbindt met hun
verwekker die zich in België heeft gevestigd of gemachtigd is er te
verblijven.
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Het argument van de Regering volgens hetwelk het niet
noodzakelijk in het belang van het kind is om zich bij zijn vader in
België te voegen, zelfs indien die over het hoederecht beschikt,
terwijl zijn moeder geen recht op gezinshereniging heeft omdat er al
een andere echtgenote op het grondgebied aanwezig is (Parl. St.,
Kamer, 2005-2006, DOC 51-2478/001, p. 42) is niet relevant om de
bestreden bepaling te verantwoorden. Niets maakt het immers
mogelijk op algemene, abstracte en onweerlegbare wijze te
vermoeden dat een kind geen belang erbij heeft om bij een van zijn
beide ouders te verblijven wanneer die niet samenwonen maar
samen beslissen dat het bij een van hun beiden zal verblijven.

Op dezelfde wijze kan de maatregel evenmin worden verantwoord
door de mogelijkheid die de kinderen aan wie de bestreden
bepaling het recht weigert om een verblijfsrecht van meer dan drie
maanden te verkrijgen, zouden hebben om, met toepassing van
artikel 9 van de Vreemdelingenwet, een machtiging tot verblijf
toegekend te krijgen naar gelang van de omstandigheden en in hun
belang (Parl. St., Kamer, 2005-2006, DOC 51-2478/001, p. 42). De
toekenning van een verblijfsrecht op die basis hangt af van een
discretionaire beslissing van de minister en kan niet compenseren
dat de betrokken kinderen worden uitgesloten van het aan alle
andere kinderen toegekende recht op gezinshereniging met hun
ouders of met een van beiden daarvan, waarbij de mogelijkheid om
zich tot de minister te wenden, een maatregel is waarvan de
gevolgen onzeker zijn en die, om die reden, niet kan volstaan om
het vastgestelde gebrek te verhelpen.

Daaruit volgt dat het in het geding zijnde verschil in behandeling
niet bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al
dan niet in samenhang gelezen met het voormelde Verdrag inzake
de rechten van het kind.

Het Hof vernietigt bijgevolg artikel 10, § 1, tweede lid, van de wet
van 15 december 1980, zoals het werd vervangen bij artikel 6 van de
wet van 15 september 2006.
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2. Wat betreft de voorwaarden in verband met de gezinshereniging met
een als vluchteling erkende minderjarige

Op grond van artikel 10, § 1, eerste lid, 7°, van de
Vreemdelingenwet zijn de vader en de moeder van een vreemdeling
die erkend werd als vluchteling in de zin van artikel 48/3, voor
zover zij met hem komen samenleven en op voorwaarde dat hij
jonger is dan achttien jaar en het Rijk is binnengekomen zonder
begeleiding van een krachtens de wet verantwoordelijke
meerderjarige vreemdeling en vervolgens niet daadwerkelijk onder
de hoede van een dergelijke persoon heeft gestaan, of zonder
begeleiding werd achtergelaten nadat hij het Rijk is
binnengekomen, van rechtswege toegelaten om meer dan drie
maanden in het Rijk te verblijven. Op grond van artikel 10, § 2,
tweede lid, moeten de ouders van de minderjarige bij wie men zich
komt voegen het bewijs aanbrengen dat hij over voldoende
huisvesting beschikt om het familielid of de familieleden, die
gevraagd heeft of hebben om zich bij hem te komen voegen, te
herbergen en over een ziektekostenverzekering beschikt die de
risico’s in België voor hem en zijn familieleden dekt.

Overeenkomstig artikel 10, § 2, vierde lid, geldt die voorwaarde
evenwel niet voor familieleden van een als vluchteling erkende
vreemdeling indien de bloed- of aanverwantschapsbanden of het
geregistreerde partnerschap al bestonden vooraleer de vreemdeling
het Rijk binnenkwam en voor zover de aanvraag tot verblijf op basis
van artikel 10 werd ingediend in de loop van het jaar na de
beslissing tot erkenning van de hoedanigheid van vluchteling van
de vreemdeling die wordt vervoegd.

De bestreden bepaling voert een soepeler termijnvoorwaarde in dan
de voormelde richtlijn, aangezien de vrijstelling van het leveren van
het bewijs te beschikken over huisvesting en een
ziektekostenverzekering, geldt wanneer de aanvraag tot verblijf op
basis van gezinshereniging wordt ingediend binnen een termijn van
een jaar na de beslissing tot erkenning van de hoedanigheid van
vluchteling terwijl de wetgever die termijn van vrijstelling op basis
van de richtlijn kon beperken tot drie maanden na de toekenning
van de vluchtelingenstatus.
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Het vereiste dat het bewijs wordt geleverd dat de minderjarige
vreemdeling beschikt over voldoende huisvesting en over een
ziektekostenverzekering voert echter een verschil in behandeling in
tussen minderjarige vreemdelingen aan wie de hoedanigheid van
vluchteling is verleend, naargelang de aanvraag door hun ouders is
ingediend vóór of na het verstrijken van een termijn van één jaar na
de beslissing tot erkenning van die hoedanigheid. Ofschoon dat
verschil berust op een objectief criterium, dient te worden
aangenomen dat minderjarige vreemdelingen, alleen reeds op
grond van hun handelingsonbekwaamheid, niet in staat zijn aan dat
vereiste te voldoen.

Bijgevolg tast de bestreden bepaling op onevenredige wijze het
recht op gezinshereniging aan van de als vluchteling erkende
minderjarigen op wie het van toepassing is.

Het Hof vernietigt bijgevolg, in artikel 10, § 2, vierde lid, van de
Vreemdelingenwet, de woorden « en voorzover de aanvraag tot
verblijf op basis van artikel 10 werd ingediend in de loop van het
jaar na de beslissing tot erkenning van de hoedanigheid van
vluchteling van de vreemdeling die vervoegd wordt » in zoverre zij
van toepassing zijn op de in artikel 10, § 1, eerste lid, 7°, bedoelde
minderjarige vreemdeling die als vluchteling werd erkend.

Het Hof verduidelijkt dat die vernietiging niet belet dat de
wetgever, onder meer « in het belang van het economisch welzijn
van het land », zou kunnen bepalen dat de ouders zelf in staat
moeten zijn in hun onderhoud en hun huisvesting te voorzien,
indien zij zich bij hun minderjarig kind willen voegen.
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VI. RECHT OP EEN EERLIJK PROCES

11. De internering van personen met een geestesstoornis
(arrest nr. 154/2008)

De wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen
met een geestesstoornis voorziet in een periodieke evaluatie van de
internering van personen en vereist daartoe dat de directeur een
gemotiveerd advies uitbrengt over alle verschillende modaliteiten
van de internering waarover de strafuitvoeringsrechtbank kan
beslissen, namelijk de overplaatsing, de uitgaansvergunning met
het oog op sociale reı̈ntegratie, het verlof, de beperkte detentie, het
elektronisch toezicht en de invrijheidstelling op proef, die steeds een
definitieve invrijheidstelling dient vooraf te gaan. De directeur moet
zijn advies uitbrengen ten vroegste tien maanden en uiterlijk twaalf
maanden na de eerste beslissing tot plaatsing en vervolgens, na elke
beslissing ter zake van de strafuitvoeringsrechtbank, binnen de
door haar bepaalde termijn, die minimum zes maanden en
maximum één jaar na de datum van het vonnis bedraagt.

Bij het Hof is een beroep ingediend tot vernietiging van sommige
bepalingen van die wet, verzoek dat het Hof gedeeltelijk inwilligt in
zijn arrest nr. 154/2008.

De verzoekende partijen bekritiseerden in de eerste plaats sommige
bepalingen van de wet ten aanzien van de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 5.4 van het Europees
Verdrag voor de rechten van de mens : die bepalingen zouden de
geı̈nterneerde de mogelijkheid ontzeggen om op korte termijn de
wettigheid van zijn gevangenhouding te laten beoordelen en zijn
invrijheidstelling te laten bevelen indien de gevangenhouding
onrechtmatig is.

Na de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens te hebben geanalyseerd, besluit het Hof dat de in de bestreden
bepalingen voorgeschreven maximumtermijn van veertien en een
halve maand als dusdanig niet onredelijk is, aangezien die termijn
de directeur, nadat een eerste beslissing is genomen, en de
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strafuitvoeringsrechtbank, naar aanleiding van latere beslissingen
omtrent het beheer van de internering, toelaat in concreto de duur
van die tussenpozen te bepalen op grond van de concrete
omstandigheden van de zaak.

De verzoekende partijen voerden eveneens aan dat de bepalingen
die voorschrijven dat de adviezen van de directeur en van het
openbaar ministerie in afschrift worden meegedeeld aan de
geı̈nterneerde, en niet aan zijn raadsman, zouden voorbijgaan aan
de bijzondere aard van de vrijheidsberoving van geesteszieken, die
vaak niet voor zichzelf kunnen optreden. Hetzelfde zou gelden voor
de bepalingen volgens welke de geı̈nterneerde, op zijn verzoek, een
afschrift van het dossier kan verkrijgen.

Hoewel artikel 5.4 van het Europees Verdrag voor de rechten van de
mens de Staten in de regel niet verplicht tot mededeling van
adviezen en andere dossierstukken aan de raadsman van de
persoon over wiens gevangenhouding de rechter dient te beslissen,
vloeit uit die bepaling echter, volgens de rechtspraak van het
Europees Hof voor de Rechten van de Mens, voort dat bijzondere
procedurele waarborgen noodzakelijk zouden kunnen blijken voor
de belangen van personen die, gelet op hun mentale stoornissen,
niet volledig bekwaam zijn om voor zichzelf op te treden; het
algemeen rechtsbeginsel van de verdediging houdt overigens het
recht in op de bijstand van een advocaat om voor een rechtscollege
te verschijnen wanneer uit de omstandigheden blijkt dat het zeer
onwaarschijnlijk is dat de betrokkene zijn zaak op nuttige wijze kan
verdedigen.

Dat is het geval wanneer het gaat om personen die wegens een
geestesstoornis van hun vrijheid zijn beroofd en van wie
redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat zij in staat zijn zelf de
beslissingen te nemen die in het kader van de rechtspleging vereist
zijn. Het is dan ook terecht dat, volgens de parlementaire
voorbereiding, de wetgever heeft geoordeeld dat de verplichte
bijstand van een advocaat verantwoord is omdat het « telkens
belangrijke beslissingen [zijn] voor de geı̈nterneerde » en « gelet op
de situatie waarin hij zich bevindt en rekening houdend dat tegen
deze beslissingen geen hoger beroep […] mogelijk is ». Zo ook, heeft
hij in artikel 118 van de wet betreffende de internering erin voorzien
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dat de rechtscolleges slechts over de verzoeken tot internering
kunnen beslissen indien de betrokkenen worden bijgestaan of
vertegenwoordigd door een raadsman en dat de
strafuitvoeringsrechtbank en het Hof van Cassatie ten aanzien van
een geı̈nterneerde en betreffende de internering van een
veroordeelde slechts kunnen beslissen indien zij worden bijgestaan
of vertegenwoordigd door een raadsman.

Door niet erin te voorzien dat het advies van de directeur en het
advies van het openbaar ministerie eveneens moeten worden
meegedeeld aan de raadsman van de geı̈nterneerde, plaatsen de
bestreden artikelen 39, § 3, en 40 die advocaat echter in de
onmogelijkheid om zijn opdracht als raadsman en van verdediging
van de betrokkene correct te vervullen; gelet op de situatie van die
laatste persoon kan immers niet worden verondersteld dat hij in alle
gevallen in staat zal zijn de draagwijdte en het belang van de aan
hem overgezonden documenten te beoordelen en die onverwijld
aan zijn raadsman mee te delen. De bestreden bepalingen vertonen
bovendien een incoherentie met de bepalingen die voorschrijven
dat, indien het advies van de directeur niet binnen de
voorgeschreven termijn wordt meegedeeld, de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg, op schriftelijk verzoek van de
raadsman van de geı̈nterneerde, de minister of de rechtspersoon
ertoe kan veroordelen zijn advies uit te brengen en een afschrift
ervan mee te delen aan de geı̈nterneerde en diens raadsman
(artikel 39, § 4), en die bepalen dat de raadsman in kennis wordt
gesteld van de dag, het uur en de plaats van de zitting (artikel 42,
§ 2).

Het Hof vernietigt bijgevolg de artikelen 39, § 3, en 40 van de wet in
zoverre zij niet erin voorzien dat het advies van de directeur en het
advies van het openbaar ministerie worden meegedeeld aan de
raadsman van de geı̈nterneerde, en om identieke motieven
vernietigt het de bepalingen die niet erin voorzien dat een afschrift
van het dossier kan worden aangevraagd en verkregen door de
raadsman van de geı̈nterneerde, en die die raadsman aldus beletten
om de aan hem toevertrouwde opdracht doeltreffend te vervullen.

De verzoekende partijen bekritiseerden eveneens de bepalingen die
vereisen dat de geı̈nterneerde persoonlijk verschijnt, omdat zij
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voorbijgaan aan de bijzondere aard van de vrijheidsberoving van
geesteszieken die vaak niet voor zichzelf kunnen optreden.

Om die grief te verwerpen, stelt het Hof vast dat het voormelde
artikel 5.4 de Staten niet verplicht om diegenen die menen
onrechtmatig gevangen gehouden te worden, vrij te stellen van een
persoonlijke verschijning voor de rechter die dient te beslissen over
de wettigheid van de verdere gevangenhouding. De specifieke
wijze van gevangenhouding, die de internering is, vereist precies
dat de rechter zich persoonlijk kan vergewissen van de toestand
waarin de geı̈nterneerde zich bevindt op het ogenblik dat door de
rechter over de internering en de voortzetting of de modaliteiten
ervan dient te worden beslist. Bovendien houden de bestreden
wetsbepalingen rekening met de specifieke problemen waartoe een
persoonlijke verschijning van de geı̈nterneerde aanleiding zou
kunnen geven, namelijk bij de behandeling van de medisch-
psychiatrische vragen in verband met de toestand van de
geı̈nterneerde, zoals onder meer blijkt uit de artikelen 43 en 86, § 1,
van de wet betreffende de internering.

Ten slotte zou, volgens de verzoekende partijen, het recht op een
eerlijk proces zijn geschonden door de beperking van de termijnen
binnen welke een cassatieberoep tegen de beslissing van de
strafuitvoeringsrechtbank kan worden ingesteld, respectievelijk een
memorie voor het Hof van Cassatie kan worden ingediend.

In het bij de bestreden bepaling ingevoerde systeem vormt het
cassatieberoep het enige mogelijke beroep tegen de beslissingen van
de strafuitvoeringsrechtbank; uit de memorie van toelichting van
het wetsontwerp blijkt dat de wetgever de toegang tot het Hof van
Cassatie aanzienlijk heeft willen uitbreiden, als compensatie voor de
afschaffing van het beroep dat vroeger ter zake bestond. De
vaststelling van de zeer korte termijnen bepaald in artikel 116, § 1,
van de wet werd verantwoord door de zorg om die af te stemmen
op, ofwel, zoals in de voormelde parlementaire voorbereiding is
verklaard, de termijnen die betrekking hebben op « de externe
rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf » (artikel 97
van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van
de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer
toegekende rechten in het raam van de
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strafuitvoeringsmodaliteiten), ofwel, zoals de Ministerraad
aanvoert, de termijnen waarin is voorzien met betrekking tot de
voorlopige hechtenis (artikel 31 van de wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis).

De vaststelling van dermate korte termijnen is evenwel niet redelijk
verantwoord in het kader van de internering van personen met een
geestesstoornis. In die materie heeft de wetgever het mogelijk
gemaakt een cassatieberoep in te stellen - het enige beroep waarin
de wet voortaan voorziet -, niet voor de geı̈nterneerde, maar voor
zijn raadsman, hetgeen veronderstelt dat de laatstgenoemde de
beslissing neemt om dat beroep in te stellen in het belang van een
persoon met wie de communicatie, wegens diens geestesstoornis,
vaak moeilijk zal verlopen. De vaststelling van dergelijke termijnen
houdt aldus geen rekening met « de bijzondere
procedurewaarborgen die mogelijk vereist zijn om diegenen te
beschermen die, wegens hun geestesstoornis, niet volledig in staat
zijn voor eigen rekening te handelen », waarborgen die de
rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
vereist.

Het Hof vernietigt derhalve artikel 116, § 1, tweede lid, van de wet
betreffende de internering.
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VII. JEUGDRECHT

12. De hervorming van de wet van 8 april 1965
(arresten nrs. 49/2008 en 50/2008)

I. Het arrest nr. 49/2008

De wet van 13 juni 2006 heeft de wet van 8 april 1965 betreffende
de jeugdbescherming, voortaan « wet betreffende de
jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een
als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van het
door dit feit veroorzaakte schade » genoemd, grondig gewijzigd.

De wet van 13 juni 2006 voert een voorafgaande titel in die de
beginselen van de rechtsbedeling ten aanzien van minderjarigen
uiteenzet. Zij somt de maatregelen op die de jeugdrechter vermag te
nemen alsook de factoren waarmee hij rekening moet houden bij het
opleggen van die maatregelen. Zij beoogt de responsabilisering van
de delinquente minderjarigen door het invoeren van een
« verbintenissenproject », en van hun ouders door de mogelijkheid
om hun een ouderstage voor te stellen of op te leggen. Ten slotte
hervormt zij de procedure van uithandengeving door de
jeugdrechtbank en de wijze van berechting van de minderjarige na
uithandengeving.

De wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (II)
heeft enkele artikelen van de wet van 8 april 1965 opnieuw
gewijzigd en regelt de mogelijkheid voor een minderjarige om de
instelling waar hij is geplaatst, te verlaten.

De vzw « Défense des Enfants – International – Belgique – Branche
francophone (D.E.I. Belgique) » en de vzw « Ligue des Droits de
l’Homme » vorderen de vernietiging van bepalingen die betrekking
hebben op de ouderstage (1), de maatregelen die de jeugdrechtbank
vermag te nemen (2) en de procedurele waarborgen inzake
verschillende maatregelen (3).
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1. De ouderstage

De jeugdrechtbank kan, wanneer zij een als misdrijf omschreven
feit waarvoor een minderjarige werd vervolgd, bewezen verklaart,
op vordering van het openbaar ministerie of ambtshalve, het volgen
van een ouderstage bevelen aan de personen die het ouderlijk gezag
uitoefenen over die minderjarige, indien ze zich duidelijk
onverschillig opstellen tegenover het delinquente gedrag van die
laatste, en die onverschilligheid bijdraagt tot de problemen van de
minderjarige. Die ouderstage kan enkel worden opgelegd als een
aanvullende maatregel bij een maatregel die de jeugdrechter ten
overstaan van de minderjarige beveelt wanneer het volgen ervan de
delinquente minderjarige zelf ten goede kan komen.

De procureur des Konings kan, onder dezelfde voorwaarden, aan
de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen over de
minderjarige die verklaart niet te ontkennen een als misdrijf
omschreven feit te hebben gepleegd, voorstellen een ouderstage te
volgen.

Op het argument afgeleid uit de onbevoegdheid van de federale
wetgever om een aangelegenheid te regelen die onder de
bevoegdheid van de gemeenschappen zou vallen, op grond van
artikel 5, § 1, II, 1°, 2° en 6°, van de bijzondere wet van 8 augustus
1980, antwoordt het Hof dat, hoewel de ouderstage indirect ook de
minderjarige ten goede komt, het een maatregel is die uit de aard
zelf enkel op de ouders van de minderjarige van toepassing is en die
in essentie gericht is op de bewustwording van hun rol en
verantwoordelijkheid als ouders alsook op de begeleiding bij het
hervatten van de opvoeding van en het herstellen van het ouderlijk
gezag over hun kind.

Aangezien het gaat om een begeleidingsmaatregel met een zeer
beperkt toepassingsgebied, is de uitoefening, door de
gemeenschappen, van hun bevoegdheid inzake jeugdbescherming,
gezinsbeleid en maatschappelijk welzijn niet op onevenredige wijze
aangetast.
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Het Hof verwerpt bijgevolg het middel dat is afgeleid uit de
schending van de bevoegdheidverdelende regels.

De bepalingen inzake de ouderstage werd ook verweten in strijd te
zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang
gelezen met de artikelen 6 en 7.1 van het Europees Verdrag voor de
rechten van de mens en met het algemeen rechtsbeginsel van het
persoonlijk karakter van de straf, alsook met artikel 12, tweede lid,
van de Grondwet.

Het Hof verwerpt die kritiek omdat die verkeerdelijk uitgaat van de
veronderstelling dat de ouderstage als een straf moet worden
beschouwd : hoewel de ouderstage een middel is waarmee de
jeugdrechter onverschillige ouders tot de orde kan roepen, vertoont
zij alle kenmerken van een begeleidingsmaatregel en niet van een
strafmaatregel.

Diezelfde bepalingen werden tevens bekritiseerd in het licht van de
artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet, al dan niet in samenhang
gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van
de mens. In de veronderstelling dat de ouderstage een inmenging
zou inhouden in het privé- en gezinsleven van de betrokkenen, dan
zou het, gelet op, enerzijds, de dwingende maatschappelijke
doelstelling van responsabilisering van bepaalde ouders door die
maatregel en, anderzijds, het zeer beperkte toepassingsgebied van
de ouderstage, niet gaan om een onevenredige inbreuk.

Het Hof verwerpt daarnaast twee middelen gericht tegen de
bepaling volgens welke de personen die het ouderlijk gezag
uitoefenen en die weigeren de door de jeugdrechtbank opgelegde
ouderstage te volgen of aan de uitvoering ervan mee te werken,
kunnen worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van één tot
zeven dagen en tot een geldboete van één euro tot 25 euro of tot één
van die straffen alleen.

Op het middel, dat met name de schending aanvoerde van het
beginsel van het persoonlijk karakter van de straf, gecombineerd
met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, antwoordt het Hof dat
de straf niet wordt opgelegd wegens het strafbaar feit dat een
minderjarige heeft gepleegd, maar enkel wegens de weigering, door
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de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen, om de ouderstage te
volgen of aan de uitvoering ervan mee te werken.

Op het middel dat de schending aanvoerde van de artikelen 10 en
11 van de Grondwet, onder meer in samenhang gelezen met het
beginsel van de wettigheid van de strafbaarstellingen, antwoordt
het Hof dat het gedrag dat krachtens de bestreden bepaling
aanleiding kan geven tot strafrechtelijke vervolging het weigeren is
de door de jeugdrechtbank opgelegde ouderstage te volgen of het
weigeren aan de uitvoering ervan mee te werken, en dat de
weigering een afwijzende houding is die door de rechter op
objectieve wijze kan worden vastgesteld. De wetgever heeft aldus in
voldoende nauwkeurige, duidelijke en rechtszekerheid biedende
bewoordingen bepaald welke feiten strafbaar worden gesteld.

2. De maatregelen die de jeugdrechtbank vermag te nemen

De verzoekende partijen bestreden verschillende bepalingen van
de wet van 13 juni 2006 met betrekking tot de maatregelen die de
jeugdrechtbank vermag te nemen.

Het Hof verwerpt het middel waarin werd aangevoerd dat de
criteria waarmee de jeugdrechtbank rekening moet houden
wanneer zij maatregelen van bewaring, behoeding en opvoeding
oplegt (art. 37, § 1, van de wet) niet adequaat waren, alsook het
middel waarin de mogelijkheid om de maatregelen te cumuleren
(art. 37, § 2) werd bekritiseerd.

In verband met de maatregelen op het vlak van hulpverlening
inzake geestelijke gezondheid en verslaving verwerpt het Hof de
grieven van de verzoekers, maar het preciseert dat, hoewel de tekst
van de wet (art. 37, § 2) een omstandig medisch verslag alleen eist
voor de residentiële plaatsing, de andere maatregelen die een
verplichte medische behandeling inhouden, eveneens op een
geneeskundige beoordeling moeten steunen; onder voorbehoud
van die interpretatie wordt het middel verworpen.

Het Hof verwerpt het middel dat is gericht tegen de maatregelen
genomen ten aanzien van minderjarigen van minder dan twaalf jaar
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(art. 37, § 2, eerste lid), door te onderstrepen dat het niet gaat om
strafmaatregelen en dat zij alleen kunnen worden genomen
wanneer met name rekening wordt gehouden met de
persoonlijkheid en de maturiteitsgraad van de minderjarige.

Het Hof verwerpt eveneens de middelen gericht tegen de
mogelijkheid om de plaatsing van de minderjarige uit te stellen
(art. 37, § 2, vijfde lid), de voorwaarden voor het behoud van de
minderjarige in zijn leefomgeving (art. 37, § 2bis), het door de
verzoekende partijen te vaag geachte karakter van de ontoereikende
uitvoering van het schriftelijke project dat de minderjarige aan de
rechtbank kan voorstellen (art. 37, § 2ter), de voorwaarden inzake de
toegang tot een open opvoedingsafdeling van een openbare
gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming (art. 37, § 2quater,
eerste lid), alsook de wijzigingen van de bepaling met betrekking tot
de door de procureur des Konings voorgestelde bemiddeling
(art. 45quater).

3. De procedurele waarborgen

Ten aanzien van de procedurele waarborgen verwerpt het Hof de
grieven van de verzoekende partijen in verband met het gebrek aan
bijstand van een advocaat voor de onderzoeksrechter (art. 49,
tweede lid) en met de geldboete die aan de volwassenen kan
worden opgelegd in geval van niet-verschijning (art. 51, § 2, tweede
en derde lid), maar het vernietigt de bepaling in zoverre zij het
mogelijk maakt een geldboete aan een minderjarige op te leggen.

In verband met de grief volgens welke de rechter die ten gronde
uitspraak doet, dezelfde rechter zou kunnen zijn die een voorlopige
maatregel heeft bevolen (artt. 52 en 52quater), antwoordt het Hof dat
die cumulatie, wegens het specifieke karakter van de
jeugdbescherming, niet van dien aard is dat zij twijfels kan doen
rijzen omtrent de onpartijdigheid van de rechter. Daarentegen, in
zoverre artikel 52 bepaalt dat de voorlopige maatregelen alleen
kunnen worden genomen « wanneer er voldoende ernstige
aanwijzingen van schuld bestaan » en in zoverre de in
artikel 52quater bedoelde maatregel kan worden bevolen « wanneer
[…] ernstige aanwijzingen van schuld [bestaan] », kunnen die
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bepalingen de rechtbank ertoe brengen vragen te beslechten die
samenvallen met die welke zij zal moeten behandelen wanneer zij
ten gronde uitspraak doet. Het Hof beslist dus de hiervoor
aangehaalde woorden te vernietigen.

In verband met de uitstapregeling (art. 52quater, derde tot zesde lid)
herinnert het Hof eraan dat de federale overheid bevoegd is om de
inhoud te definiëren van de maatregelen die kunnen worden
genomen ten aanzien van de minderjarigen die een als misdrijf
omschreven feit hebben gepleegd, alsook de voorwaarden
waaronder die kunnen worden genomen. Echter, wanneer de
maatregel is genomen, staat het aan de overheden van de
gemeenschappen om die maatregel ten uitvoer te leggen en,
wanneer de plaatsingsmaatregel de uitstappen niet heeft uitgesloten
of beperkt, de voorwaarden te definiëren waaraan het verlaten van
de instelling is onderworpen. Het Hof vernietigt bijgevolg die
bepalingen, die in strijd zijn met artikel 5, § 1, II, 6°, van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980.

Het Hof verwerpt het middel dat is gericht tegen de bepalingen die
het de jeugdrechtbank mogelijk maken de zaak uit handen te geven
wanneer de minderjarige ouder is dan zestien jaar en wanneer hij
ervan wordt verdacht een wanbedrijf of een correctionaliseerbare
misdaad te hebben gepleegd, waarbij de zaak dan wordt
toevertrouwd aan een bijzondere kamer binnen de jeugdrechtbank
of de beroepskamer van de jeugdrechtbank, die het gemeen
strafrecht en de gemeenrechtelijke strafprocedure toepast (art. 57bis,
§ 1) en die magistraten omvat met een erkende opleiding of grote
ervaring inzake jeugdrecht en strafrecht.

Het Hof vernietigt daarentegen die bepaling in zoverre zij, wanneer
de minderjarige ervan wordt verdacht een niet-
correctionaliseerbare misdaad te hebben gepleegd, ertoe leidt dat de
minderjarige voor het Hof van Assisen verschijnt, zonder dat is
bepaald dat dat Hof twee magistraten omvat die worden gekozen
uit diegenen die de opleiding of ervaring hebben die is vereist om
zitting te hebben in de bijzondere kamer van de jeugdgerechten. Het
Hof handhaaft de gevolgen van de bepaling die het vernietigt tot de
aanneming van nieuwe bepalingen en uiterlijk tot 30 juni 2009.
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Ten slotte verwerpt het Hof het middel waarin een schending werd
aangevoerd van het beginsel van onpartijdigheid in zoverre
artikel 57bis, § 3, niet bepaalt dat een andere magistraat dan diegene
die het initiatief heeft genomen om het dossier mee te delen aan de
procureur des Konings met het oog op een uithandengeving,
uitspraak zal doen over de eventuele vordering tot
uithandengeving, om reden dat de rechter die een dossier meedeelt
aan het parket geen enkel rechtspunt beslecht. Het verwerpt
eveneens het middel dat is afgeleid uit een schending van het
vermoeden van onschuld ten aanzien van bepaalde beslissingen die
de jeugdrechtbank vermag te nemen.

II. Het arrest nr. 50/2008

De wijzigingen in de wet van 8 april 1965 betreffende de
jeugdbescherming door de wet van 13 juni 2006, alsook door de wet
van 15 mei 2006, maakten tevens het voorwerp uit van andere
beroepen ingediend door dezelfde verzoekende verenigingen.

Die laatstgenoemde verenigingen formuleerden in hoofdzaak vijf
grieven, waarvan sommige werden aangenomen, en andere
verworpen maar onder voorbehoud van interpretaties van de
bestreden bepalingen

1. Het niet vervallen van de bemiddeling en van het overleg en de
aantasting van het vermoeden van onschuld

In de eerste plaats werd de bestreden bepalingen verweten dat
zij, in tegenstelling tot de bepalingen die betrekking hebben op de
strafrechtelijke bemiddeling die op meerderjarigen van toepassing
is, niet erin voorzien dat de afloop van de bemiddeling of van het
herstelgericht groepsoverleg, georganiseerd op voorstel van de
jeugdrechtbank of de procureur des Konings, automatisch tot
gevolg heeft dat een einde wordt gemaakt aan de vervolgingen. Een
verschil in behandeling zou bijgevolg in het leven worden geroepen
tussen personen, naargelang zij vallen onder de rechtsmacht van de
jeugdrechtbank dan wel van de gemeenrechtelijke strafgerechten.
Diezelfde bepalingen zouden overigens een niet verantwoord
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verschil in behandeling in het leven te roepen, op het vlak van het
recht op een eerlijk proces in het algemeen en van het vermoeden
van onschuld in het bijzonder, tussen minderjarigen, naargelang zij
al dan niet deelnemen aan een bemiddeling of een herstelgericht
groepsoverleg, omdat de minderjarige die eraan deelneemt moet
verklaren dat hij zijn betrokkenheid bij het als misdrijf omschreven
feit niet ontkent of dat hij het als misdrijf omschreven feit niet
ontkent, maar daarbij geen stopzetting van de vervolging geniet.

Voor de personen die onder het gemeenrechtelijk strafrecht vallen,
is de strafrechtelijke bemiddeling geregeld in de artikelen 216ter en
volgende en 553 en volgende van het Wetboek van strafvordering.

Het Hof merkt in de eerste plaats op dat het verschil in behandeling
slechts bestaat onder de personen die het voorwerp uitmaken van
een bemiddeling, voorgeschreven bij artikel 216ter van het Wetboek
van strafvordering, dat, in tegenstelling tot artikel 45quater van de
wet van 8 april 1965, voorziet in een automatisch verval van de
strafvordering wanneer de door de procureur des Konings op grond
van die bepaling voorgestelde bemiddeling tot een resultaat leidt.

Artikel 553 van het Wetboek van strafvordering voorziet
daarentegen niet in een dergelijk verval van de strafvordering.

Volgens de parlementaire voorbereiding van de wet van 13 juni 2006
is de wetgever op zijn oorspronkelijke keuze teruggekomen, die
voorzag in het automatisch verval van de strafvordering, omdat de
« bemiddeling […] de partijen […] niet [wordt] opgelegd, maar
slechts voorgesteld, en gebeurt buiten enige gerechtelijke
procedure », « een risico [bestond] dat het automatisme
bemiddeling zou uitsluiten in geval van zwaardere delinquenten »
en « door het automatisme van het verval van de strafvordering te
schrappen, […] de wet de keuze aan de procureur des Konings
[laat] ».

Hoewel de inzake jeugdbescherming ingevoerde bemiddeling en
die welke in artikel 216ter van het Wetboek van strafvordering is
ingevoerd bij de wet van 10 februari 1994 gelijkenissen vertonen,
zijn zij op twee verschillende filosofieën geı̈nspireerd. De
bemiddeling in strafzaken is in wezen bedoeld om de kleine
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criminaliteit snel te kunnen berechten, in het bijzonder de
zogenaamde stads- of heterdaaddelinquentie. De bemiddeling en
het herstelgericht groepsoverleg strekken ertoe een
communicatieproces te organiseren dat nu eens door de procureur
des Konings, dan weer door de rechter of door de jeugdrechtbank
wordt voorgesteld, maar dat in hun afwezigheid binnen een
bemiddelingsdienst verloopt. Zij zijn meer verwant aan de
bemiddeling die is geregeld bij de artikelen 553 tot 555 van het
Wetboek van strafvordering. Die verwantschap is onderstreept
tijdens de parlementaire voorbereiding van de wet van 22 juni 2005,
die die laatste bepalingen heeft ingevoerd : de sleutelbegrippen van
die bemiddeling zijn « vrijwilligheid, vertrouwelijkheid, het actief
deelnemen, neutrale ondersteuning en communicatie » en « het
element ‘ dwang ’ [is] volledig uitgesloten ».

De persoon die ingaat op een herstelrechtelijk aanbod doet afstand
van het vermoeden van onschuld, gewaarborgd bij artikel 6.2 van
het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en bij artikel 14.2
van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke
rechten, en, ten aanzien van de minderjarigen, bij artikel 40.2, b), i),
van het Verdrag inzake de rechten van het kind, alsook van zijn
recht om te zwijgen en om zichzelf niet te beschuldigen, dat
voortvloeit uit artikel 6.1 van hetzelfde Europees Verdrag en is
gewaarborgd bij artikel 14.3, g), van hetzelfde Internationaal
Verdrag en, ten aanzien van de minderjarigen, bij artikel 40.1, b), iv),
van het Verdrag inzake de rechten van het kind. Volgens de
rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
kan een dergelijke afstand in het licht van artikel 6 van het Europees
Verdrag voor de rechten van de mens alleen worden aanvaard
indien die blijkt uit een in alle vrijheid, namelijk zonder enige
dwang, en volledig geı̈nformeerd gegeven ondubbelzinnige
instemming.

Op grond van de artikelen 37bis en 45quater van de wet van 8 april
1965 wordt de minderjarige schriftelijk ingelicht over de
mogelijkheid van een bemiddeling of een herstelgericht
groepsoverleg; het staat hem vrij die bemiddeling te weigeren en
deze wordt alleen voortgezet indien hij uitdrukkelijk en zonder
voorbehoud tot op het einde ermee instemt; hij wordt erover
ingelicht dat hij zich kan laten bijstaan door zijn advocaat alvorens
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het herstelrechtelijk aanbod te aanvaarden; ten slotte is het in zijn
eigen belang om, in plaats van een gerechtelijke oplossing, te
streven naar een door overleg bereikte oplossing die leidt tot een
akkoord van alle betrokken personen. De afstand van het
vermoeden van onschuld en van het recht om te zwijgen voldoet,
wanneer die in dergelijke omstandigheden wordt gedaan, aan de
hiervoor vermelde vereisten.

Het Hof onderzoekt vervolgens of een dergelijke afstand, wanneer
die leidt tot een akkoord en dat laatste wordt uitgevoerd, niet zou
moeten leiden tot het verval van de strafvordering, zoals de
oorspronkelijk voorgestelde tekst bepaalde en zoals artikel 216ter
van het Wetboek van strafvordering ten aanzien van de
bemiddeling in strafzaken voorschrijft, en merkt daarbij op dat, in
tegenstelling tot die laatste, de bemiddeling en het overleg kunnen
worden voorgesteld ongeacht de ernst van het misdrijf. Tijdens de
parlementaire voorbereiding is opgemerkt dat een bemiddeling die
leidt tot het verval van de strafvordering, terwijl zij in hoofdzaak de
relatie tussen de dader en het slachtoffer regelt, niet de geschikte
manier was om uitspraak te doen over de maatschappelijke reactie
op ernstige misdrijven, daar die opdracht niet toebehoort aan het
slachtoffer, maar aan het parket en de rechtbank. Er is eveneens
aangegeven dat, door dat onaangepast karakter, in de praktijk enkel
nog lichte feiten een kans tot bemiddeling zouden kunnen krijgen.
De wil van de wetgever om het mogelijk te maken dat voor
minderjarigen een beroep wordt gedaan op de bemiddelings- en
overlegtechnieken, zelfs wanneer ernstige misdrijven zijn gepleegd,
verantwoordt bijgevolg dat het akkoord waartoe zij leiden niet
automatisch het verval van de strafvordering met zich meebrengt.

De keuze van de wetgever vertoont evenwel een ernstige
tekortkoming ten aanzien van de onpartijdigheid van de rechter, de
naleving van het vermoeden van onschuld en het recht om te
zwijgen : aangezien het, om de in het arrest nr. 49/2008 vermelde
redenen, wenselijk is dat dezelfde rechter de minderjarige kan
volgen tijdens de hele procedure en daar, om de in hetzelfde arrest
vermelde redenen, moet worden vermeden dat hij onverenigbare
functies cumuleert, beslist het Hof, enerzijds, 1° en 2° van
artikel 37bis, § 1, te vernietigen, die het de rechtbank mogelijk
maken een beroep te doen op de bemiddeling of het overleg
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wanneer ernstige aanwijzingen van schuld bestaan en indien « de
persoon die ervan wordt verdacht een als misdrijf omschreven feit
te hebben gepleegd, verklaart zijn betrokkenheid bij het als misdrijf
omschreven feit niet te ontkennen » en, anderzijds, 1° en 2° van
artikel 45quater, § 1, tweede lid, die het de procureur des Konings
mogelijk maken een bemiddeling voor te stellen wanneer « er […]
ernstige aanwijzingen van schuld [bestaan] » en wanneer « de
betrokkene verklaart het als misdrijf omschreven feit niet te
ontkennen ».

2. De erkenning van de feiten door de minderjarige als voorwaarde voor
de bemiddeling en het overleg

Het Hof vernietigt eveneens de bepaling die van de minderjarige
eist dat hij de feiten waarvan hij wordt verdacht ze te hebben
gepleegd, uitdrukkelijk erkent. Uit het bestaan van het
bemiddelingsakkoord, waarvan de procureur des Konings en de
rechtbank kennis zullen nemen vermits zij daarmee rekening
dienen te houden, blijkt op zich dat de minderjarige heeft verklaard
de hem verweten feiten niet te ontkennen. Die erkenning, die een
belangrijk element kan zijn dat het de minderjarige mogelijk zal
maken de gevolgen van zijn handeling te beseffen en deel te nemen
aan een responsabiliseringsproces, kan worden gesitueerd in het
kader van de bemiddeling of het overleg en kan gedekt blijven door
de daaraan verbonden geheimhouding. Door die vereiste op te
nemen in de wet en daarvan een voorwaarde te maken voor het
herstelrechtelijk aanbod, terwijl hieruit later zal kunnen worden
afgeleid dat de minderjarige de hem verweten feiten onbetwistbaar
heeft erkend, in een ander kader dan dat van het herstelrechtelijk
aanbod, heeft de wetgever daarentegen een maatregel genomen die
verder reikt dan de door hem nagestreefde doelstelling en die
minderjarigen die een aanbod van bemiddeling of van
herstelgericht groepsoverleg aanvaarden, anders behandelt dan de
volwassenen die een bemiddeling aanvragen op grond van
artikel 553, § 1, van het Wetboek van strafvordering, zonder dat dit
verschil in behandeling redelijk verantwoord is.
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3. De vertrouwelijkheid van de documenten die in het kader van de
bemiddeling en het overleg worden opgemaakt

De verzoekende partijen verweten de bestreden bepalingen
eveneens dat zij, in tegenstelling tot artikel 555 van het Wetboek van
strafvordering, niet erin voorzien dat de vertrouwelijke
documenten die worden opgemaakt in het kader van het optreden
van de bemiddelingsdienst of de dienst voor herstelgericht
groepsoverleg en de documenten waarop een partij steunt met
schending van het beroepsgeheim, ambtshalve uit de debatten
worden geweerd. Daarnaast werd dezelfde bepalingen verweten
niet te voorzien in de toepassing van artikel 458 van het
Strafwetboek op de bemiddelaar.

Het Hof verwerpt die kritiek door de bestreden bepalingen in die
zin te interpreteren dat ook de in het kader van een bemiddeling in
jeugdzaken opgestelde vertrouwelijke documenten uit de debatten
moeten worden geweerd, en merkt op dat artikel 458 van het
Strafwetboek, op grond van artikel 77 van de wet van 8 april 1965,
van toepassing is op de bemiddelaar die moet optreden in het kader
van een herstelgerichte procedure die aan de minderjarige wordt
voorgesteld.

4. Het onweerlegbaar vermoeden van fout en de positie van de
burgerrechtelijk aansprakelijke persoon

Artikel 47 van de wet van 8 april 1965, zoals aangevuld door
artikel 10 van de wet van 15 mei 2006, werd bekritiseerd in zoverre
het een verschil in behandeling zou invoeren tussen de personen die
burgerrechtelijk aansprakelijk zijn voor de minderjarige die wordt
vervolgd wegens een als misdrijf omschreven feit, naargelang al
dan niet een bemiddeling op het niveau van het parket heeft
plaatsgevonden. Wanneer de procureur des Konings heeft beslist
om de zaak te seponeren ten gevolge van een bemiddeling die tot
een resultaat heeft geleid, kunnen het slachtoffer en de in zijn
rechten gesubrogeerde persoon aan de burgerrechtelijk
aansprakelijke een onweerlegbaar vermoeden van fout
tegenwerpen, ook als de burgerrechtelijk aansprakelijke partij niet
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aan de bemiddeling heeft deelgenomen, zodat hij de fout van de
minderjarige niet zal kunnen betwisten, terwijl hij dat wel kan doen
wanneer geen bemiddeling heeft plaatsgevonden.

Het Hof verwerpt die kritiek door dat artikel 47 in samenhang te
lezen met artikel 45quater, § 2, tweede lid, van de wet. Daar de
personen die het ouderlijk gezag uitoefenen ten aanzien van de
minderjarige die ervan wordt verdacht een als misdrijf omschreven
feit te hebben gepleegd, hun instemming moeten betuigen opdat de
bemiddelingsprocedure tot een resultaat kan leiden, zelfs wanneer
zij niet hebben deelgenomen aan de bemiddeling, wordt niet op
onevenredige wijze afbreuk gedaan aan hun rechten, vermits zij in
staat zijn de fout van de minderjarige ten aanzien van wie zij het
ouderlijk gezag uitoefenen, te betwisten door te weigeren het
akkoord te ondertekenen en aldus kunnen voorkomen dat het in
artikel 47 van de wet vervatte onweerlegbaar vermoeden aan hen
wordt opgelegd.

5. De mededeling van het vonnis

De verzoekende partijen bekritiseerden eveneens artikel 61bis
van de wet van 8 april 1965, ingevoegd bij artikel 14 van de wet van
15 mei 2006, in zoverre het niet erin voorziet dat het vonnis wordt
meegedeeld aan alle partijen en met name aan de minderjarige
jonger dan twaalf jaar die partij in het geding is, noch aan de
burgerlijke partijen.

Ten aanzien van de minderjarigen jonger dan 12 jaar is die bepaling
niet onverantwoord, aangezien artikel 10 van de wet van 8 april
1965, hersteld bij artikel 4 van de wet van 13 juni 2006, bepaalt dat
elke beslissing, ongeacht of het gaat om een voorlopige maatregel of
om een maatregel ten gronde, die door de jeugdrechter of de
jeugdrechtbank in eerste aanleg of in hoger beroep is genomen, op
de dag van de beslissing zelf, door toedoen van de griffier, bij
gewone kopie aan de advocaat van de minderjarige wordt
overgezonden.

Ten aanzien van de andere personen vermocht de wetgever terecht
ervan uit te gaan dat, teneinde het privéleven van de minderjarige
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en zijn familie te beschermen, de stelselmatige mededeling van de
in openbare terechtzitting gewezen arresten en vonnissen diende te
worden beperkt tot uitsluitend de partijen die rechtstreeks bij de
beschermende maatregelen zijn betrokken, en niet de burgerlijke
partijen, wier belangen bij het geding van een andere aard zijn,
vermits zij een kopie van de uitspraken kunnen verkrijgen bij de
griffie van het betrokken rechtscollege.

6. De bijstand van een advocaat

Ten slotte verweten de verzoekende partijen artikel 37bis, § 4, en
artikel 45quater, § 1, vijfde lid, van de wet niet erin te voorzien dat
de jongere die ervan wordt verdacht een als misdrijf omschreven
feit te hebben gepleegd, door een advocaat dient te worden
bijgestaan tijdens het hele verloop van de bemiddelingsprocedure
en niet alleen alvorens wordt ingegaan op het herstelrechtelijk
aanbod en vanaf het ogenblik dat het bereikte akkoord wordt
vastgelegd.

Het Hof antwoordt dat die bepalingen uitsluitend de gevallen
bepalen waarin de jeugdrechtbank en de procureur des Konings de
betrokkenen in kennis moeten stellen dat zij een beroep kunnen
doen op een advocaat. Zij sluiten niet uit dat de betrokkenen
worden bijgestaan door een advocaat tijdens de gehele procedure
van de bemiddeling of van het herstelgericht groepsoverleg.
Ofschoon bepaalde verklaringen die tijdens de parlementaire
voorbereiding werden afgelegd, erop wijzen dat de wetgever een
andere bedoeling zou kunnen hebben gehad, kunnen die
verklaringen niet worden aangevoerd tegen de klare en duidelijke
tekst van de wet.
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VIII. STRAFRECHT

13. Het legaliteitsbeginsel in milieustrafrecht
(arresten nrs. 36/2008 en 82/2008)

Het Hof heeft een uitvoerige rechtspraak ontwikkeld waarin het
de vereisten van het wettigheidsbeginsel in strafzaken heeft
gedefinieerd.1

Dat beginsel dat zijn oorsprong vindt in de artikelen 12, tweede lid,
en 14 van de Grondwet, alsook in artikel 7 van het Europees Verdrag
voor de rechten van de mens en artikel 15 van het Internationaal
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, waarborgt aan
elke burger dat geen enkele gedraging strafbaar zal worden gesteld
en geen enkele straf zal worden opgelegd dan krachtens regels
aangenomen door een democratisch verkozen beraadslagende
vergadering. Dat principe gaat bovendien uit van de idee dat de
strafwet in voldoende nauwkeurige, duidelijke en rechtszekerheid
biedende bewoordingen moet worden geformuleerd, die eenieder
in staat stellen, op het ogenblik dat hij een gedraging aanneemt, te
weten of dat gedrag al dan niet strafbaar is.

Dat beginsel staat niet eraan in de weg dat de wet aan de rechter een
beoordelingsbevoegdheid toekent op voorwaarde dat die
bevoegdheid niet te ruim is. Aan het vereiste volgens hetwelk een
misdrijf duidelijk moet worden omschreven in de wet, is voldaan
wanneer de rechtzoekende, op basis van de bewoordingen van de
relevante bepaling, en in voorkomend geval, met behulp van de
interpretatie daarvan door de rechtscolleges, kan weten welke
handelingen en welke verzuimen zijn strafrechtelijke
aansprakelijkheid meebrengen.

Het milieurecht bevat verplichtingen die vaak strafrechtelijk
worden bestraft. De vraag rijst dus of die verplichtingen, die
worden gedefinieerd in bewoordingen eigen aan het milieurecht,

1 Zie met name het verslag 2003, pp. 74-76; het verslag 2005, pp. 13-44 en het verslag
2006, pp. 85-86.
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aan de hiervoor in herinnering gebrachte vereisten voldoen. In zijn
arresten nrs. 36 en 82/2008 zal het Hof, dat wordt ondervraagd door
het Hof van Cassatie en door het Hof van Beroep te Gent, de
gelegenheid hebben om het verschil aan te tonen tussen een
bepaling die voldoet aan de vereisten van het wettigheidsbeginsel
en een bepaling die die beginselen schendt.

Volgens artikel 22, tweede lid, van het milieuvergunningsdecreet
moet de exploitant van een inrichting, « ongeacht de verleende
vergunning, […] steeds de nodige maatregelen treffen om schade,
hinder en zware ongevallen te voorkomen en, om bij ongeval, de
gevolgen ervan voor de mens en het leefmilieu zo beperkt mogelijk
te houden ».

De decreetgever kan, zonder het wettigheidsbeginsel te schenden,
de rechter ermee belasten de graad van ernst te beoordelen vanaf
welke een gedraging strafbaar is. De rechter zal, in de uitoefening
van zijn beoordelingsbevoegdheid, rekening kunnen houden met
de aanwijzingen vermeld in de regels in verband met de
verplichtingen van de exploitant, die worden gepreciseerd in de
uitvoeringsbesluiten van het milieuvergunningsdecreet, meer
bepaald in artikel 1, 24°, van het besluit van de Vlaamse Regering
van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende de milieuvergunning. Vermits de begrippen
« schade » en « hinder » in het milieuvergunningsdecreet niet
worden gedefinieerd, dient men om de inhoud ervan te bepalen,
zich te richten naar de gangbare betekenis ervan. Bovendien blijkt
uit de rechtspraak, inzonderheid van het Hof van Beroep te Gent
- dat een van de rechtscolleges is die bij het Hof een zaak aanhangig
hebben gemaakt - dat niet elke schade of hinder de strafrechtelijke
aansprakelijkheid van de overtreders in het gedrang kan brengen.
In die rechtspraak wordt immers geoordeeld dat artikel 22, tweede
lid, eerste zinsdeel, van het milieuvergunningsdecreet een algemene
zorgvuldigheidsplicht oplegt bij de uitbating met het oog op, wat de
omgeving betreft, het vermijden van abnormale hinder, dit is hinder
die niet valt binnen de grenzen van wat een redelijk mens in
dezelfde omstandigheden dient te aanvaarden, als normale hinder
ten gevolge van de ligging ten opzichte van de inrichting die aan de
oorsprong van die hinder ligt.
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Zo ook verplicht artikel 13, § 1, van het afvalstoffendecreet de
natuurlijke persoon of rechtspersoon die afvalstoffen beheert of
verwijdert « alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem
kunnen worden gevraagd om gevaar voor de gezondheid van de
mens of voor het leefmilieu […] te voorkomen of zoveel mogelijk te
beperken ».

De aldus opgelegde zorgvuldigheidsplicht is niet beperkt tot het
strikt naleven van de wettelijke en administratieve voorschriften, zij
is algemeen en omvat aldus elke maatregel van voorzichtigheid of
voorzorg. De aard van de te beschermen rechtsgoederen, met name
de gezondheid van de mens en het leefmilieu, kunnen de
decreetgever ertoe aanzetten deze maximaal te beschermen. Door
de complexiteit van de milieuproblematiek kunnen specifieke
wettelijke voorschriften en vergunningsvoorwaarden evenwel niet
steeds een adequate bescherming waarborgen aangezien voor de
overheid of de vergunningshouder op het ogenblik van de afgifte
van de vergunning zich steeds niet voorziene gevaren kunnen
voordoen en de voortschrijdende technische ontwikkeling het niet
mogelijk maakt alle te nemen maatregelen te preciseren. Bij de
beoordeling van die verplichting in het licht van het
wettigheidsbeginsel in strafzaken moet voor ogen worden
gehouden dat ze gericht is tot personen die beroepsmatig handelen
en over goede informatie beschikken of kunnen beschikken ten
aanzien van de wenselijkheid van hun gedragingen, zodat mag
worden verwacht dat ze steeds de nodige waakzaamheid aan de
dag leggen bij het onderkennen van de gevaren die de exploitatie
van hun onderneming met zich brengt. Bovendien staat de hun
opgelegde algemene zorgvuldigheidsplicht niet op zich maar maakt
zij deel uit van een bredere wettelijke en administratieve regeling
waarin de verplichtingen van de exploitant nauwkeurig zijn
omschreven en waardoor aan die algemene zorgvuldigheidsplicht
een concrete omkadering wordt gegeven.

Niet elke aantasting of dreigende aantasting van de menselijke
gezondheid of van het milieu brengt de strafrechtelijke
aansprakelijkheid van de betrokkenen in het geding. Voor het
bestaan van een misdrijf is immers niet enkel een materieel element
maar ook een moreel element vereist, dat te dezen bestaat in een
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg. Degenen tot wie de in het

ar
re
st
en

n
rs
.
36

/2
00

8
en

82
/2
00

8

75



geding zijnde bepalingen zijn gericht, moeten maatregelen nemen
zoals het een normaal zorgvuldige en vooruitziende persoon die
zich in dezelfde omstandigheden bevindt, betaamt. Of de
betrokkenen aan de algemene zorgvuldigheidsplicht zijn
tekortgeschoten, hangt af van hun persoonlijke omstandigheden en
zal door de rechter in concreto moeten worden beoordeeld, in
voorkomend geval met behulp van adviezen van deskundigen, en
rekening houdend met, naar gelang van het geval, de best
beschikbare technieken of die welke geen overmatig hoge kosten
veroorzaken. Enkel wanneer onvoldoende maatregelen werden
genomen, staat het morele element vast en kan een strafsanctie
worden opgelegd.

Het Hof dat vaststelt dat de strafrechtelijke bepalingen die het
verzocht wordt te toetsen diegenen op wie ze van toepassing zijn in
staat stellen de feiten en nalatigheden te kennen die hun
strafrechtelijke aansprakelijkheid meebrengen, besluit in zijn arrest
nr. 36/2008 dat die bepalingen geen afbreuk doen aan het
wettigheidsbeginsel in strafzaken.

Hetzelfde geldt niet voor artikel 14 van het decreet van het Vlaamse
Gewest van 21 oktober 1997 volgens hetwelk « iedereen die
handelingen verricht of hiertoe de opdracht verleent, en die weet of
redelijkerwijze kan vermoeden dat de natuurelementen in de
onmiddellijke omgeving daardoor kunnen worden vernietigd of
ernstig geschaad, […] verplicht [is] om alle maatregelen te nemen
die redelijkerwijze van hem kunnen worden gevergd om de
vernietiging of de schade te voorkomen, te beperken of indien dit
niet mogelijk is, te herstellen ». Hetzelfde artikel machtigt de
Vlaamse Regering ertoe een code van goede natuurpraktijk vast te
stellen die verduidelijkt waarin de zorgplicht bestaat. Op grond van
artikel 58, § 1, van het voormelde decreet is de niet- naleving van die
bepaling strafbaar en op grond van artikel 59 kunnen
herstelmaatregelen worden opgelegd.

Die zorgplicht heeft een zeer ruim toepassingsgebied en verschilt in
dat opzicht van de in artikel 13, § 1, van het decreet van 2 juli 1981
bedoelde zorgplicht : zij geldt inderdaad voor « iedereen » en dus
niet enkel voor een welbepaalde categorie van personen. Zij is
bovendien van toepassing op elke handeling die van dien aard is

ar
re
st
en

n
rs
.
36

/2
00

8
en

82
/2
00

8

76



dat ernstige schade kan worden toegebracht aan de
natuurelementen in de onmiddellijke omgeving, ongeacht de aard
of de doelstelling van die handeling. Zij geldt niet alleen voor
degenen die zulke handelingen verrichten, maar ook voor degenen
die daartoe opdracht verlenen. Een « natuurelement » is volgens
artikel 2, 8°, van het decreet natuurbehoud « elk afzonderlijk
element dat natuur in de zin van dat decreet bevat ». Daaronder
vallen derhalve alle levende organismen, hun habitats en de
ecosystemen waarvan zij deel uitmaken, ongeacht het feit of zij al
dan niet een bijzondere bescherming genieten of al dan niet in een
beschermd gebied zijn gelegen.

Wat de « code van de goede natuurpraktijk » betreft die de Vlaamse
Regering kan vaststellen, blijkt uit de parlementaire voorbereiding
dat de decreetgever zelf het noodzakelijk heeft geacht de burger een
« handleiding » te bezorgen waarin hij richtlijnen inzake
natuurbehoud zou kunnen terugvinden.

Bovendien kunnen de in het voormelde artikel 14, tweede lid,
gehanteerde termen « handelingen » en « natuurelementen » op zich
niet de definitie vormen van een misdrijf, zonder ontoelaatbare
onzekerheid te creëren. Die termen hebben derhalve geen
voldoende nauwkeurige normatieve inhoud om een misdrijf te
kunnen definiëren. Ten slotte zou de aanwending van de aan de
Vlaamse Regering gegeven machtiging die ongrondwettelijkheid
niet kunnen verhelpen, gelet op de draagwijdte van het
wettigheidsbeginsel vervat in artikel 12, tweede lid, van de
Grondwet.

Het Hof besluit bijgevolg in zijn arrest nr. 82/2008 dat artikel 14 van
het decreet van het Vlaamse Gewest van 21 oktober 1997
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, in
samenhang gelezen met artikel 58, § 1, 1°, eerste streepje, van
hetzelfde decreet, de artikelen 12 en 14 van de Grondwet schendt.

Het Hof werd eveneens ondervraagd in verband met andere
bepalingen van het milieurecht die het in overeenstemming acht
met het wettigheidsbeginsel in strafzaken.
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IX. STRAFRECHTSPLEGING

14. Het algemeen rechtsbeginsel non bis in idem
(arrest nr. 91/2008)

Op grond van het algemeen rechtsbeginsel non bis in idem, dat
ook is gewaarborgd door artikel 14.7 van het Internationaal Verdrag
inzake burgerrechten en politieke rechten, mag niemand voor een
tweede keer worden berecht of gestraft voor een strafbaar feit
waarvoor hij reeds « overeenkomstig de wet en het procesrecht van
elk land » bij einduitspraak is veroordeeld of waarvan hij is
vrijgesproken. Dat beginsel is eveneens opgenomen in artikel 4 van
het nog niet door België bekrachtigde ZevendeAanvullend Protocol
bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.

In het verleden is dat rechtsbeginsel reeds aan bod gekomen in
enkele arresten van het Hof1.

Met zijn arrest nr. 91/2008 zal het Hof zich ter zake opnieuw
uitspreken naar aanleiding van een prejudiciële vraag gesteld door
het Hof van Beroep te Luik in verband met artikel 449 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Dit artikel bepaalt dat
« onverminderd de administratieve sancties, […] hij, die met
bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, de bepalingen
van dit Wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten
overtreedt, [wordt] gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot
twee jaar en met geldboete van 250 EUR tot 12.500 EUR of met één
van die straffen alleen ». Artikel 445 van hetzelfde Wetboek bepaalt
zijnerzijds, met name, dat « de door de gewestelijke directeur
gemachtigde ambtenaar […] een geldboete van 50 EUR tot
1250 EUR [kan] opleggen voor iedere overtreding van de
bepalingen van dit Wetboek, evenals van de ter uitvoering ervan
genomen besluiten ».

1 Zie het verslag 2007, pp. 61-63.
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Het Hof brengt zijn rechtspraak ter zake1 in herinnering die het
confronteert met de zaak die aan het Hof wordt voorgelegd - en
waarvan het het specifieke karakter zal erkennen.

De administratieve geldboeten waarin artikel 445 van het WIB 1992
voorziet, hebben tot doel de inbreuken op dat Wetboek begaan door
belastingplichtigen die de bij dat Wetboek opgelegde verplichtingen
niet zouden naleven, te voorkomen en te bestraffen; zij hebben
derhalve in hoofdzaak een repressief karakter en zijn strafrechtelijk
in de zin van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van
de mens en van artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten.

Uit de lezing van de artikelen 445 en 449 van het WIB 1992 blijkt dat
de administratieve geldboete bedoeld in artikel 445 en de
strafrechtelijke sanctie bedoeld in artikel 449 in soortgelijke
bewoordingen hetzelfde gedrag bestraffen, namelijk de
niet-naleving van de bepalingen van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen of de ter uitvoering ervan genomen
besluiten. Het in het geding zijnde artikel 449 vereist evenwel voor
de toepassing van de strafrechtelijke sanctie waarin het voorziet, dat
een bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden wordt vastgesteld.

Volgens de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van
de Mens wordt het beginsel non bis in idem geschonden wanneer
dezelfde persoon, na daarvoor reeds te zijn veroordeeld of
vrijgesproken, opnieuw wegens hetzelfde gedrag wordt vervolgd
voor inbreuken met dezelfde essentiële bestanddelen. Dat beginsel
wordt daarentegen niet geschonden wanneer de essentiële
bestanddelen van de beide strafbare feiten niet identiek zijn; dat
geldt volgens het Europees Hof wanneer het morele element van de
beide strafbaarstellingen verschilt.

Een van de partijen voor de verwijzende rechter heeft de in het
geding zijnde fiscale bepalingen vergeleken met andere bepalingen
die, in andere aangelegenheden, een systeem van alternatieve en
niet-cumulatieve sancties organiseren; het Hof merkt op dat dit

1 Zie het voormelde verslag 2007, p. 61, en met name de in voetnoot geciteerde arresten.
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systeem - dat de toepassing van zogenaamde administratieve
sancties slechts toestaat wanneer de bevoegde overheid heeft beslist
geen strafrechtelijke vervolging in te stellen -, het systeem is dat het
met de meeste zekerheid mogelijk maakt geen inbreuk te maken op
het beginsel non bis in idem, waarbij de afdeling wetgeving van de
Raad van State de wetgever overigens heeft aanbevolen « zelf de
problematiek van het cumuleren van straffen te regelen in plaats
van zulks af te schuiven op de [gerechtelijke] instanties ». Het Hof
onderzoekt of de wetgever, door niet in een dergelijk systeem voor
de inkomstenbelastingen te voorzien, de in de prejudiciële vraag
bedoelde bepalingen heeft geschonden.

Door niet te gepasten tijde te voldoen aan de verplichtingen die hem
door de fiscale wetten worden opgelegd, vertraagt de
belastingplichtige de vestiging en de inning van de belasting en,
bijgevolg, ontzegt hij de Staat fiscale inkomsten die de wet hem ter
beschikking stelt om zijn opdrachten van algemeen belang te
vervullen. De wetgever vermocht ervan uit te gaan dat de geldboete
van 50 tot 1 250 euro die de administratie kan opleggen in geval van
gewone nalatigheid, van die aard was dat zij de belastingplichtigen
ertoe zou aanzetten te gepasten tijde de nodige gegevens te
bezorgen voor de vaststelling van de belasting. Vanwege de
veelvuldige fiscale overtredingen en het aanzienlijke aantal dossiers
waarmee de parketten reeds worden belast, vermocht de wetgever
ervan uit te gaan dat een voorafgaande controle door die parketten
het risico zou inhouden dat het systeem van sancties ondoeltreffend
zou worden. Aan de belastingplichtige aan wie een dergelijke boete
wordt opgelegd, worden geen verweermiddelen ontzegd : de
administratie is ertoe gehouden haar beslissing te motiveren met
toepassing van artikel 109 van de wet van 4 augustus 1986
houdende fiscale bepalingen en, indien de belastingplichtige die
beslissing onwettig acht, kan hij die voor de burgerlijke rechter
betwisten.

De wetgever vermocht ook ervan uit te gaan dat, indien het in
gebreke blijven van de belastingplichtige niet door gewone
nalatigheid, maar door een bedrieglijk opzet of het oogmerk om te
schaden is ingegeven, hem een zwaardere sanctie moet worden
opgelegd, die kan gaan tot twee jaar gevangenisstraf en een
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geldboete van 12.500 euro, maar gepaard gaande met waarborgen
en een voorafgaande rechterlijke controle in het kader van de
strafprocedure.

Het Hof besluit, enerzijds, dat de essentiële elementen van de
overtredingen bedoeld in de artikelen 445 en 449 van het WIB 1992
niet identiek zijn, vermits enkel het laatstgenoemde artikel een
bedrieglijk opzet of het oogmerk om te schaden vereist, zodat het
beginsel non bis in idem niet is geschonden en, anderzijds, dat het
specifieke karakter van de aangelegenheid van de
inkomstenbelastingen verantwoordt dat de wetgever een systeem
heeft georganiseerd dat verschilt van dat van de voormelde
wetgevingen.

Het beslist bijgevolg dat artikel 449 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet,
in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor
de rechten van de mens, met artikel 14.7 van het Internationaal
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en met het
algemeen rechtsbeginsel non bis in idem niet schendt.

15. Bijzondere opsporings- en onderzoeksmethoden :
toepassing in de tijd (arrest nr. 22/2008)

De wet van 6 januari 2003 betreffende de bijzondere
opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden breidt
de middelen uit die de politie kan in werking stellen om de
criminaliteit te bestrijden, definieert het wettelijk kader van die
middelen en onderwerpt het gebruik ervan aan de bij de wet
ingestelde controles. Artikel 47ter, § 1, van het Wetboek van
strafvordering, gewijzigd bij de voormelde wet van 6 januari 2003,
geeft de drie bijzondere onderzoeksmethoden aan : de observatie,
de infiltratie en de informantenwerking. Onder de « enige andere
onderzoeksmethoden » die worden gereglementeerd bij de wet van
6 januari 2003 en ingevoegd in het Wetboek van strafvordering
vindt men met name het onderscheppen van post en de
mogelijkheid om inlichtingen over bankrekeningen en
banktransacties te verkrijgen.
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Bij zijn arrest nr. 202/2004 vernietigde het Hof verschillende
bepalingen van die wet en handhaafde het de gevolgen van
sommige van die bepalingen, naar gelang van het geval tot op de
datum van de bekendmaking van het arrest in het Belgisch

Staatsblad, of tot 31 december 20051.

Het Hof werd opnieuw over die aangelegenheid aangezocht via een
beroep tot vernietiging van de wet van 27 december 2005 waarmee
de wetgever, enerzijds, zich wilde gedragen naar het arrest
nr. 202/2004 en, anderzijds, rekening wilde houden met de
noodzaak van uitbreiding van de werkingssfeer van sommige
opsporings- en onderzoeksmethoden die uit de toepassing ervan
was gebleken.

De beroepen hadden betrekking op diverse aspecten van de wet : de
definitie en de gevolgen van de provocatie; de uitbreiding van de
mogelijkheid voor de procureur des Konings om inlichtingen in te
winnen over bankrekeningen, bankkluizen, financiële instrumenten
en bankverrichtingen; de wijziging van de procedure voor het
uitvoeren van de inkijkoperatie; de mogelijkheid tot aanwending
van de bijzondere opsporingsmethoden in het kader van de
strafuitvoering; de toestemming aan informanten om misdrijven te
plegen; de rechterlijke controle op de toepassing van de bijzondere
opsporingsmethoden; de rechtspleging voor het hof van assisen; de
uitsluiting van plaatsvervangende raadsheren, en de toepassing van
de wet in de tijd.

Bij zijn arrest nr. 105/20072 vernietigde het Hof verschillende
bestreden bepalingen, en handhaafde het de gevolgen van twee van
die bepalingen.

De grondwettigheid van de wet van 27 december 2005 zal nogmaals
door het Hof worden onderzocht naar aanleiding van prejudiciële
vragen over de artikelen 189ter en 235ter van het Wetboek van

1 Zie verslag 2004, pp. 83-100.
2 Zie verslag 2007, pp. 63-74.
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strafvordering : die bepalingen werden ingevoegd bij de
artikelen 22 en 23 van de wet om een rechterlijke controle te
organiseren op de bijzondere opsporingsmethoden observatie en
infiltratie.

Aldus werd gevolg gegeven aan het voormelde arrest van het Hof
nr. 202/2004 : in dat arrest had het Hof immers vastgesteld dat de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met het
recht op een eerlijk proces en de rechten van de verdediging,
gewaarborgd in artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten
van de mens, waren geschonden doordat « mogelijke
onwettigheden waardoor de aanwending van de observatie of de
infiltratie zijn aangetast en die uitsluitend zouden blijken uit de
stukken vervat in het vertrouwelijk dossier, niet het voorwerp
konden uitmaken van een controle door een onafhankelijke en
onpartijdige rechter », en doordat « a fortiori die onwettigheden niet
kunnen worden afgekeurd » (B.27.9).

Artikel 235ter van het Wetboek van strafvordering belast de kamer
van inbeschuldigingstelling voortaan met de controle over de
toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en
infiltratie, volgens modaliteiten die zijn gepreciseerd in dat artikel,
alsook in de artikelen 127, § 1, eerste lid, en 235quater van het
Wetboek van strafvordering.

In het voormelde arrest nr. 105/2007 oordeelde het Hof dat de
artikelen 189ter en 235ter van het Wetboek van strafvordering, met
uitzondering evenwel van paragraaf 6 van dat laatste artikel, die
een beroep bij het Hof van Cassatie uitsluit, bestaanbaar zijn met de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet en met de vereisten van een
eerlijk proces.

Deze keer wordt het Hof verzocht te oordelen over die bepalingen
doordat personen die vóór de inwerkingtreding van de voormelde
wet van 6 januari 2003 het voorwerp hebben uitgemaakt van de
bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie, niet het
recht zouden hebben om op grond van artikel 189ter van het
Wetboek van strafvordering de rechtbank te verzoeken de kamer
van inbeschuldigingstelling met toepassing van artikel 235ter van
hetzelfde Wetboek te belasten met de controle over de toepassing
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van die bijzondere opsporingsmethoden, terwijl dat wel zou gelden
voor de personen die het voorwerp hebben uitgemaakt van die
bijzondere opsporingsmethoden na de inwerkingtreding van
diezelfde wet van 6 januari 2003.

Het aan het Hof voorgelegde verschil in behandeling berust op een
letterlijke lezing van de voormelde bepalingen, en in het bijzonder
van artikel 235ter, § 3, dat verwijst naar het vertrouwelijk dossier
bedoeld in de artikelen 47septies, § 1, tweede lid, of 47novies, § 1,
tweede lid, dat betrekking heeft op het opsporingsonderzoek of
gerechtelijk onderzoek waarin of in het kader waarvan de
bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie werden
toegepast. Volgens het Hof van Cassatie kan de kamer van
inbeschuldigingstelling niet worden belast met de controle over de
toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en
infiltratie die vóór de inwerkingtreding van de voormelde wet van
6 januari 2003 - waarin de wettelijke basis werd gelegd voor die
bijzondere opsporingsmethoden - werden aangewend op grond van
de ministeriële omzendbrieven van 24 april 1990 en 5 maart 1992
(Cass., 31 oktober 2006, P.06.1016.N).

Het aan het Hof voorgelegde verschil in behandeling vloeit voort uit
de datum waarop de bijzondere opsporingsmethoden observatie en
infiltratie werden aangewend.

Het Hof wijst op zijn rechtspraak volgens welke de artikelen 10 en
11 van de Grondwet niet vereisen dat een wijziging in de wetgeving
steeds met een bijzonder overgangsstelsel gepaard zou gaan.

Het meent echter te moeten onderzoeken of de uit de voormelde
letterlijke lezing van de in het geding zijnde bepalingen
voortvloeiende ontstentenis van controle door een onafhankelijke
en onpartijdige rechter op de aanwending van de bijzondere
opsporingsmethoden observatie en infiltratie vóór de
inwerkingtreding van de wet van 6 januari 2003 bestaanbaar is met
de bepalingen waarvan het Hof de naleving dient te verzekeren.

Het Hof herinnert aan hetgeen vereist is voor de naleving van de
rechten van de verdediging en het recht op een eerlijk proces, meer
bepaald het beginsel van de wapengelijkheid tussen de vervolgende
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partij en de verdediging alsook de inachtneming van het
contradictoir karakter van het proces.

Het herinnert eveneens eraan - zoals het had vastgesteld in de
voormelde arresten - dat het recht om kennis te nemen van alle
bewijselementen van de vervolgende partij niet absoluut is en dat
het in sommige gevallen noodzakelijk kan zijn bepaalde
bewijselementen geheim te houden. Het wijst ten slotte erop dat de
inmenging in de rechten van de verdediging, volgens de
rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens,
enkel kan worden verantwoord indien zij strikt evenredig is met het
belang van de te bereiken doelstellingen en indien zij wordt
gecompenseerd door een procedure die een onafhankelijke en
onpartijdige rechter in staat stelt de wettigheid van de procedure te
onderzoeken.

Voordien bestond er echter geen soortgelijke procedure, zodat
personen die vóór de inwerkingtreding van de wet van 6 januari
2003 het voorwerp hebben uitgemaakt van de aanwending van één
van die bijzondere opsporingsmethoden, zouden worden
gediscrimineerd in de uitoefening van de rechten van de
verdediging en van hun recht op een eerlijk proces.

Met zijn voormelde arrest nr. 202/2004 heeft het Hof verschillende
bepalingen van het Wetboek van strafvordering, gewijzigd bij de
wet van 6 januari 2003, vernietigd, doch de gevolgen van die
bepalingen gehandhaafd gedurende de tijd die de wetgever nodig
zou hebben om te voorzien in de vereiste controle, door een
onafhankelijke en onpartijdige rechter, termijn die eindigde op
31 december 2005 (B.30.3). Het Hof oordeelde overigens dat de
voormelde artikelen « uitsluitend door ongrondwettigheid [waren]
aangetast in zoverre zij niet erin voorzien dat de aanwending van de
methoden van observatie en infiltratie wordt gecontroleerd door
een onafhankelijke en onpartijdige rechter » en dat het die artikelen
enkel kon vernietigen « aangezien het Hof niet bevoegd is om zelf
over te gaan tot de aanwijzing van de bevoegde rechter » (B.29).

In het licht van die beslissing tot handhaving van de gevolgen van
de vernietigde bepalingen, kan, tot waarborging van de
fundamentele grondrechten waarin artikel 6 van het Europees
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Verdrag voor de rechten van de mens en artikel 14 van het
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten
voorzien, de hierboven vastgestelde ongrondwettigheid worden
geremedieerd door de toepassing van de artikelen 189ter en 235ter
van het Wetboek van strafvordering, vermits de wet van
27 december 2005 een rechter heeft aangewezen die in vergelijkbare
omstandigheden bevoegd is. Die rechter kan dus, voor alle
geschillen die nog niet definitief zijn beslecht, de aanwending van
de bijzondere opsporingsmethoden controleren, ongeacht of die
aanwending vóór of na de inwerkingtreding van de voormelde wet
van 6 januari 2003 heeft plaatsgehad. Er anders over oordelen zou
immers ten nadele van de in de prejudiciële vragen bedoelde
personen een discriminerende inbreuk inhouden op de
fundamentele rechten die door de voormelde verdragsbepalingen
zijn gewaarborgd.

Op voorwaarde dat op die manier wordt gehandeld, schenden de
artikelen 189ter en 235ter van het Wetboek van strafvordering niet
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

16. Bijzondere opsporings- en onderzoeksmethoden :
het onmiddellijk cassatieberoep (arrest nr. 111/2008)

Bij zijn arrest nr. 105/2007 vernietigde het Hof paragraaf 6 van
artikel 235ter van het Wetboek van strafvordering, die bepaalde dat
« tegen de controle van het vertrouwelijk dossier door de kamer van
inbeschuldigingstelling […] geen rechtsmiddel open[staat] ».

Uit die vernietiging vloeit voort dat voortaan een cassatieberoep
mogelijk is tegen het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling. Artikel 416 van het Wetboek van
strafvordering bepaalt echter dat « beroep in cassatie tegen
voorbereidende arresten en arresten van onderzoek of tegen in
laatste aanleg gewezen vonnissen van dezelfde soort […] eerst
open[staat] na het eindarrest of het eindvonnis ». Het tweede lid van
dat artikel voorziet in verschillende uitzonderingen op die regel, die
niet van toepassing is op onder meer de arresten die zijn gewezen
met toepassing van artikel 235bis, dat betrekking heeft op het
onderzoek van de regelmatigheid van de procedure, dat wordt
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uitgevoerd door de kamer van inbeschuldigingstelling : tegen die
arresten is dus een onmiddellijk beroep mogelijk voor het Hof van
Cassatie. Aangezien er geen identieke uitzondering bestaat voor de
arresten gewezen met toepassing van artikel 235ter, dat betrekking
heeft op de controle van het vertrouwelijk dossier door de kamer
van inbeschuldigingstelling, kan tegen de door haar gewezen
arresten pas cassatieberoep worden ingesteld na het eindarrest of
het eindvonnis, overeenkomstig de algemene regel die is
ingeschreven in het eerste lid van artikel 416 van het Wetboek van
strafvordering.

Bij twee arresten van 2 oktober 2007 stelt het Hof van Cassatie aan
het Hof de volgende vraag :

« Schenden artikel 235ter en/of artikel 416, tweede lid, van het
Wetboek van strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet,
doordat daarin niet wordt voorzien in een onmiddellijk
cassatieberoep tegen een arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling bij een controle van het vertrouwelijk
dossier overeenkomstig de artikelen 189ter en/of 235ter van het
Wetboek van strafvordering dat een voorbereidend arrest is, terwijl
artikel 416, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering, in
afwijking van het eerste lid van dat artikel, onmiddellijk
cassatieberoep toelaat tegen het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling gewezen met toepassing van artikel 235bis
van het Wetboek van strafvordering betreffende het onderzoek van
de regelmatigheid van de rechtspleging dat een gelijkaardig
voorbereidend arrest is als dit gewezen bij toepassing van
artikel 235ter van het Wetboek van strafvordering ? ».

Toen hij voorzag in de mogelijkheid van een onmiddellijk
cassatieberoep tegen de arresten die door de kamer van
inbeschuldigingstelling worden gewezen met toepassing van
artikel 235bis, oordeelde de wetgever dat dit onmiddellijk beroep
absoluut noodzakelijk was om reden dat de gronden die in het
kader van dat artikel zijn uiteengezet, niet meer kunnen worden
opgeworpen voor de feitenrechter.

Rekening houdend met die bedoeling, oordeelt het Hof dat het niet
verantwoord is dat de arresten van de kamer van
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inbeschuldigingstelling over de regelmatigheid van de bijzondere
opsporingsmethoden observatie en infiltratie aan de hand van het
vertrouwelijk dossier - met toepassing van artikel 189ter of
artikel 235ter - niet eveneens het voorwerp zouden kunnen
uitmaken van een onmiddellijk cassatieberoep.

Het Hof besluit dat artikel 416, tweede lid, van het Wetboek van
strafvordering niet bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet, in zoverre het niet voorziet in een onmiddellijk
cassatieberoep tegen een arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling wanneer deze een controle van het
vertrouwelijk dossier uitoefent met toepassing van de
artikelen 189ter of 235ter van het Wetboek van strafvordering.

Aan die vaststelling van ongrondwettigheid voegt het Hof een
bijkomende overweging toe. De Ministerraad had in ondergeschikte
orde aangevoerd dat, indien het Hof toch tot zulk een conclusie zou
komen, het een wettelijke leemte zou betreffen die het Hof wel kan
vaststellen, maar niet opvullen. Op dat argument antwoordt het Hof
het volgende :

« Wat ten slotte de opmerking van de Ministerraad betreft volgens
welke het Hof een leemte in de wetgeving kan vaststellen maar die
niet kan opvullen, komt het, indien de leemte zich bevindt in de aan
het Hof voorgelegde tekst, de verwijzende rechter toe een einde te
maken aan de door het Hof vastgestelde ongrondwettigheid,
wanneer die vaststelling is uitgedrukt in voldoende precieze en
volledige bewoordingen om toe te laten dat de in het geding zijnde
bepaling wordt toegepast met inachtneming van de artikelen 10 en
11 van de Grondwet (vgl. EHRM, 29 november 1991, Vermeire t.
België, § 25) ».
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X. BURGERLIJK RECHT

17. Huurovereenkomsten met betrekking tot de
hoofdverblijfplaats : vaststelling door een geschrift of een
vonnis (arresten nrs. 92/2008 en 93/2008)

In twee wetten die in april 2007 zijn aangenomen, regelen
verschillende bepalingen de woninghuur : de wet van 25 april 2007
houdende diverse bepalingen (IV) en de wet van 26 april 2007
houdende bepalingen inzake de woninghuur.

Bij het Hof worden verschillende beroepen tot vernietiging
ingediend tegen de artikelen 98, 99, 101 tot 103 van de wet van
25 april 2007 en tegen artikel 2 van de wet van 26 april 2007.
Dezelfde bepalingen van de eerste van die wetten hadden het
voorwerp uitgemaakt van een vordering tot schorsing die het Hof
met zijn arrest nr. 113/2007 heeft verworpen.

Met zijn arresten nrs. 92 en 93/2008 zal het Hof de twee beroepen
verwerpen, onder het voorbehoud evenwel dat de aan het Hof
voorgelegde bepalingen op de door hem aangegeven manier
worden geı̈nterpreteerd.

Het arrest nr. 92/2008 heeft betrekking op artikel 2 van de wet van
26 april 2007, dat verplicht een geschrift op te stellen voor de
huurovereenkomsten die de hoofdverblijfplaats van de huurder
betreffen.

De verzoekende partijen verweten die bepaling dat zij in strijd is
met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, in samenhang
gelezen met artikel 16 van de Grondwet. Enerzijds, doordat het
voormelde artikel 2 enkel voor de huurovereenkomsten die
betrekking hebben op de hoofdverblijfplaats van de huurder, de
verplichting oplegt een geschrift op te stellen, terwijl zulk een
verplichting niet voor andere soorten van huurovereenkomsten
geldt. Anderzijds, doordat zij in een verschil in behandeling zou
voorzien tussen de huurders en de verhuurders die een schriftelijke
overeenkomst hebben gesloten, enerzijds, en de huurders en de
verhuurders aan wie de rechter een overeenkomst oplegt middels

ar
re
st
en

n
rs
.
92

/2
00

8
en

93
/2
00

8

91



een vonnis dat de waarde van een schriftelijke huurovereenkomst
heeft; zulk een vonnis zou niet noodzakelijkerwijze met de wil van
de partijen overeenstemmen, zodat die partijen niet dezelfde
rechten en waarborgen zouden genieten als in het geval van een
door henzelf gesloten overeenkomst. Het Hof zal die kritiek
verwerpen, onder voorbehoud evenwel van de interpretatie die het
in antwoord op de tweede kritiek aangeeft.

Verwijzend naar de parlementaire voorbereiding van de bestreden
bepaling, merkt het Hof op dat de rechter die een vonnis uitspreekt
dat de waarde van een schriftelijke huurovereenkomst heeft, zulks
enkel vermag te doen wanneer hij van oordeel is dat er voldoende
bewijzen van een mondelinge huurovereenkomst voorhanden zijn.
Bovendien mag een dergelijk vonnis uitsluitend betrekking hebben
op de vier elementen die in de bestreden bepaling limitatief zijn
opgesomd, namelijk de identiteit van alle contracterende partijen,
de begindatum van de overeenkomst, de aanwijzing van alle
ruimtes en gedeelten van het gebouw die het voorwerp van de huur
zijn, en het bedrag van de huur. De rechter vermag in zijn vonnis
enkel die elementen in aanmerking te nemen, in zoverre hij het
bestaan ervan volgens de gemeenrechtelijke regels inzake de
bewijsvoering bewezen acht. De taak van de rechter is bijgevolg
beperkt tot het schriftelijk vastleggen van de rechten en
verplichtingen die de partijen omtrent die voormelde elementen
mondeling waren overeengekomen en het staat niet aan de rechter
zijn wil in de plaats van die van de contracterende partijen te stellen.

Het Hof besluit dat artikel 2 van de wet van 26 april 2007
bestaanbaar is met het beginsel van gelijkheid en niet- discriminatie,
nu het niet ertoe leidt dat een vonnis met de waarde van een
schriftelijke huurovereenkomst niet in analoge waarborgen zou
voorzien als die van een overeenkomst die door de contracterende
partijen zelf is gesloten. In beide gevallen zal de wil van die partijen
doorslaggevend zijn om hun respectieve rechten en verplichtingen
vast te leggen of te doen vastleggen.

Het Hof volgt dezelfde redenering in het arrest nr. 93/2008, waar het
de andere middelen die zijn gericht tegen andere bepalingen van de
wet verwerpt.
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18. Huurovereenkomsten met betrekking tot de
hoofdverblijfplaats : de huurwaarborg (arrest nr. 130/2008)

Artikel 10 van de in het Burgerlijk Wetboek ingevoegde regels
betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de
hoofdverblijfplaats van de huurders in het bijzonder is bij
artikel 103 van de wet van 25 april 2007 houdende diverse
bepalingen (IV) gewijzigd, door de mogelijkheid in te stellen om de
huurwaarborg te stellen door middel van een bankgarantie waarbij
de huurder zich verbindt die volledig samen te stellen middels
constante maandelijkse afbetalingen gedurende de duur van de
huurovereenkomst, met een maximumduur van drie jaar.

Vier banken hebben een beroep tot vernietiging van die
wetswijziging ingesteld dat het Hof bij zijn arrest nr. 130/2008

verwerpt.

De verzoekende partijen voerden met name aan dat de artikelen 10
en 11 van de Grondwet zouden zijn geschonden doordat de
bestreden bepaling op alle huurovereenkomsten van toepassing is,
zonder enig onderscheid naar gelang van de financiële toestand van
de betrokken partijen : door kredietwaardige en
niet-kredietwaardige huurders op dezelfde wijze te behandelen,
zou het door de wetgever nagestreefde doel - beletten dat het stellen
van een huurwaarborg een « onoverkomelijke hinderpaal » voor het
sluiten van een huurovereenkomst zou vormen - geenszins kunnen
worden bereikt. Het zou evenmin zijn verantwoord alle
verhuurders gelijk te behandelen, aangezien het de banken niet
mogelijk is gemaakt misbruiken door bepaalde verhuurders tegen
te gaan. Bovendien bekritiseerden de verzoekende partijen het feit
dat de toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het
consumentenkrediet door de bestreden bepaling uitdrukkelijk werd
uitgesloten.

Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de mogelijkheid om
de huurwaarborg te stellen door middel van constante maandelijkse
afbetalingen gedurende de duur van de huurovereenkomst, met een
maximumduur van drie jaar, de toegang van de huurder tot de
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huurmarkt moet bevorderen en als dusdanig tot het waarborgen
van het recht op een behoorlijke huisvesting strekt.

Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de wetgever beoogt,
wat de huurwaarborg betreft, alle huurders gelijk te behandelen,
zonder een onderscheid te maken naar gelang van hun financiële
draagkracht. Het feit dat de kandidaat-huurder zich « in een
precaire situatie bevindt » en « redenen in verband met de
solvabiliteit van de huurder » kunnen niet in aanmerking worden
genomen om een bankwaarborg te weigeren. Nu de bestreden
bepaling ertoe strekt de toegang tot de huurmarkt te bevorderen en
aldus past in het kader van het recht op een behoorlijke huisvesting,
is de maatregel die op alle huurders, ongeacht hun financiële
situatie, van toepassing is, relevant om dat doel te bereiken : die
doelstelling zou niet kunnen worden verwezenlijkt, indien de
niet-kredietwaardig geachte kandidaat-huurders van het toekennen
van de in het geding zijnde bankwaarborg zouden worden
uitgesloten.

Met betrekking tot het middel dat is afgeleid uit het feit dat de
toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet
door de bestreden bepaling uitdrukkelijk wordt uitgesloten, biedt
de specifieke doelstelling waarmee de bijzondere vorm van
kredietverlening - die de bankwaarborg is – wordt verstrekt, de
redelijke verantwoording voor het niet-toepassen van die
voormelde wet. Daarenboven zijn in de bestreden bepaling zelf
maatregelen opgenomen die ertoe strekken eventuele nadelige
gevolgen voor de betrokken financiële instellingen te beperken : de
financiële instelling die de bankwaarborg verleent, moet die zijn
waar de huurder zijn rekening heeft en waar zijn beroeps- of
vervangingsinkomsten worden gestort; indien de huurder die
inkomsten niet langer bij die instelling stort, kan die de integrale en
onmiddellijke samenstelling van de waarborg eisen; de bedragen
die door de huurder bij de financiële instelling worden gestort,
leveren geen intrest op totdat de waarborg volledig is samengesteld.
Bovendien wegen de mogelijke nadelen voor de betrokken
financiële instellingen niet op tegen het door de wetgever
nagestreefde doel. Het Hof beklemtoont ten slotte dat de bestreden
bepaling niet lijkt uit te sluiten dat de betrokken financiële
instellingen kosten aanrekenen voor het verlenen van een
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bankwaarborg. Indien zulks uit het stilzwijgen van de wetgever op
dat punt zou mogen worden afgeleid, zou het evenwel strijdig zijn
met de wet, indien die kosten niet evenredig zouden zijn met de
aard van de verrichting, wat in voorkomend geval door de
bevoegde rechter dient te worden nagegaan.

Het Hof verwerpt eveneens de middelen waarin een
discriminerende behandeling van de banken ten opzichte van de
andere verstrekkers van een huurwaarborg werd aangevoerd; een
verschil in behandeling doordat de huurwaarborg van drie tot twee
maanden wordt teruggebracht wanneer de huurder voor een
geı̈ndividualiseerde rekening kiest; een inbreuk op het recht op het
ongestoorde genot van de eigendom en op de contractvrijheid
doordat de banken worden verplicht te contracteren, zonder dat
zulks op enige wijze wordt gecompenseerd. Het Hof doet met name
opmerken dat de wetgever vermocht te oordelen dat de voorheen
bestaande regeling niet op afdoende wijze beantwoordde aan zijn
doelstelling om de toegang van de huurder tot de huurmarkt te
bevorderen en het recht op een behoorlijke huisvesting, zoals
gewaarborgd bij artikel 23, derde lid, van de Grondwet, te
waarborgen.

19. De nieuwe echtscheidingswetgeving (arresten nrs. 137/2008
en 172/2008)

Op 27 april 2007 heeft de wetgever een wet aangenomen die de
echtscheiding hervormt en die, volgens de parlementaire
voorbereiding, ten doel heeft de conflicten te bedaren en af te
stappen van de schuld, waarbij de rechter in de meeste gevallen
alleen nog de onherstelbare ontwrichting moet vaststellen, door na
te gaan of termijnen zijn verstreken. De rechter zal de echtscheiding
ook sneller kunnen uitspreken indien hij meteen vaststelt dat de
ontwrichting tussen de echtgenoten onherstelbaar is. Het verkrijgen
van een uitkering tot levensonderhoud door de ex-echtgenoot die
zich in een staat van behoefte bevindt, wordt vergemakkelijkt, en
behoudens buitengewone omstandigheden die een verlenging
zouden kunnen verantwoorden, zal de uitkering tot
levensonderhoud een duur hebben die vergelijkbaar is met die van
het huwelijk.
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Vanuit een bekommernis om administratieve vereenvoudiging
zullen de echtgenoten, wanneer de ontwrichting onherstelbaar is,
een bepaald aantal administratieve documenten niet meer moeten
verzamelen en kan de procedure over het algemeen via
verzoekschrift aanhangig worden gemaakt. De echtgenoten kunnen
ook op elk moment tijdens de procedure hun akkoorden, ook de
gedeeltelijke, laten bekrachtigen. Om de pacificatie van de
verhoudingen tussen de toekomstige ex-echtgenoten te bevorderen,
zal de rechter de bemiddeling moeten aanmoedigen en hij zal zelfs
zijn uitspraak kunnen uitstellen om het de partijen mogelijk te
maken dat proces aan te vatten.

Het Hof zal ertoe worden gebracht zich tweemaal uit te spreken
over die nieuwe wetgeving, in zijn arresten nrs. 137/2008 en
172/2008.

Allereerst werden aan het Hof prejudiciële vragen voorgelegd over
artikel 1258 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals vervangen bij
artikel 26 van de wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming
van de echtscheiding. De prejudiciële vragen hadden betrekking op
de bestaanbaarheid, met het beginsel van gelijkheid en
niet-discriminatie, van het tweede lid van artikel 1258 van het
Gerechtelijk Wetboek : krachtens die bepaling worden de kosten
steeds ten laste van de eisende partij gelegd, wanneer de
echtscheiding op grond van paragraaf 3 van artikel 229 van het
Burgerlijk Wetboek wordt uitgesproken, terwijl de kosten, krachtens
het eerste lid van artikel 1258 van het Gerechtelijk Wetboek,
behoudens andersluidende overeenkomst, onder de partijen
worden verdeeld, wanneer de echtscheiding op grond van de
paragrafen 1 en 2 van artikel 229 wordt uitgesproken - met dien
verstande dat wanneer de echtscheiding op grond van paragraaf 1
wordt uitgesproken, de rechter anders kan beslissen, rekening
houdend met alle omstandigheden. Het Hof onderzoekt of dat
verschil in behandeling, wat het ten laste leggen van de kosten
betreft, naargelang de echtscheiding op grond van de paragrafen 1
en 2 dan wel op grond van paragraaf 3 van artikel 229 van het
Burgerlijk Wetboek wordt uitgesproken, redelijkerwijze kan worden
verantwoord.
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Uit de parlementaire voorbereiding van het nieuwe artikel 1258 van
het Gerechtelijk Wetboek blijkt dat de verantwoording om enkel in
het geval dat de echtscheiding op grond van paragraaf 3 van
artikel 229 wordt uitgesproken, de kosten ten laste van de eisende
partij te leggen, zou zijn gelegen in het feit dat « het […] logisch [is]
dat de partij die de echtscheiding vordert zonder grond, soms tegen
het advies in van zijn partner, de kosten draagt ». Er wordt niet
verduidelijkt waarom het risico van zulk een vordering enkel in het
geval van toepassing van paragraaf 3 van artikel 229 zou bestaan.
De in het geding zijnde maatregel kan niet worden verantwoord
door het feit dat, enkel in het geval van toepassing van paragraaf 3
van artikel 229, de echtscheiding door de ene echtgenoot aan de
andere zou worden opgedrongen, aangezien zulks ook met
toepassing van paragraaf 1 van artikel 229 mogelijk is. Gelet op de
door de wetgever nagestreefde algemene doelstelling om in
beginsel in een schuldloze echtscheiding te voorzien, kan de in het
geding zijnde maatregel bovendien niet worden beschouwd als een
financiële sanctie voor de echtgenoot die eenzijdig de echtscheiding
vordert. Zulks geldt des te meer, nu de eisende partij in een
echtscheiding niet kan worden verondersteld steeds de
« schuldige » te zijn.

Bijgevolg besluit het Hof in zijn arrest nr. 137/2008 dat het in het
geding zijnde verschil in behandeling niet redelijkerwijze is
verantwoord en dat artikel 1258, tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, zoals vervangen bij artikel 26 van de wet van 27 april 2007
betreffende de hervorming van de echtscheiding, de artikelen 10 en
11 van de Grondwet schendt.

Bij zijn arrest nr. 172/2008 zal het Hof zich uitspreken over de
toepassing in de tijd van de nieuwe regeling inzake
onderhoudsuitkering na echtscheiding, zoals ze is vastgesteld bij
artikel 42, § 5, van de wet.

De toetreding tot het huwelijk doet voor de personen die in het
huwelijk treden niet de rechtmatige verwachting ontstaan dat de
wettelijke regeling inzake echtscheiding op hen van toepassing zal
blijven, zelfs al oordeelt de wetgever dat hij ze dient te wijzigen om
redenen van algemeen belang. Artikel 44 van de wet van 27 april
2007 bepaalt dat die wet in werking treedt op 1 september 2007.
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Overeenkomstig artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek is de nieuwe
wet van toepassing op de toekomstige gevolgen van onder het
stelsel van de vroegere wet ontstane situaties die zich voordoen of
zich voortzetten onder de gelding van de nieuwe wet, voor zover
die toepassing geen afbreuk doet aan onherroepelijk vastgestelde
rechten : de personen die in het huwelijk waren getreden bij de
inwerkingtreding van de wet van 27 april 2007 en die, op die datum,
geen enkele echtscheidingsprocedure hebben opgestart, hebben niet
het onherroepelijke recht verworven uit de echt te kunnen scheiden
met toepassing van de bepalingen van de vroegere wet. Aangezien
de vordering tot echtscheiding die zij met toepassing van de nieuwe
wet zouden instellen, door de bepalingen van die wet zal worden
geregeld, zal hun recht op een uitkering tot levensonderhoud
eveneens door de nieuwe wet worden geregeld, zonder dat de in
het middel aangevoerde bepalingen zijn geschonden.

De verzoekende partijen deden echter gelden dat door de beperking
van de duur van de uitkering tot levensonderhoud onmiddellijk
van toepassing te maken, zelfs op de uitkeringen die zijn toegekend
bij vóór de inwerkingtreding van de bestreden wet definitief
geworden rechterlijke beslissingen, de wetgever op discriminerende
wijze afbreuk deed aan het gezag van gewijsde dat met die
rechterlijke beslissingen gepaard gaat, alsook aan de gewettigde
verwachtingen van de personen die ze hadden verkregen.

Artikel 42 van de wet van 27 april 2007 stelt de
overgangsbepalingen vast die met name betrekking hebben op het
nieuwe artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek, dat de vroegere
regeling van de na echtscheiding verschuldigde uitkering tot
levensonderhoud heeft gewijzigd : wat betreft het recht op een
uitkering van personen die op grond van bepaalde feiten uit de echt
zijn gescheiden vóór de inwerkingtreding van de wet, heeft de
nieuwe wet geen gevolgen voor dat recht dat definitief is verworven
of uitgesloten op de dag van de inwerkingtreding ervan (artikel 42,
§ 3); de duur van de uitkering, toegekend vóór 1 september 2007, de
datum van inwerkingtreding van de wet, kan daarentegen niet
langer zijn dan de duur van het huwelijk met toepassing van
artikel 42, § 5, van de bestreden wet, dat verwijst naar het nieuwe
artikel 301, § 4, van het Burgerlijk Wetboek.
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Die beperking is dus zelfs van toepassing op de uitkeringen na
echtscheiding die zijn vastgesteld bij een vonnis dat definitief is
geworden vóór de inwerkingtreding van de wet.

Indien de uitkering werd toegekend voor onbepaalde duur, wordt
ze beperkt in de tijd en kan de duur ervan niet langer zijn dan de
duur van het huwelijk, waarbij die duur ingaat op de datum van de
inwerkingtreding van de nieuwe wet, namelijk 1 september 2007.

Indien de uitkering werd toegekend voor een bepaalde duur, blijft
ze van toepassing zonder echter een duur die gelijk is aan die van
het huwelijk, die ook op 1 september 2007 ingaat, te kunnen
overschrijden.

Ten slotte kan een verlenging van de duur van de uitkering worden
toegekend door de rechter, voor buitengewone omstandigheden,
met toepassing van hetzelfde nieuwe artikel 301, § 4, van het
Burgerlijk Wetboek, en onder de bij die bepaling vastgestelde
voorwaarden.

De bestreden bepalingen zouden in geen geval ertoe mogen leiden
rechterlijke beslissingen die in kracht van gewijsde zijn gegaan, in
het geding te brengen. Indien zij een dergelijke doelstelling zouden
hebben, zouden zij de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden
doordat zij aan een categorie van personen het voordeel van
rechterlijke beslissingen die definitief zijn geworden, zouden
ontzeggen, wat door geen enkele omstandigheid kan worden
verantwoord.

Indien in de beslissing tot toekenning van een uitkering tot
levensonderhoud de duur van die uitkering werd vastgesteld,
schendt artikel 42, § 5, derde lid, van de bestreden wet het gezag van
gewijsde aangezien het bepaalt dat die duur « van toepassing
[blijft], zonder dat ze de beperking waarin wordt voorzien in het
tweede lid kan overschrijden », met andere woorden dat die duur
niet langer kan zijn dan de duur van het huwelijk, waarbij die
termijn een aanvang neemt op de datum van inwerkingtreding van
de wet.
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Indien in de beslissing tot toekenning van een uitkering tot
levensonderhoud geen duur werd vastgesteld, kon die beslissing
door de rechter worden gewijzigd onder de voorwaarden van het
vroegere artikel 301, § 3, van het Burgerlijk Wetboek en kan ze niet
worden beschouwd als een beslissing die onherroepelijk
vastgestelde rechten doet ontstaan.

Door echter, onder voorbehoud van de toepassing van het vroegere
artikel 301, § 3, van het Burgerlijk Wetboek, de regeling van een in
de tijd onbeperkte uitkering te vervangen door een regeling die de
uitkering van rechtswege beëindigt na een duur die gelijk is aan die
van het huwelijk, doet de wetgever op discriminerende wijze
afbreuk aan de gewettigde verwachtingen van de personen wier
situatie onder de gelding van de vroegere wet was vastgesteld en
enkel onder de bij die wet vastgestelde voorwaarden kon worden
gewijzigd.

Het nieuwe artikel 301, § 4, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek
maakt het de rechtbank weliswaar mogelijk « de termijn [te]
verlengen », in geval van « buitengewone omstandigheden », indien
de uitkeringsgerechtigde aantoont dat hij bij het verstrijken van die
termijn « om redenen onafhankelijk van zijn wil, nog steeds in staat
van behoefte verkeert ». In hetzelfde artikel wordt echter
verduidelijkt dat « in dit geval […] het bedrag van de uitkering
[beantwoordt] aan het bedrag dat noodzakelijk is om de staat van
behoefte van de uitkeringsgerechtigde te dekken », met andere
woorden een bedrag dat meestal veel lager zal zijn dan het bedrag
dat werd toegekend met toepassing van het vroegere artikel 301, § 1,
van het Burgerlijk Wetboek. Volgens die bepaling diende de
uitkering de uitkeringsgerechtigde in staat te stellen « rekening
houdend met zijn inkomsten en mogelijkheden, […] in zijn bestaan
te voorzien op een gelijkwaardige wijze als tijdens het
samenleven ». Het bedrag dat overeenstemt « met de staat van
behoefte van de uitkeringsgerechtigde » is eveneens lager dan het
bedrag dat wordt toegekend bij het nieuwe artikel 301, § 3, van het
Burgerlijk Wetboek, volgens hetwelk « de rechtbank […] het bedrag
van de onderhoudsuitkering vast[legt] die ten minste de staat van
behoefte van de uitkeringsgerechtigde moet dekken » en die
« rekening [dient te houden] met de inkomsten en mogelijkheden
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van de echtgenoten en met de aanzienlijke terugval van de
economische situatie van de uitkeringsgerechtigde ».

Tot slot, hoewel de wetgever vermocht te beslissen dat, voor de met
toepassing van de nieuwe wet uitgesproken echtscheidingen, de
uitkering tot levensonderhoud zou worden bepaald binnen de bij
die wet vastgestelde beperkingen, met name met betrekking tot de
duur ervan, is het niet redelijk verantwoord diezelfde regeling toe te
passen op de uitkeringen die, onder de gelding van de vroegere
wet, zijn toegekend bij vóór de inwerkingtreding van die wet
definitief geworden rechterlijke beslissingen. Bijgevolg vernietigt
het Hof, bij zijn arrest nr. 172/2008, artikel 42, § 5, van de wet van
27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding.

20. Levensverzekering en erfrechtelijke reserve
(arrest nr. 96/2008)

De wet van 25 juni 1992 regelt de
landverzekeringsovereenkomst.

Het Hof heeft zich over die wetgeving reeds uitgesproken in zijn
arrest nr. 54/1999. Het oordeelde dat de artikelen 127, 128 en 148, § 3,
van de voormelde wet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet
schenden doordat zij tot gevolg hebben dat, wanneer twee
echtgenoten gemeenschap van goederen hebben, een van beiden
een levensverzekering heeft aangegaan om de goede afloop van de
terugbetaling van gemeenschappelijke leningen te waarborgen en,
nadat die terugbetaling is gedaan, om een kapitaal op te leveren,
niet voor de langstlevende echtgenoot van de verzekeringnemer,
maar enkel voor deze laatste ingeval hij een overeengekomen
leeftijd zou bereiken, en bovendien de premies ten laste van de
gemeenschappelijke goederen zijn betaald, dat kapitaal eigen is en
slechts aanleiding geeft tot vergoeding indien de premiebetalingen
die ten laste van het gemeenschappelijk vermogen zijn gedaan
« kennelijk de mogelijkheden ervan te boven gaan ».

Het Hof wordt opnieuw ondervraagd, maar nu over artikel 124 van
dezelfde wet van 25 juni 1992. Die bepaling voorziet erin dat « in
geval van overlijden van de verzekeringnemer […] de premies die
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hij heeft betaald, niet aan inbreng of inkorting [zijn] onderworpen,
behalve voor zover het betaalde kennelijk buiten verhouding staat
tot zijn vermogenstoestand, in welk geval de inbreng of de
inkorting het bedrag van de opeisbare prestaties niet mag
overschrijden ». Zoals wordt opgemerkt in de parlementaire
voorbereiding van die bepaling, is zij bedoeld voor het geval waarin
de erfgenamen van de verzekeringnemer, zonder de uitkering te
verkrijgen, samen met de aangewezen begunstigde tot de erfenis
komen.

Voorafgaand aan zijn redenering merkt het Hof op dat in de
parlementaire voorbereiding twee mogelijkheden worden vermeld
voor het geval waarin de erfgenamen van de verzekeringnemer,
zonder de uitkering te verkrijgen, samen met de aangewezen
begunstigde tot de erfenis komen : enerzijds, wanneer de
aangewezen begunstigde zelf een van de erfgenamen van de
verzekeringnemer is, moet het vraagstuk worden geregeld van de
inbreng in de nalatenschap van de gift die door de
verzekeringnemer aan de aangewezen begunstigde is gedaan;
anderzijds, wanneer de verzekeringnemer een begunstiging heeft
toegekend op het voorbehouden erfdeel, is het de vraag of, en in
welke mate, de reservataire erfgenamen de in de
verzekeringsovereenkomst vervatte gift kunnen doen inkorten.
Daarenboven heeft de Commissie voor Verzekeringen in haar
advies van 18 februari 2005 erop gewezen dat in een aantal
recente uitspraken van hoven en rechtbanken
levensverzekeringsovereenkomsten als spaar- of
beleggingsproducten worden geherkwalificeerd. Zij heeft de
levensverzekering eveneens in het licht van de bescherming van de
reservataire erfgenamen onderzocht, en heeft daarbij besloten dat,
tenzij het instituut van de erfrechtelijke reserve in vraag zou worden
gesteld, de levensverzekering onder geen enkele vorm mag worden
gebruikt als middel om soms belangrijke geldsommen aan de
erfopvolging te onttrekken.

Krachtens artikel 121 van de wet van 25 juni 1992 heeft de
begunstigde van een levensverzekering door het enkele feit van zijn
aanwijzing recht op de verzekeringsprestaties; volgens de
parlementaire voorbereiding betreft het een toepassing op de
levensverzekering van de regels betreffende het beding ten behoeve
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van een derde : vóór de aanvaarding van de begunstiging behoort
het recht van de begunstigde reeds - weliswaar precair - tot zijn
vermogen; vermits het door de begunstigde geı̈nde kapitaal nooit
tot het vermogen van de erflater heeft behoord, verhindert
artikel 121 bijgevolg dat reservataire erfgenamen hun rechten op dat
kapitaal kunnen doen gelden. Het in het geding zijnde artikel 124
voorziet wel in de mogelijkheid van inbreng of inkorting van de
door de verzekeringnemer betaalde premies, doch enkel op
voorwaarde dat die stortingen kennelijk buiten verhouding tot zijn
vermogenstoestand staan; het kapitaal dat ten gevolge van het
overlijden van de verzekeringnemer aan de begunstigde wordt
uitgekeerd, keert evenwel niet terug in de nalatenschap van de
erflater-verzekeringnemer en ontsnapt aan de vordering van de
erfgenamen.

De gunstregeling die aan de levensverzekering door artikel 124 is
verleend - en eerder door artikel 43 van de wet van 11 juni 1874,
zoals gewijzigd bij de wet van 14 juli 1976 - was verantwoord door
het feit dat de levensverzekering werd opgevat als een normale
daad van voorzorg die een beperkte verarming van het vermogen
inhield, omdat ze meestal de vorm aannam van de betaling van
periodieke premies van een redelijk bedrag. Thans is zulks evenwel
niet meer het geval : sommige verzekeringsproducten zijn echte
financiële beleggingsinstrumenten geworden waarbij aanzienlijke
spaartegoeden worden gemobiliseerd, met als gevolg dat het
voorbehouden gedeelte dat krachtens de wet aan de reservataire
erfgenamen dient te worden gewaarborgd, ernstig kan worden
aangetast.

Dat kan ertoe leiden dat ten gevolge van een begunstiging door een
verzekeringnemer van slechts een of meer van zijn kinderen, met
uitsluiting van een of meer andere, de niet-begunstigde reservataire
erfgenamen in werkelijkheid, in meer of mindere mate, worden
onterfd : de in het geding zijnde maatregel kan bijgevolg tot
onevenredige gevolgen leiden wat de behandeling van
verschillende categorieën van reservataire erfgenamen betreft,
naargelang zij al dan niet begunstigde zijn van de
levensverzekeringsovereenkomst van de erflater. Zulks geldt des te
meer, nu geen verantwoording bestaat om reservataire erfgenamen,
begunstigden van een levensverzekeringsovereenkomst, anders te
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behandelen, wat de inbreng en de inkorting betreft, dan reservataire
erfgenamen, begunstigden van een andere vrijgevigheid, zoals een
schenking. Het risico van een aantasting van het voorbehouden
gedeelte is in beide gevallen niet dermate verschillend dat het een
objectieve en redelijke verantwoording zou bieden om, in het eerste
geval, de inbreng en de inkorting te beperken tot de gevallen waarin
het in het geding zijnde artikel 124 voorziet.

Het Hof oordeelt bijgevolg dat artikel 124 van de wet van 25 juni
1992 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in zoverre het
ertoe leidt dat, in geval van een spaarverrichting door de erflater in
de vorm van een gemengde levensverzekering, de reserve niet kan
worden aangevoerd ten aanzien van het kapitaal.
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XI. PROCESRECHT

21. De verhaalbaarheid van de kosten en de erelonen van een
advocaat (arrest nr. 182/2008)

Bij zijn arrest nr. 57/2006 had het Hof geoordeeld dat het aan de
wetgever stond een einde te maken aan de discriminatie die
voortvloeit uit het feit dat er geen bepalingen bestaan die de rechter
in staat stellen het honorarium en de kosten van een advocaat ten
laste te leggen van de verliezende partij.1 De wetgever heeft een
einde gemaakt aan die discriminatie door de wet van 21 april 2007
betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten
verbonden aan de bijstand van een advocaat. Hij koos ervoor
artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek te wijzigen door voortaan
van de rechtsplegingsvergoeding « een forfaitaire tegemoetkoming
[te maken] in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het
gelijk gestelde partij ». Hij heeft eveneens verschillende bepalingen
van het Wetboek van strafvordering gewijzigd teneinde het beginsel
van de verhaalbaarheid gedeeltelijk uit te breiden tot de door de
strafgerechten berechte zaken. Tegen die wet werden vijf
vernietigingsberoepen ingesteld die het Hof, onder voorbehoud van
interpretatie, heeft verworpen bij zijn arrest nr. 182/2008.

1. Op het bezwaar dat is afgeleid uit het feit dat de wetgever de
verhaalbaarheid heeft geregeld door het risico van de rechtspleging
te laten dragen door de rechtzoekenden, hetgeen de toegang tot de
rechter zou belemmeren voor de meest behoeftigen en een verschil
in behandeling op grond van het vermogen zou invoeren,
antwoordt het Hof dat de wetgever een keuze kon maken die hem
op korte termijn uitvoerbaar lijkt, zelfs indien andere mogelijkheden
konden worden overwogen.

Vanuit zijn zorg voor de toegang tot de rechter heeft de wetgever
ervoor gekozen de verhaalbaarheid strikt te omlijnen, door de
stijging van het bedrag van de rechtsplegingsvergoedingen te
beperken en aan de rechter een beoordelingsbevoegdheid toe te

1 Verslag 2006, p. 123.
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kennen waardoor hij dat bedrag kan aanpassen, binnen de door de
Koning vastgestelde perken, teneinde rekening te houden met
bijzondere omstandigheden en met name met de financiële
draagkracht van de in het ongelijk gestelde partij. De regeling maakt
het dus mogelijk de gevolgen van de verhaalbaarheid te beperken
voor de partij die het proces verliest en niet over aanzienlijke
financiële middelen beschikt.

2. Op het bezwaar dat is afgeleid uit het feit dat de wetgever
artikel 23, derde lid, 2°, van de Grondwet zou hebben geschonden
door de Koning een machtiging te verlenen om de minima en
maxima van de rechtsplegingsvergoeding vast te stellen, die noch
duidelijk, noch nauwkeurig zou zijn, antwoordt het Hof dat de
wetgever het beginsel van de verhaalbaarheid van de kosten en
erelonen van advocaten in de wet heeft opgenomen, het
toepassingsgebied ervan heeft bepaald en aan de rechter een
beoordelingsbevoegdheid heeft toegekend die is omlijnd door
criteria die hijzelf heeft opgesomd. Hij heeft aldus het onderwerp
van de maatregelen aangegeven waarvan hij de tenuitvoerlegging
aan de Koning heeft overgelaten. Hij heeft eveneens bepaald dat de
forfaitaire bedragen die de rechter zou toewijzen, zouden worden
vastgelegd na raadpleging van de Orden van de balies, hetgeen kan
waarborgen dat de Koning, wanneer Hij die vaststelt, volledig op de
hoogte zal zijn van de praktijk van de balies ter zake.

3. De verzoekende partijen verweten de wetgever eveneens dat hij
datzelfde artikel 23, derde lid, 2°, van de Grondwet had
geschonden, alsook het standstill-beginsel dat die bepaling zou
impliceren door de begunstigden van de juridische
tweedelijnsbijstand niet uit te sluiten van de regeling van de
verhaalbaarheid. Het Hof verwerpt dat bezwaar door te
onderstrepen dat luidens artikel 1022, vierde lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, indien de in het ongelijk gestelde partij
juridische bijstand geniet, de rechtsplegingsvergoeding wordt
vastgesteld op het door de Koning bepaalde minimum, tenzij in
geval van een kennelijk onredelijke situatie. Die laatste bepaling
kan, ondanks tegenstrijdige verklaringen tijdens de parlementaire
voorbereiding, alleen in die zin worden geı̈nterpreteerd, op straffe
van schending van het standstill-beginsel, dat zij het de rechter
mogelijk maakt het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding
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verschuldigd door de rechtzoekende die juridische
tweedelijnsbijstand geniet, vast te stellen onder het door de Koning
bepaalde minimum, en het zelfs op een symbolisch bedrag vast te
stellen wanneer hij, met een in het bijzonder gemotiveerde
beslissing, oordeelt dat het kennelijk onredelijk zou zijn die
vergoeding op het door de Koning bepaalde minimum vast te
stellen.

4. Om de kritiek op het systeem van de forfaitaire bedragen te
weerleggen, wijst het Hof erop, op grond van de parlementaire
voorbereiding en het advies van de Hoge Raad voor de Justitie, dat
het behoort tot de beoordelingsvrijheid van de wetgever, om
concreet gestalte te geven aan zijn wens om een regeling van
verhaalbaarheid van de kosten en erelonen van advocaten in te
voeren, de formule te kiezen die hem het meest opportuun lijkt,
gelet op de vele aanwezige, soms tegenstrijdige belangen en
beginselen. Het Hof gaat evenwel na of hij hiermee geen
onverantwoorde verschillen in behandeling heeft teweeggebracht.

5. Om het middel te verwerpen waarin een discriminatie werd
aangevoerd in het nadeel van de partij die het slachtoffer is van een
fout doordat zij het bedrag dat zij heeft betaald niet integraal
terugbetaald krijgt, herinnert het Hof eraan dat het heeft
geoordeeld, in zijn arrest nr. 57/2006, dat het criterium van de fout
niet pertinent was. Om discriminatie onder procespartijen te
vermijden, heeft de wetgever ervoor gekozen de verhaalbaarheid te
verankeren in het procesrecht. Er kan hem dus niet worden
verweten dat hij alle procespartijen op identieke wijze heeft
behandeld, waarbij het risico daarvan gelijkelijk onder de partijen
wordt verdeeld, daar precies die gelijke behandeling wordt geëist
door de bij artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van
de mens gewaarborgde beginselen.

6. Op het verwijt dat de wet wordt gemaakt de partijen die in het
gelijk zijn gesteld en het slachtoffer zijn geweest van een misbruik
van procedure, verschillend te behandelen naargelang zij aanspraak
maken op de vergoeding van hun kosten en erelonen van advocaten
dan wel op die van andere kosten als gevolg van dat misbruik van
procedure, antwoordt het Hof dat het slachtoffer van roekeloze en
tergende procedures zich, ten aanzien van de bestreden wet, niet in
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een andere situatie bevindt dan het slachtoffer van een fout
waarvoor de dader ervan aansprakelijk is. Het kan dus de
vergoeding verkrijgen van alle elementen van zijn schade, waarbij
alleen het deel daarvan dat overeenstemt met de kosten en erelonen
van zijn advocaat, op forfaitaire wijze ten laste moet worden
genomen.

7. Sommige verzoekende partijen verweten de wet de
verhaalbaarheid niet uit te breiden tot de kosten en erelonen van de
technisch raadgevers.

Het Hof antwoordt dat de deskundigen en technisch raadgevers die
een procespartij adviseren, zich, in het licht van de bestreden
wetgeving, in een situatie bevinden die wezenlijk verschilt van die
van de advocaten die de partijen bijstaan en in rechte
vertegenwoordigen. Terwijl het optreden van een advocaat vrijwel
altijd is vereist in het kader van een gerechtelijke procedure, wordt
minder frequent een beroep gedaan op een technisch raadgever.
Evenzo treedt de advocaat doorgaans op gedurende de hele
procedure, waardoor tussen hem en zijn cliënt een bijzondere
verhouding ontstaat, terwijl het optreden van de technisch
raadgever doorgaans zeer gericht is, wanneer hij advies moet
uitbrengen over een welbepaald aspect van het geschil.

8. Wat betreft het verschil in behandeling tussen de rechtzoekenden
op wie de bestreden wet van toepassing is en de rechtzoekenden op
wie de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de
betalingsachterstand bij handelstransacties van toepassing is, wijst
het Hof erop dat het, vóór de aanneming van de bestreden wet, in
zijn arrest nr. 16/2007 had geoordeeld dat het in het geding zijnde
verschil in behandeling discriminerend was en dat de discriminatie
niet was gelegen in de wet van 2 augustus 2002, waarvan het
toepassingsgebied in overeenstemming is met het nagestreefde
doel, maar in het ontbreken van een algemene oplossing waarin de
wetgever werd verzocht te voorzien.

De wetgever zou, wanneer hij een algemene reglementering heeft
uitgewerkt inzake de verhaalbaarheid van de kosten en erelonen
van advocaten, die op alle soorten geschillen van toepassing is, niet
kunnen worden verweten dat hij het toepassingsgebied van de wet
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van 2 augustus 2002 niet gewoon heeft uitgebreid, maar een
regeling tot stand heeft gebracht die is aangepast aan de diversiteit
van de geschillen die hij voortaan wilde benaderen.

Het is niettemin wenselijk te vermijden dat te grote ongelijkheden
ontstaan naargelang de verhaalbaarheid van de kosten en erelonen
van advocaten wordt bevolen met toepassing van de wet van
2 augustus 2002 dan wel met die van de bestreden wet, en het staat
voor het overige aan de Koning, die nog niet het bij de wet van
2 augustus 2002 bepaalde besluit heeft genomen, de vastgestelde
bedragen op elkaar af te stemmen of te verantwoorden waarom Hij
dat niet kan doen, onder het toezicht van de bevoegde rechters.

9. Wat de bepaling betreft die de rechtsplegingsvergoeding waartoe
de in het ongelijk gestelde partij kan worden gehouden wanneer
meerdere partijen in het gelijk worden gesteld, tot het dubbele van
de maximumvergoeding beperkt, merkt het Hof op dat de regeling
van de forfaitaire bedragen die ten laste kunnen worden gelegd van
een in het ongelijk gestelde partij, met name verantwoord is door de
zorg van de wetgever om de toegang tot de rechter niet te
belemmeren. Ten aanzien van dat doel is het eveneens verantwoord
te voorzien in een begrenzing van de rechtsplegingsvergoedingen
die een rechtzoekende verschuldigd is wanneer hij zich bevindt
tegenover meerdere partijen die in het gelijk zijn gesteld. Het
ontbreken van een dergelijke beperking zou immers, wanneer het
aantal partijen aan elke kant van de balie niet in evenwicht zou zijn,
tot onbillijke situaties hebben kunnen leiden.

10. Er werd de bestreden wet verweten dat zij een discriminatie
onder de in het gelijk gestelde partijen zou invoeren naargelang de
partij die in het ongelijk wordt gesteld al dan niet juridische
tweedelijnsbijstand geniet, alsook een discriminatie onder de in het
ongelijk gestelde partijen naargelang zij al dan niet juridische
tweedelijnsbijstand genieten.

Het Hof antwoordt dat de maatregel die erin bestaat, bij het bepalen
van de rechtsplegingsvergoedingen die die partij verschuldigd zou
kunnen zijn, rekening te houden met de moeilijke financiële situatie
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van de partij die juridische tweedelijnsbijstand geniet, pertinent en
evenredig is met het doel om iedereen een gelijke toegang tot de
rechter te waarborgen.

Het feit dat een in het gelijk gestelde rechtzoekende zich bevindt
tegenover een in het ongelijk gestelde partij die juridische
tweedelijnsbijstand geniet en bijgevolg geheel of gedeeltelijk ervan
zou kunnen worden vrijgesteld de rechtsplegingsvergoeding te
betalen, maakt overigens deel uit van de wisselvalligheid van de
procedure, zoals het feit dat iedere rechtzoekende kan worden
geconfronteerd met een insolvente tegenpartij. De wetgever kan niet
worden verweten geen rekening te hebben gehouden met die
wisselvalligheden.

Het verschil in behandeling onder in het ongelijk gestelde partijen
naargelang zij al dan niet juridische tweedelijnsbijstand genieten,
steunt op een criterium dat objectief en pertinent is ten opzichte van
de zorg om alle rechtzoekenden de toegang tot de rechter te
waarborgen. Bovendien voorziet artikel 1022 van het Gerechtelijk
Wetboek erin dat de rechter het bedrag van de
rechtsplegingsvergoeding kan verminderen, met name om rekening
te houden met de financiële draagkracht van de in het ongelijk
gestelde partij, zodat de rechtzoekende die slechts over beperkte
financiële middelen beschikt, maar geen aanspraak kan maken op
het voordeel van de juridische tweedelijnsbijstand, mogelijk slechts
een aanzienlijk verminderde last zal moeten dragen. De maatregel is
dus niet onevenredig.

11. Doordat de wet geen rekening houdt met het door het geschil
veroorzaakte werkvolume, zou er discriminatie zijn tussen de
partijen die in het gelijk worden gesteld na afloop van een moeilijke
rechtspleging of een eenvoudige rechtspleging, die bijgevolg
minder duur is wat de kosten en erelonen van de advocaten betreft.

Het Hof verwerpt dat bezwaar omdat de keuze van de wetgever in
de lijn ligt van de logica zelf van de forfaitaire regeling, die wordt
gecorrigeerd door de mogelijkheid die de rechter wordt gelaten om
de rechtsplegingsvergoeding te verminderen of te verhogen om
rekening te houden met de complexiteit van de zaak.
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12. Om het middel te verwerpen dat de wet verwijt dat zij niet
eveneens geldt voor de rechtzoekenden die zich laten verdedigen
door een vakbondsafgevaardigde, wijst het Hof erop dat van die
rechtzoekenden geen sommen worden gevorderd die vergelijkbaar
zijn met de kosten en erelonen van een advocaat. Het Hof voegt
eraan toe dat de uitsluiting van de vakbondsafgevaardigden geen
afbreuk doet aan de vrijheid van vereniging, noch aan de
vakbondsvrijheid.

13. Doordat zij haar toepassing uitbreidt tot de strafzaken, zou de
bestreden wet, die de artikelen 128, 162bis, 194 en 211 van het
Wetboek van strafvordering wijzigt, maar die uitbreiding beperkt
tot de verhoudingen tussen de beklaagde en de burgerlijke partij,
volgens sommige verzoekende partijen niet bestaanbaar zijn met de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met
artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens,
doordat zij de buiten vervolging gestelde inverdenkinggestelde of
de vrijgesproken beklaagde niet toelaat een
rechtsplegingsvergoeding te verkrijgen wanneer de strafvordering
op gang is gebracht door het openbaar ministerie of door een
onderzoeksrechter.

Het Hof erkent dat, ongeacht de wijze waarop de strafvordering op
gang is gebracht, een beroep op een advocaat meestal noodzakelijk
is, dat dit recht op een advocaat onder meer wordt gewaarborgd
door de artikelen 6.1 en 6.3 van het Europees Verdrag voor de
rechten van de mens, en dat er op dat gebied geen discriminatie
mag bestaan.

Het Hof is echter van mening dat er fundamentele verschillen
bestaan tussen het openbaar ministerie en de burgerlijke partij en
dat de wetgever, wegens de opdracht die aan het openbaar
ministerie is toegewezen, vermocht ervan uit te gaan dat een
regeling volgens welke een rechtsplegingsvergoeding verschuldigd
zou zijn telkenmale de vordering van het openbaar ministerie
zonder gevolg blijft, niet tot de laatstgenoemde diende te worden
uitgebreid.

Het voegt eraan toe dat de wetgever ten laste van de Staat een
vergoedingsregeling zou kunnen invoeren die rekening houdt met
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de specifieke kenmerken van het strafrechtelijk contentieux. Maar
uit het feit dat hij die uitbreiding niet heeft doorgevoerd via de
bestreden bepalingen, vloeit niet voort dat hij de voormelde
bepalingen heeft geschonden.

14. Wat de onmiddellijke toepassing van de bestreden wet betreft,
onderstreept het Hof dat zij geen retroactieve werking heeft, dat zij
de afloop van hangende gedingen niet kan beı̈nvloeden, dat zij
wellicht de last van de in het ongelijk gestelde partijen zou kunnen
verzwaren, maar dat de wetgever met de onmiddellijke toepassing
van de wet een einde kon maken aan de onzekerheden die zijn
ontstaan uit een uiteenlopende rechtspraak die derhalve
ongelijkheden inhield ten aanzien van het beginsel van de
verhaalbaarheid en de bedragen die konden worden toegewezen.

De beroepen worden dus geheel verworpen, onder voorbehoud van
de in punt 3 vermelde interpretatie.
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XII. RECHT OM STRAFFEN OP TE LEGGEN

22. Bevoegdheden van de rechter inzake strafrechtelijke
geldboeten (arresten nrs. 140/2008 en 157/2008)

Het arrest nr. 81/2007 vormde het sluitstuk van een ontwikkeling
in de rechtspraak van het Hof over de bevoegdheden van de rechter
inzake bepaalde sancties van strafrechtelijke aard.1

In het arrest nr. 140/2008 wordt aan het Hof artikel 39, eerste lid, van
de wet van 10 juni 1997 « betreffende de algemene regeling voor
accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan
en de controles daarop » voorgelegd.

Het Hof bevestigt de beginselen van het arrest nr. 81/2007 : in
zoverre zij het de strafrechter, wanneer verzachtende
omstandigheden bestaan, niet mogelijk maakt de geldboete te
verminderen waarin de voormelde bepaling voorziet en in zoverre
zij geen maximale en minimale geldboete vaststelt, kan die bepaling
onevenredige gevolgen hebben. Immers, de hoge geldboeten die de
rechter dient op te leggen, kunnen van dien aard zijn dat zij afbreuk
doen aan het recht op het ongestoord genot van eigendom, dat
gewaarborgd is bij artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij
het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Volgens de
rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
zou een geldboete die is vastgesteld op tienmaal de ontdoken
rechten, in bepaalde gevallen dermate afbreuk kunnen doen aan de
financiële toestand van de persoon aan wie ze is opgelegd dat ze een
onevenredige maatregel zou kunnen vormen ten aanzien van het
ermee nagestreefde wettige doel, en een schending zou kunnen
inhouden van het recht op de eerbiediging van de eigendom, dat is
gewaarborgd bij artikel 1 van het voormelde Eerste Aanvullend
Protocol. Een bepaling die de rechter niet in staat stelt een
schending van die bepaling te vermijden, schendt het recht op een
eerlijk proces dat wordt gewaarborgd in artikel 6.1 van het Europees
Verdrag voor de rechten van de mens.

1 Zie het verslag 2007, pp. 81-85.
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Het Hof vernietigt bijgevolg artikel 39, eerste lid, van de wet van
10 juni 1997, maar handhaaft, behalve ten aanzien van de verzoeker,
de gevolgen van de vernietigde bepaling die definitief zijn op de
datum van bekendmaking van het arrest, namelijk 30 oktober 2008.

In het arrest nr. 157/2008 wordt artikel 70, § 1, eerste lid, van het
Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde aan het Hof
voorgelegd.

Het Hof besluit tot de ongrondwettigheid van die bepaling, in
zoverre zij het de rechtbank van eerste aanleg niet mogelijk maakt
de daarin voorgeschreven geldboete gepaard te laten gaan met
uitstel.

23. De geldboeten inzake btw (arrest nr. 79/2008)

Het Hof heeft een uitgebreide rechtspraak ontwikkeld over de
rechterlijke toetsing van de sancties die een repressief karakter
hebben.1

Het wordt opnieuw ertoe gebracht die materie te onderzoeken naar
aanleiding van een prejudiciële vraag van het Hof van Beroep te
Luik over de artikelen 70 en 84 van het Wetboek van de belasting
over de toegevoegde waarde.

In de interpretatie van de verwijzende rechter - interpretatie die
wordt bevestigd in de parlementaire voorbereiding van de wet van
15 maart 1999 - verbiedt artikel 70 van het BTW-Wetboek de rechter,
bij wie een beroep is ingesteld tegen de beslissing van de minister
van Financiën of diens gedelegeerde tot weigering van de
vermindering of kwijtschelding van een fiscale geldboete, de
betwiste geldboete zelf te verminderen of kwijt te schelden.

De in artikel 70 van het BTW-Wetboek bedoelde fiscale geldboeten
hebben tot doel de inbreuken begaan door alle belastingplichtigen,
zonder enig onderscheid, die de bij dat Wetboek opgelegde

1 Verslag 2006, pp. 91-94 en verslag 2007, pp. 81-92.
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verplichtingen niet naleven, te voorkomen en te bestraffen. Zij
hebben derhalve een repressief karakter en zijn strafrechtelijk in de
zin van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de
mens.

Het Hof herinnert aan hetgeen het in talrijke arresten heeft gezegd :
het staat aan de wetgever te oordelen of het aangewezen is de
administratie en de rechter te dwingen tot gestrengheid wanneer
een overtreding inzonderheid het algemeen belang schaadt. Maar
indien hij van oordeel is dat de administratie de mogelijkheid moet
hebben om de omvang van de sanctie aan te passen, dan mag niets
van wat onder de beoordeling van de administratie valt aan het
toezicht van de rechter kunnen ontsnappen. Dat toezicht moet het
de rechter mogelijk maken na te gaan of die beslissing in feite en in
rechte verantwoord is en of zij alle wetsbepalingen en algemene
beginselen naleeft die de administratie in acht moet nemen,
waaronder het evenredigheidsbeginsel; wanneer bij de rechter een
beroep wordt ingesteld tegen een beslissing die de minister van
Financiën of diens gedelegeerde op grond van artikel 9 van het
besluit van de Regent van 18 maart 1831 heeft genomen, moet die
rechter, zoals de minister van Financiën of diens gedelegeerde, de
geldboete kunnen kwijtschelden of verminderen.

In die zin geı̈nterpreteerd dat het de rechter verbiedt een toezicht
met volle rechtsmacht uit te oefenen op de beslissing van de
minister van Financiën of diens gedelegeerde tot weigering van de
kwijtschelding of vermindering van de ten aanzien van de
belastingschuldige uitgesproken geldboete, schendt artikel 70 van
het BTW-Wetboek aldus de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in
samenhang gelezen met artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor
de rechten van de mens.

Artikel 70 van het BTW-Wetboek kan evenwel anders worden
geı̈nterpreteerd, waarbij die bepaling zich niet ertegen verzet dat de
rechter, bij wie een beroep is ingesteld tegen de beslissing die de
minister van Financiën of diens gedelegeerde op grond van artikel 9
van het besluit van de Regent van 18 maart 1831 heeft genomen, een
bevoegdheid met volle rechtsmacht uitoefent die hem in staat stelt
om toe te zien op al wat onder de beoordeling van de administratie
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valt. In die zin geı̈nterpreteerd, schendt artikel 70 de voormelde
grondwettelijke en verdragsbepalingen niet.
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XIII. FISCAAL RECHT

24. Het bezwaarrecht van de hoofdelijk aansprakelijke
schuldenaar van de belasting (arrest nr. 155/2008)

Het Hof heeft zich reeds meermaals uitgesproken in verband met
het fiscaal statuut van de feitelijk gescheiden echtgenoot.

In de arresten nrs. 39/96, 71/2003 en 57/2004 heeft het geoordeeld
dat het discriminerend was dat het Wetboek van de
inkomstenbelastingen het recht om bezwaar in te dienen tegen een
belastingaanslag slechts toekent aan de belastingplichtige ten name
van wie de aanslag gevestigd is, met uitsluiting van de feitelijk
gescheiden echtgenoot ten name van wie de aanslag niet gevestigd
is, terwijl laatstgenoemde, op grond van hetzelfde Wetboek,
gehouden is tot de belastingschuld die ten name van de andere
echtgenoot is gevestigd. Het heeft geoordeeld dat door ingevolge de
toepassing van de regels betreffende de inkohiering de feitelijk
gescheiden echtgenoot uit te sluiten uit het begrip
« belastingplichtige », het Wetboek van de inkomstenbelastingen
aan die echtgenoot het fundamenteel recht van verdediging inzake
inkomstenbelastingen ontzegt, terwijl dat recht, op basis van
dezelfde regels, is gewaarborgd aan de samenwonende echtgenoot.
De zorg om fictieve scheidingen te ontmoedigen die tot doel hebben
de belasting te vermijden, kan niet verantwoorden dat wordt
afgeweken van het fundamenteel recht om voor een rechtsinstantie
de gegrondheid van een schuld te betwisten, zelfs als het een
belastingschuld betreft, terwijl de schuldenaar krachtens een bij wet
ingevoerde hoofdelijkheid gehouden is tot betaling ervan.

In de arresten nrs. 71/2003 en 57/2004 heeft het Hof bovendien doen
opmerken dat artikel 366 van het WIB 1992 is gewijzigd naar
aanleiding van het arrest nr. 39/96 en dat het voortaan bepaalt dat
zowel de belastingschuldige als zijn echtgenoot op wiens goederen
de aanslag wordt ingevorderd, bezwaar kunnen indienen, daaraan
toevoegende dat het aan de rechters die de zaak aan het Hof hadden
voorgelegd, toekomt te onderzoeken of die nieuwe bepaling werd
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toegepast of toepassing werd gemaakt van de vroegere regeling die
door het Hof discriminerend werd geacht.

Met zijn arrest nr. 155/2008 zal het Hof ertoe worden gebracht zich
ter zake opnieuw uit te spreken, naar aanleiding van een
prejudiciële vraag gesteld in verband met artikel 9 van de wet van
24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de
provincie- en gemeentebelastingen, dat bepaalt dat « de
belastingplichtige […] een bezwaar tegen een provincie- of
gemeentebelasting [kan] indienen respectievelijk bij de gouverneur
of bij het college van burgemeester en schepenen, die als
bestuursoverheid handelen ». De verwijzende rechter
interpreteerde die bepaling zo dat ze een een verschil in
behandeling in het leven roept tussen de belastingplichtige en de
hoofdelijk aansprakelijke : aangezien artikel 9 enkel de
belastingplichtige bedoelt, zou het voor de hoofdelijk
aansprakelijke van de belastingschuld niet mogelijk zijn bezwaar in
te dienen tegen de aanslag gevestigd op naam van de
belastingplichtige.

Daar de opbrengst van de gemeentebelasting wordt aangewend
voor overheidsuitgaven die gericht zijn op het algemeen belang,
moet worden aangenomen dat de procedure van invordering van
de schuld mag afwijken van de regels van het gemeen recht, voor
zover die afwijking bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet.

Te dezen moet de afwijking van de gemeenrechtelijke regels worden
beoordeeld rekening houdend met de situatie van de derde solidair
aansprakelijke. Die staat in voor de betaling van belastingschuld
van iemand anders en vormt, in de ogen van de
belastingadministratie, een bijkomende belastingschuldige tot wie
die administratie zich kan richten teneinde de betaling te verkrijgen
van de integrale belastingschuld, zonder ertoe gehouden te zijn
enige volgorde van prioriteit in acht te nemen. De hoofdelijk
aansprakelijke persoon wordt aldus het fundamentele recht ontzegd
om de gegrondheid van een fiscale schuld voor een rechtscollege te
betwisten. Bijgevolg schendt artikel 9 van de wet van 24 december
1996 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre die bepaling
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het recht om bezwaar in te dienen tegen een belastingaanslag
slechts toekent aan de belastingplichtige ten name van wie de
aanslag is gevestigd.

Het Hof doet evenwel opmerken dat artikel 9 van de wet van
24 december 1996 anders kan worden geı̈nterpreteerd.

Met de aanneming van die bepaling heeft de wetgever het oude
artikel 5 van de wet van 23 december 1986 betreffende de
invordering en de geschillen ter zake van provinciale en plaatselijke
heffingen overgenomen, waarbij die wet, volgens de parlementaire
voorbereiding, ertoe strekte de materie van de provinciale en de
plaatselijke belastingen op definitieve en uniforme wijze te regelen
en de hiaten die bleven bestaan te verhelpen. Dat artikel 5 gebruikte
niet de term « belastingplichtige » maar de bewoordingen « degene
die een kohierbelasting verschuldigd is ». Volgens de parlementaire
voorbereiding nam dat artikel de regels over van het Wetboek van
inkomstenbelastingen 1964 dat de bewoordingen
« belastingplichtige » en « belastingschuldige » zonder verschil door
elkaar gebruikte, terwijl de Franse tekst uitsluitend de term
« redevable » gebruikte in het hoofdstuk betreffende de
bezwaarschriften. De wetgever heeft noch in de parlementaire
voorbereiding van de wet van 23 december 1986 noch in het raam
van latere wetswijzigingen een duidelijk standpunt ingenomen in
verband met de betekenis van het begrip « belastingplichtige ».

Met de wijziging, bij de wet van 15 maart 1999 betreffende de
beslechting van fiscale geschillen, van artikel 366 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992, heeft de wetgever, volgens de
parlementaire voorbereiding van die wet, onder meer de bedoeling
gehad tegemoet te komen aan de rechtspraak van het Hof
(voormeld arrest nr. 39/96) en aldus aan de andere echtgenoot dan
diegene op wiens naam de aanslag is gevestigd, het recht van
bezwaar toe te kennen. Bovendien heeft het Hof van Cassatie, in een
arrest van 16 september 2004 (Arr. Cass., 2004, nr. 417) geoordeeld
« dat de vennoot, aangezien hij persoonlijk gehouden is tot betaling
van de aanslag die ten name van de coöperatieve vennootschap is
gevestigd, in de zin van voornoemd artikel 366 de belasting
verschuldigd is en bijgevolg het recht heeft om een bezwaarschrift
in te dienen tegen de aanslag die ten name van die vennootschap is
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gevestigd ». Uit die elementen volgt dat het recht om een bezwaar
in te dienen thans wordt toegekend aan elke belastingschuldige die
is onderworpen aan het Wetboek van de inkomstenbelastingen, dit
wil zeggen aan elke persoon die gehouden kan worden tot de
betaling van de belasting.

Er moet dus worden aangenomen dat het recht van bezwaar
voortaan wordt toegekend aan elke persoon die tot de betaling van
de belasting gehouden kan worden, niet enkel inzake
inkomstenbelastingen maar tevens inzake provincie- en
gemeentebelastingen. In die interpretatie is het in het geding zijnde
verschil in behandeling onbestaande en schendt artikel 9 van de wet
van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering
van de provincie- en gemeentebelastingen de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet niet.
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XIV. RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

25. Het aanvangspunt van de beroepstermijn inzake het recht
op maatschappelijke integratie (arresten nrs. 35/2008 en
57/2008)

Bij een arrest nr. 170/2003 had het Hof geoordeeld - en kwam het
daarbij terug op zijn vroegere rechtspraak - dat, in het gerechtelijk
recht, de beroepstermijnen niet kunnen beginnen te lopen, op straffe
van schending van het recht van verdediging van de betrokkenen,
op een ogenblik dat zij geen kennis hebben kunnen nemen van de
inhoud van de gerechtsbrief waarmee hun de beslissing wordt
meegedeeld waartegen zij beroep willen instellen. Die termijn
mocht dus niet beginnen lopen vanaf de datum van verzending van
die brief.1

Bij een arrest nr. 43/2006 had het Hof hetzelfde beginsel toegepast
met betrekking tot de kennisgeving van een individuele beslissing
inzake maatschappelijke dienstverlening, uitgevoerd met
toepassing van artikel 71 van de organieke OCMW-wet van 8 juli
1976.2

Na te zijn aangezocht door middel van twee prejudiciële vragen - de
ene over artikel 71, derde lid, van de voormelde wet van 8 juli 1976,
en de andere over artikel 47, § 1, van de wet van 26 mei 2002
betreffende het recht op maatschappelijke integratie -, zal het Hof
zijn rechtspraak opnieuw bevestigen, maar wel naar aanleiding van
een andere hypothese en via een ander vergelijkingspunt.

De twee bepalingen waarover het Hof wordt ondervraagd, hebben
geen betrekking meer op de termijn die loopt vanaf de kennisgeving
van een beslissing, maar op die welke loopt wanneer geen enkele
beslissing werd meegedeeld. Beide bepalingen doen de

1 Verslag 2003, p. 82.
2 Verslag 2006, p. 108.
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beroepstermijn, die zij vaststellen op drie maanden, lopen vanaf de
datum van het verstrijken van de termijn die aan het OCMW is
toegekend om zijn beslissing te nemen.

Wat het vergelijkingspunt betreft, gaat het om artikel 23 van de wet
van 11 april 1995 tot invoering van het Handvest van de sociaal
verzekerde, volgens hetwelk die termijn van drie maanden loopt
vanaf « de vaststelling van het in gebreke blijven van de instelling ».

Het Hof stelt in de eerste plaats vast dat de in het geding zijnde
bepalingen het mogelijk maken dat de beroepstermijn een aanvang
neemt en verstrijkt buiten medeweten van de aanvrager, op een
ogenblik dat hij geen kennis heeft van het feit dat het OCMW een
beslissing heeft genomen over zijn aanvraag, noch a fortiori van de
inhoud van die beslissing; artikel 23 van het Handvest van de
sociaal verzekerde waarborgt daarentegen de sociaal verzekerden
op wie het van toepassing is dat geen enkele beroepstermijn begint
te lopen tegen een beslissing die hun niet werd meegedeeld, zolang
zij niet daadwerkelijk in kennis zijn gesteld van de beslissing die op
hen betrekking heeft, of niet hebben vastgesteld dat de instelling in
gebreke is gebleven.

In beide zaken betoogde de Ministerraad dat artikel 23 van het
Handvest van de sociaal verzekerde voorrang moest hebben boven
de in het geding zijnde bepaling, zodat dat artikel 23 van toepassing
zou zijn op alle categorieën van sociaal verzekerden en de aan het
Hof voorgelegde verschillen in behandeling niet zouden bestaan,
waarbij de beroepstermijn in alle hypothesen pas begint te lopen
wanneer de betrokkene ofwel daadwerkelijk kennisneemt van de
beslissing, ofwel daadwerkelijk vaststelt dat het OCMW in gebreke
is gebleven.

Het Hof verwerpt die stelling.

Met de invoering van het Handvest van de sociaal verzekerde wilde
de wetgever voor de sociaal verzekerden een systeem invoeren dat
de rechtszekerheid waarborgt. Volgens de parlementaire
voorbereiding was het zijn bedoeling « de sociaal verzekerde beter
[te] beschermen. De uitoefening van diens rechten is afhankelijk van
drie voorwaarden : hij moet weten dat die rechten bestaan, hij moet

ar
re
st
en

n
rs
.
35

/2
00

8
en

57
/2
00

8

122



er gebruik van willen maken en hij moet de toepassing ervan
kunnen vorderen ». Met het voormelde artikel 23 heeft de wetgever
zijn intentie te kennen gegeven die bepaling op ruime wijze te laten
toepassen op alle betrokken domeinen van de sociale zekerheid en
zijn wil om impliciet de vroegere bepalingen op te heffen die
minder gunstig waren voor de sociaal verzekerden.

De wetsbepalingen die dateren van na artikel 23 van het Handvest
en die, ten aanzien van de sociaal verzekerden, een minder gunstige
regeling invoeren of de invoering daarvan tot gevolg hebben,
zouden van dat artikel 23 kunnen afwijken, maar zouden aldus een
verschil in behandeling in het leven roepen dat enkel bestaanbaar
kan worden geacht met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet op
voorwaarde dat het het voorwerp uitmaakt van een relevante
specifieke verantwoording.

In beide arresten oordeelt het Hof dat een dergelijke
verantwoording niet wordt aangevoerd, dat de parlementaire
voorbereiding van de in het geding zijnde wetgeving die
verantwoording tegenspreekt en dat het standpunt van de
Ministerraad het niet-bestaan ervan bevestigt.

Het Hof beslist dan ook, zowel in het arrest nr. 35/2008 als in het
arrest nr. 57/2008, dat de twee bepalingen waarover het wordt
ondervraagd, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden : zij
doen op onevenredige wijze afbreuk aan de rechten van
verdediging van de aanvrager die geen beslissing van het OCMW
heeft ontvangen, en geven aanleiding tot een verschil in
behandeling dat niet redelijk is verantwoord, tussen die aanvrager
en de sociaal verzekerden voor wie artikel 23, tweede lid, van het
Handvest van de sociaal verzekerde bepaalt dat het beroep tegen
een instelling van sociale zekerheid moet worden ingesteld binnen
drie maanden « na de vaststelling van het in gebreke blijven van de
instelling ».
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26. De verjaringstermijn van de vordering tot terugbetaling
inzake maatschappelijke integratie (arrest nr. 147/2008)

Bij artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek wordt een
verjaringstermijn van vijf jaar vastgesteld voor de
schuldvorderingen die bij termijnen betaalbaar zijn, inzonderheid
de schuldvorderingen inzake lonen, terwijl de schuldvorderingen
inzake onverschillig welke bedragen aan de dertigjarige verjaring
onderworpen waren.

Het Hof heeft zich in meerdere arresten reeds herhaaldelijk
uitgesproken over de bestaanbaarheid van die bepaling met de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

In zijn arrest nr. 1/2004 oordeelde het Hof dat dat artikel 2277 niet
discriminerend was. De kortere verjaring waarin die bepaling
voorziet, wordt verantwoord door de bijzondere aard van de
schuldvorderingen die zij beoogt : het gaat erom, wanneer de
schuld betrekking heeft op de uitkeringen van inkomsten die « bij
het jaar of bij kortere termijnen » betaalbaar zijn, ofwel de
kredietnemers te beschermen en de schuldeisers tot zorgvuldigheid
aan te zetten, ofwel te vermijden dat het totaalbedrag van de
periodieke schuldvorderingen voortdurend aangroeit. De kortere
verjaring maakt het ook mogelijk de schuldenaars te beschermen
tegen de opeenstapeling van periodieke schulden die, na verloop
van tijd, een aanzienlijke kapitaalschuld zouden kunnen worden.
Aldus is het verschil in behandeling met de schuldeisers van
onverschillig welke bedragen, waarvan de schuldvorderingen
onderworpen waren aan een dertigjarige termijn, objectief en
redelijk verantwoord.

Bij zijn arresten nrs. 15/2005 en 13/2007 heeft het Hof geantwoord op
prejudiciële vragen waarin het werd ondervraagd over het
discriminerende karakter van datzelfde artikel 2277 wanneer het in
die zin wordt geı̈nterpreteerd dat de korte verjaring waarin het
voorziet, niet van toepassing is op de schulden met betrekking tot
de levering van leidingwater (arrest nr. 15/2005) of het verstrekken
van mobiele telefonie (arrest nr. 13/2007). Het Hof heeft in die
arresten een onderscheid gemaakt tussen twee interpretaties.
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In de interpretatie van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek die in
de prejudiciële vragen in aanmerking is genomen, werd een
onderscheid gemaakt tussen periodieke schulden naargelang zij
voor de schuldeiser schuldvorderingen van kapitaal of
schuldvorderingen van inkomsten zijn, waarbij de eerstgenoemde
de korte verjaring niet genieten. Het Hof oordeelde dat het
criterium waarop dat verschil in behandeling steunt, niet relevant
was ten aanzien van het doel van artikel 2277 van het Burgerlijk
Wetboek, dat erin bestaat de schuldeiser tot zorgvuldigheid aan te
zetten en tegelijk de schuldenaar te beschermen tegen de
opeenstapeling van periodieke schulden over een te lange periode.

Na te hebben vastgesteld dat artikel 2277 door die interpretatie
discriminerend werd doordat zij uitsluit dat dat artikel wordt
toegepast op de periodieke schulden met betrekking tot de levering
van leidingwater of het verstrekken van mobiele telefonie die beide
het kenmerk vertonen dat zij na verloop van tijd toenemen, merkte
het Hof op dat artikel 2277 kon worden geı̈nterpreteerd als zijnde
van toepassing op die twee soorten van periodieke schulden, wat
dat artikel bestaanbaar maakte met de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet.

In zijn arrest nr. 147/2008 zal het Hof zich uitspreken over de wet
van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke
integratie, waarbij de wet van 7 augustus 1974 « tot instelling van
het recht op een bestaansminimum » wordt vervangen en
opgeheven, en waarvan artikel 29, § 1, de verjaringstermijn van de
vordering tot terugbetaling ten laste van de rechthebbende van vijf
tot tien jaar verlengt, door te verwijzen naar de tienjarige verjaring
bedoeld in artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek en niet meer,
zoals dat het geval was in de wet van 7 augustus 1974 voor het
bestaansminimum, naar de vijfjarige verjaring bedoeld in
artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek.

Het Hof werd ondervraagd over het verschil in behandeling dat die
bepaling deed ontstaan ten aanzien van de vordering tot
terugbetaling gericht tegen de rechthebbenden op maatschappelijke
dienstverlening.
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Na zijn rechtspraak met betrekking tot de ratio legis van de bij
artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek vastgestelde kortere
verjaring in herinnering te hebben gebracht, zet het Hof de
beginselen, voorwaarden en nadere regels met betrekking tot de
toekenning van het leefloon en van het recht op maatschappelijke
dienstverlening uiteen, die respectievelijk bij de wet van 26 mei 2002
en bij de wet van 8 juli 1976 zijn gewaarborgd.

Hoewel er tussen het stelsel van het recht op maatschappelijke
integratie en dat van de maatschappelijke dienstverlening
objectieve verschillen bestaan die betrekking hebben op zowel het
doel en de toekenningsvoorwaarden als de aard en de omvang van
de toegekende steun, kan de terugvordering in beide stelsels
betrekking hebben op periodiek uitbetaalde geldsommen waarvan
het bedrag toeneemt naarmate de tijd verstrijkt, en waarop, indien
die sommen dienen te worden terugbetaald, in beginsel de kortere
verjaringstermijn vastgelegd in artikel 2277 van het Burgerlijk
Wetboek bijgevolg van toepassing zou moeten zijn. Aangezien in de
parlementaire voorbereiding van de wet van 26 mei 2002 geen
enkele verantwoording werd gegeven wat betreft de verlenging,
van vijf tot tien jaar, van de verjaringstermijn van de vordering tot
terugbetaling ten laste van de rechthebbende, is die afwijking van
artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek niet verantwoord : de
terugvordering van het leefloon dat werd uitgekeerd tijdens een
lange periode kan betrekking hebben op bedragen die, op termijn,
een dermate grote schuld zijn geworden dat zij de schuldenaar
zouden kunnen ruı̈neren, wat volledig in strijd zou zijn met de
doelstelling zelf van maatschappelijke integratie die wordt
nagestreefd door de wet van 26 mei 2002.

Het verschil in behandeling ten nadele van de rechthebbenden op
een leefloon is dus niet verantwoord.

Artikel 29, § 1, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op
maatschappelijke integratie schendt de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet, in zoverre de verjaringstermijn waarnaar het verwijst, de
verjaringstermijn bedoeld in artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek
overschrijdt.
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XV. BEROEPSGEHEIM VAN DE ADVOCAAT

27. De wet van 12 januari 2004 die de antiwitwasrichtlijn
omzet (arresten nrs. 10/2008 en 102/2008)

Verschillende orden van advocaten hebben een beroep ingediend
tot vernietiging van de bepalingen van de wet van 12 januari 2004,
tot wijziging van de wet van 11 januari 1993, die de advocaten ertoe
verplicht de « Cel voor financiële informatieverwerking » in te
lichten wanneer zij vaststellen of vermoeden dat een operatie
waaraan zij hun medewerking verlenen, verband houdt met het
witwassen van geld.

Met zijn arrest nr. 126/2005 heeft het Hof het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen ondervraagd over de geldigheid van
artikel 1, 2), van de richtlijn 2001/97/EG van het Parlement en de
Raad van 4 december 2001, die de bestreden wet in het Belgisch
recht omzet1.

Met zijn arrest van 26 juni 2007, gewezen in de zaak C-305/05, heeft
het Hof van Justitie geantwoord dat het recht op een eerlijk proces,
zoals gewaarborgd bij artikel 6 van het Europees Verdrag voor de
rechten van de mens en bij artikel 6, lid 2, van het Verdrag betreffende
de Europese Unie, niet is geschonden door de verplichting voor de
advocaten om de verantwoordelijke autoriteiten voor de bestrijding
van het witwassen van geld te informeren en met hen samen te
werken, rekening houdend met de door de richtlijn 91/308/EEG, zoals
gewijzigd bij de richtlijn 2001/97/EG, opgelegde of toegestane
beperkingen op die verplichting.

In het arrest nr. 10/2008 dat het naar aanleiding van dat antwoord
wijst, herinnert het Grondwettelijk Hof aan het belangrijk aandeel
van de advocaten in de rechtsbedeling in België, de strikte
deontologische regels waaraan zij zijn onderworpen, de
noodzakelijke vertrouwensrelatie tussen hen en hun cliënten en het
belang van de regel van het beroepsgeheim, die een fundamenteel
element van de rechten van de verdediging is. Die regel moet
weliswaar wijken wanneer dat noodzakelijk blijkt of wanneer een

1 Verslag 2005, p. 173.
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hoger geachte waarde daarmee in conflict treedt. Het opheffen van
het beroepsgeheim moet evenwel, om met de fundamentele
beginselen van de Belgische rechtsorde verenigbaar te zijn, door een
dwingende reden worden verantwoord en strikt evenredig zijn.
Daar de niet-naleving van de aan de advocaten opgelegde
verplichtingen kan worden bestraft met een administratieve
geldboete die een overheersend repressief karakter heeft, moet de
omschrijving van die niet-naleving bovendien voldoen aan het
beginsel van de voorzienbaarheid van de strafbaarstelling, volgens
hetwelk die moet worden geformuleerd in bewoordingen op grond
waarvan eenieder, op het ogenblik dat hij een gedrag aanneemt, kan
uitmaken of dat gedrag strafbaar is.

Zoals het Hof van Justitie heeft onderstreept, is de bepaling van de
richtlijn die voorziet in de verplichte mededeling echter
onderworpen aan verschillende uitleggingen, zodat zij een
onduidelijkheid vertoont die de bepalingen van het intern recht niet
kunnen bevatten zonder het beginsel van de voorzienbaarheid van
de strafbaarstelling te schenden. Het staat dus aan het Hof de
draagwijdte te onderzoeken die, op eenduidige wijze, aan die
bepalingen dient te worden gegeven.

1. Ten aanzien van de bepalingen die de verplichte mededeling van de
operaties verbonden aan het witwassen van geld, uitbreiden tot de
advocaten

Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie, die van het Gerecht
van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen en ten slotte
die van het Grondwettelijk Hof in verband met het beroepsgeheim
van de advocaat, leidt het Hof af dat het beroepsgeheim van de
advocaat een algemeen beginsel is dat verband houdt met de
naleving van de fundamentele rechten, dat de regels die van dat
geheim afwijken om die reden en met toepassing van het beginsel
van de voorzienbaarheid van de strafbaarstelling slechts strikt
kunnen worden geı̈nterpreteerd en dat rekening dient te worden
gehouden met de wijze waarop het beroep van advocaat in de
interne rechtsorde is geregeld.

Uit een analyse van de bepalingen van de wet, van de richtlijn en van
de conclusies van de advocaat-generaal die voorafgaan aan het arrest
van het Hof van Justitie, besluit het Hof dat de gegevens die de
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advocaat verneemt tijdens de uitoefening van de wezenlijke activiteiten
van zijn beroep, met inbegrip van het bijstaan en het verdedigen in
rechte van de cliënt en het verstrekken van juridisch advies, zelfs buiten
elk rechtsgeding, door het beroepsgeheim gedekt blijven en niet ter
kennis kunnen worden gebracht van de overheden. Alleen wanneer de
advocaat een activiteit uitoefent, in een van de in de wet beoogde
materies, die verder reikt dan zijn specifieke opdracht van verdediging
of vertegenwoordiging in rechte en van het verstrekken van juridisch
advies, kan hij worden onderworpen aan de verplichting om de
gegevens waarvan hij kennis heeft aan de overheden mee te delen.
Onder voorbehoud van die interpretatie, die wordt weergegeven in het
dictum van het arrest, verklaart het Hof de middelen niet gegrond die
zijn afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 22 van de
Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 6 en 8 van het
Europees Verdrag voor de rechten van de mens.

2. Ten aanzien van de omschrijving van de strafbare feiten in de wet

Op het argument dat is afgeleid uit de schending van het
wettigheidsbeginsel in strafzaken antwoordt het Hof dat de
wetgever, om de door de wet strafbaar gestelde misdrijven te
omschrijven, en meer bepaald de « onderliggende » misdrijven, in
plaats van te verwijzen naar de artikelen van het Strafwetboek die
deze strafbaar stellen, gebruik kon maken van de gewone
omgangstaal, omdat die voldoende expliciet is om het de
professionele rechtsbeoefenaar mogelijk te maken na te gaan of de
oorsprong van het geld waarvan hij vermoedt dat het wordt
witgewassen, illegaal is in de zin van de wet.

3. Ten aanzien van het aan de advocaten en stafhouders opgelegde
verbod om de cliënt in te lichten over de mededeling

Artikel 31 van de bestreden wet breidt het verbod om de
betrokken cliënt of derden erover in te lichten dat informatie werd
meegedeeld aan de Cel voor financiële informatieverwerking of dat
een opsporingsonderzoek wegens het witwassen van geld aan de
gang is, uit tot de advocaten en de stafhouders.

Om het argument te weerleggen volgens hetwelk die bepaling
afbreuk doet aan de onafhankelijkheid van de advocaat en aan de
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vertrouwensrelatie tussen de advocaat en zijn cliënt, met schending
van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen
met de artikelen 6, 7 en 8 van het Europees Verdrag voor de rechten
van de mens, onderscheidt het Hof twee hypothesen.

De advocaat die heeft getracht een cliënt ervan te doen afzien een
witwasoperatie of een operatie van financiering van terrorisme uit te
voeren of daaraan deel te nemen, activiteiten waarvan hij het
onwettige karakter kent, en vaststelt dat hij daarin niet is geslaagd, is
ertoe gehouden, wanneer hij zich bevindt in een situatie waarin de
meldingsplicht op hem van toepassing is, de gegevens waarvan hij
kennis heeft, mee te delen aan de stafhouder, die ze op zijn beurt zal
doorgeven aan de overheden. In dat geval kan de betrokken advocaat
niet langer optreden voor de cliënt in kwestie en moet hij de relatie met
de laatstgenoemde dus beëindigen. Er is dus geen sprake meer van
een vertrouwensrelatie tussen de advocaat en zijn cliënt. Daarentegen,
indien de advocaat vaststelt dat hij zijn cliënt ervan heeft overtuigd af
te zien van de uitvoering van of van de deelname aan een onwettige
verrichting, belet niets dat de vertrouwensrelatie tussen de advocaat
en zijn cliënt blijft bestaan, vermits in dat geval geen gegevens met
betrekking tot hem moeten worden meegedeeld aan de Cel voor
financiële informatieverwerking.

Gelet op het aldus beperkte toepassingsgebied van de verplichting
tot het meedelen van de gegevens aan de overheden ten aanzien
van de advocaten is de maatregel niet onevenredig.

4. Ten aanzien van het optreden van de stafhouder

Wanneer de advocaat gegevens meedeelt aan de overheid, moet
hij die eerst bezorgen aan zijn stafhouder (artikel 14bis, § 3, van de
wet). Wanneer daarentegen de overheid aan die advocaat
aanvullende gegevens vraagt, voorziet de wet niet in het optreden
van de stafhouder (artikel 15, § 1, van de wet).

Om het argument te weerleggen dat is afgeleid uit de schending van
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met
artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens,
oordeelt het Hof dat de in het geding zijnde teksten in die zin moeten
worden geı̈nterpreteerd dat de « filter » van de stafhouder in elke
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hypothese geldt, ongeacht of het gaat om de eerste aangifte van de
advocaat dan wel om de aanvullende informatie die hij doorgeeft.

5. Ten aanzien van de werknemers van de advocaten of hun
vertegenwoordigers

Artikel 18, tweede lid, van de wet van 11 januari 1993, gewijzigd
bij artikel 30, 2°, van de wet van 12 januari 2004, maakt het elke
werknemer of vertegenwoordiger van de advocaten mogelijk
gegevens persoonlijk mee te delen telkens als de advocaat zelf de
informatie niet heeft kunnen meedelen.

Het Hof is van mening dat niets een dergelijke maatregel kan
verantwoorden, temeer daar de werknemers van de advocaat
mogelijk over geen enkele juridische kwalificatie of bevoegdheid
beschikken en men niet inziet hoe zij zouden kunnen oordelen of is
voldaan aan de voorwaarden inzake de toepassing van de wet.

Het Hof vernietigt dus de bestreden bepaling.

*
* *

Het Hof wordt opnieuw ertoe gebracht zich over die materie uit te
spreken naar aanleiding van beroepen die verschillende orden van
advocaten hebben ingesteld tegen artikel 134 van de programmawet
van 27 april 2007, dat een artikel 14quinquies invoegt in de wet van
11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële
stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van
terrorisme. Door de verwijzing naar artikel 2ter van de wet van
11 januari 1993 verplicht het nieuwe artikel 14quinquies de
advocaten tot een kennisgeving aan de stafhouder wanneer zij
« vermoeden » dat een feit of verrichting verband kan houden met
het in voormeld artikel 3, § 2, 1°, elfde streepje, bedoelde misdrijf,
« inclusief van zodra zij minstens een van de indicatoren opsporen
die de Koning vastlegt bij in Ministerraad overlegd besluit ».

Volgens de parlementaire voorbereiding van de bestreden bepaling
beoogt de wetgever tegemoet te komen aan een advies van de Raad
van State waarin die had gewezen op de moeilijkheid om de
gevallen aan te duiden van « ernstige en georganiseerde fiscale
fraude waarbij bijzonder ingewikkelde mechanismen of procédés
van internationale omvang worden aangewend » en waarin de
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Raad van State verduidelijkte dat het niet de bedoeling kon zijn dat
begrip uit te breiden tot elke fiscale fraude waarbij valsheid wordt
gepleegd met het oog op belastingontduiking.

Het Hof herinnert eraan dat het, in zijn arrest nr. 10/2008 van
23 januari 2008, heeft beslist dat de grondwettigheid van de
bestreden bepalingen dient te worden beoordeeld rekening
houdend met het feit dat het beroepsgeheim van de advocaat een
algemeen beginsel is dat verband houdt met de naleving van de
fundamentele rechten, dat de regels die van dat geheim afwijken
om die reden en met toepassing van het beginsel van de
voorzienbaarheid van de strafbaarstelling slechts strikt kunnen
worden geı̈nterpreteerd en dat rekening dient te worden gehouden
met de wijze waarop het beroep van advocaat in de interne
rechtsorde is geregeld.

Met artikel 14quinquies voert de wetgever geen nieuwe hypothese in
waarin de meldingsplicht onder meer voor advocaten zou kunnen
gelden en wordt geen aanvullende strafbaarstelling van advocaten
in het leven geroepen, maar beoogt de wetgever alle betrokkenen
toe te laten zich beter te realiseren wanneer de bedoelde
meldingsplicht inzake ernstige en georganiseerde fiscale fraude
bestaat. De machtiging aan de Koning om bij een in Ministerraad
overlegd besluit « indicatoren » op te sommen die het bestaan van
dergelijke fraude kan doen vermoeden, doet geen afbreuk aan het
feit dat de wetgever zelf in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993
ten aanzien van de bedoelde fiscale fraude voldoende nauwkeurig
de gevallen heeft opgesomd wanneer die meldingsplicht ook voor
advocaten kan bestaan. Overigens volgt uit artikel 20 van de wet
van 11 januari 1993 dat tegen de advocaten geen enkele burgerlijke
rechtsvordering, straf- of tuchtvordering kan worden ingesteld en
geen enkele professionele sanctie kan worden uitgesproken
wanneer zij te goeder trouw een feit of verrichting melden zonder
daartoe te zijn gehouden. Bovendien dient – zoals het Hof reeds in
zijn arrest nr. 10/2008 heeft gepreciseerd – iedere mededeling van
informatie aan de Cel voor financiële informatieverwerking via de
stafhouder te verlopen.

Het Hof verwerpt bijgevolg de beroepen, onder hetzelfde
interpretatievoorbehoud als datgene dat in het arrest nr. 10/2008
voorkomt.
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XVI. COLLECTIEVE SCHULDENREGELING

28. De netting-overeenkomsten (arrest nr. 167/2008)

Het Hof heeft zich in het verleden reeds uitgesproken over
mechanismen van wettelijke schuldvergelijking die afwijken van de
regel van de gelijkheid van de schuldeisers die zich bevinden in een
toestand van samenloop, zoals die met name is bepaald in de
artikelen 1675/7 en 1675/9 van het Gerechtelijk Wetboek, die
betrekking hebben op de collectieve schuldenregeling, en in
artikel 1298 van het Burgerlijk Wetboek.

In zijn arrest nr. 54/2006 heeft het immers beslist dat artikel 334 van
de programmawet van 27 december 2004, in zoverre het
compensatie van fiscale vorderingen mogelijk maakt onverminderd
het bestaan van een situatie van beslag, overdracht, samenloop of
insolventieprocedure en, meer bepaald, in zoverre het aldus in de
procedure van collectieve schuldenregeling een onderscheid maakt
tussen schuldeisers, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet
schond.

Het Hof wordt opnieuw ertoe gebracht zich ter zake uit te spreken
naar aanleiding van een prejudiciële vraag die werd gesteld over de
artikelen 14 en 15 van de wet van 15 december 2004 « betreffende
financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen
inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met
betrekking tot financiële instrumenten ». Die bepalingen
reglementeren de netting-overeenkomst, die « een overeenkomst [is]
die een conventioneel verrekeningsproces instelt waarbij de
wederzijdse verplichtingen tussen twee of meer partijen verrekend
worden zodat een ‘ nettobedrag ’ wordt verkregen dat door de ene
partij aan de andere moet worden betaald. Dit nettobedrag is het
saldo van de verrekening waarbij de verplichtingen elkaar opheffen
ten belope van de laagste schuld ». Zij voorzien in een mechanisme
van wettelijke schuldvergelijking dat afwijkt van de regel van de
gelijkheid van de schuldeisers die zich bevinden in een toestand van
samenloop, zoals die met name is bepaald in de artikelen 1675/7 en
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1675/9 van het Gerechtelijk Wetboek, die betrekking hebben op de
collectieve schuldenregeling.

Het Hof onderzoekt het verschil in behandeling tussen de
schuldeisers die zich kunnen beroepen op een netting-overeenkomst
in de zin van de in het geding zijnde bepalingen, en de schuldeisers
die zich niet op zulk een overeenkomst kunnen beroepen en op wie
bijgevolg de regel van samenloop wordt toegepast krachtens de
artikelen 1675/7 en 1675/9 van het Gerechtelijk Wetboek.

Gelet op het doel van economische groei en financiële stabiliteit dat
de wetgever volgens de parlementaire voorbereiding wilde
nastreven in de bank- en financiële sector, is de maatregel die erin
bestaat de kredietinstellingen toe te staan een netting-overeenkomst
te doen gelden om te ontsnappen aan de regel van de samenloop,
niet pertinent in zoverre hij van toepassing is op schuldenaars die
natuurlijke personen zijn en die, gelet op hun situatie van
overmatige schuldenlast, zijn genoodzaakt een verzoek in te dienen
tot het verkrijgen van een collectieve schuldenregeling. De twee
voormelde doelstellingen hebben meer in het bijzonder betrekking
op « vermogende » personen of althans op personen die over
effecten beschikken. Wat betreft de bescherming waarvoor
netting-overeenkomsten reeds in aanmerking komen krachtens de
Europese verordening nr. 1346/2000, kan zulk een overweging, en
evenmin de omstandigheid dat de schuldeisers die door de in het
geding zijnde bepalingen worden beoogd eveneens bewaarnemer
zijn van het immateriële vermogen van hun schuldenaar, niet op
redelijke wijze verantwoorden dat op die manier afbreuk wordt
gedaan aan de rechten van de andere schuldeisers, die aldus een
gedeelte van het actief wordt ontnomen waarop zij aanspraak
hadden kunnen maken.

Het Hof beslist bijgevolg dat de artikelen 14 en 15, § 1, van de wet
van 15 december 2004 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet
schenden in zoverre zij van toepassing zijn op natuurlijke personen
die geen kooplieden zijn in de zin van artikel 1 van het Wetboek van
koophandel.
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XVII. ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

29. Zelfstandigen en kleine risico’s (arrest nr. 139/2008)

De wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een
regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering breidt,
na de wijzigingen die voortvloeien uit de wet van 6 juli 1964 en het
koninklijk besluit van 30 juli 1964, de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging, zoals die van toepassing was op
werknemers, uit tot de zelfstandigen. Aanvankelijk werd die
uitbreiding beperkt tot de zogenaamde « grote risico’s ». Een
koninklijk besluit van 10 juni 2006 breidde de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging uit tot de « kleine
risico’s » voor bepaalde zelfstandigen en een wet van 26 maart 2007
integreert voor alle zelfstandigen de « kleine risico’s » in de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.

Een privaatrechtelijke verzekeringsmaatschappij vordert de
vernietiging van die uitbreiding aangezien zij de artikelen 10, 11 en
16 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 1
van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor
de rechten van de mens, schendt.

De bestreden bepalingen zouden onvoldoende rekening houden
met het bestaan van privaatrechtelijke verzekeringsondernemingen,
op een wijze die in dubbel opzicht discriminerend is : enerzijds
zouden ondernemingen die niet worden vermeld in artikel 2, i), van
de ZIV-wet en die nochtans actief waren op de markt van de
verzekering van zelfstandigen tegen « kleine risico’s » die
producten ingevolge de bestreden bepalingen niet meer op nuttige
wijze kunnen aanbieden; anderzijds zou voor die ondernemingen
niet zijn voorzien in overgangsbepalingen die het lot van lopende
overeenkomsten met zelfstandigen regelen.

De bestreden bepalingen zouden een verschil in behandeling
creëren tussen, enerzijds, de private verzekeringsondernemingen
die reeds actief waren op de markt van de verzekering van
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zelfstandigen tegen « kleine risico’s » en, anderzijds, de in artikel 2,
i), van de ZIV-wet bedoelde instellingen.

Het integreren van de « kleine risico’s » in de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging is pertinent om het legitieme doel,
namelijk het gelijkschakelen van de sociale bescherming van
werknemers en zelfstandigen, te bereiken.

Zoals het Hof reeds heeft vastgesteld in zijn arrest nr. 23/92, bestaat
er een wezenlijk verschil tussen de activiteiten van de
ziekenfondsen en de activiteiten van de
verzekeringsmaatschappijen. De ziekenfondsen baseren hun
werking, met toepassing van artikel 2, § 1, van de Ziekenfondswet,
op de basisbeginselen van « voorzorg », « onderlinge hulp » en
« solidariteit », en zij oefenen hun activiteiten krachtens diezelfde
bepaling uit zonder winstoogmerk. De privaatrechtelijke
verzekeringsondernemingen hebben daarentegen wel een
winstoogmerk, en hanteren daarom klassieke
verzekeringstechnieken zoals risicoselectie, segmentatie van
inschrijvers en uitsluiting van slechte risico’s. De gelijkschakeling
inzake de dekking tegen « kleine risico’s » van de sociale
bescherming tussen de werknemers en de zelfstandigen zou
onvoldoende worden bereikt indien niet voor beide categorieën
dezelfde instellingen als « verzekeringsinstelling » in de zin van
artikel 2, i), van de ZIV-wet zouden optreden. Bovendien verbieden
de bestreden bepalingen niet dat de private
verzekeringsondernemingen een product blijven aanbieden dat de
dekking geboden door de verplichte verzekering aanvult. Bijgevolg
heeft de wetgever, door de dekking tegen « kleine risico’s » voor
zelfstandigen op te nemen in de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging, geen maatregel genomen die
onevenredig is met de nagestreefde doelstelling.

Wat betreft de ontstentenis van overgangsmaatregelen die het lot
regelen van lopende verzekeringsovereenkomsten tussen
zelfstandigen en private verzekeringsondernemingen ter dekking
van « kleine risico’s », brengt het Hof de reeds bij de wet van 6 juli
1964 en bij het koninklijk besluit van 30 juli 1964 doorgevoerde
uitbreiding in herinnering en stelt het vast dat de
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verzekeringsondernemingen over zeven maanden beschikten om
zich naar de nieuwe regeling te schikken.

Zoals de verzoekende maatschappij aanvoerde, vormen de
bestreden bepalingen een beperking van het eigendomsrecht
doordat zij tot gevolg hebben dat de privaatrechtelijke
verzekeringsmaatschappijen een deel of het geheel van hun
aanspraken op de betaling van de in de lopende overeenkomsten
vastgestelde verzekeringspremies verliezen. Die beperking zou
slechts een schending van artikel 1 van het Eerste Aanvullend
Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens
inhouden, indien zij niet zou zijn genomen ter behartiging van een
legitiem algemeen belang of niet evenredig zou zijn ten aanzien van
dat algemeen belang. Bij het beoordelen van de legitimiteit van het
algemeen belang dient, volgens de rechtspraak van het Europees
Hof voor de Rechten van de Mens, rekening te worden gehouden
met de ruime beoordelingsmarge waarover de wetgever beschikt bij
het uitwerken van sociale, economische en fiscale
beleidsdoelstellingen.

De bestreden bepalingen passen in het kader van het zogenaamde
« Generatiepact » dat, volgens de parlementaire voorbereiding, een
nieuw financieringsstelsel voor de sociale zekerheid vooropstelde.
Het nastreven van een betere sociale bescherming voor
zelfstandigen en een betere financiering van het stelsel van de
sociale zekerheid is een legitiem algemeen belang en de gevolgen
van de bestreden bepalingen voor privaatrechtelijke
verzekeringsondernemingen zijn niet onevenredig met dat
algemeen belang.

Om te antwoorden op het middel dat is afgeleid uit de schending
van de artikelen 10, 11 en 16 van de Grondwet, in samenhang
gelezen met de artikelen 43 en 49 van het EG-Verdrag, brengt het
Hof in herinnering dat, volgens de rechtspraak van het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen, het elke lidstaat vrijstaat
de voorwaarden vast te stellen waaronder een persoon zich kan of
moet aansluiten bij een stelsel van sociale zekerheid en de
voorwaarden waaronder er een recht op uitkeringen bestaat, mits
eerbiediging van de bepalingen betreffende het vrij verkeer. Een
lidstaat vermag de dekking van een risico voor te behouden aan een
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bij wet bepaald publiek orgaan, indien die praktijk een
rechtvaardiging vindt in het gemeenschapsrecht, met name indien
hiermee een doelstelling van sociaal beleid wordt nagestreefd en
indien de uitsluiting van privaatrechtelijke
verzekeringsondernemingen evenredig is met die doelstelling.
Hierbij houdt het Hof van Justitie onder meer rekening met de
verzekerbaarheid van het risico, de aard en het bedrag van de
bijdragen, de hoogte van de uitkeringen en de mogelijkheid voor de
privaatrechtelijke verzekeringsondernemingen om een
verzekeringsproduct aan te bieden dat de wettelijke verzekering
aanvult.

De bestreden bepalingen, volgens welke alleen bepaalde nationale
publieke instellingen als « verzekeringsinstelling » kunnen
optreden, hebben tot gevolg dat het privaatrechtelijke
verzekeringsondernemingen die zijn gevestigd in een andere
EU-lidstaat, kan worden bemoeilijkt om op nuttige wijze een
verzekeringsproduct aan te bieden ter dekking van « kleine
risico’s » van zelfstandigen.

Niettemin « [kunnen] zuiver economische doelstellingen weliswaar
geen rechtvaardiging […] vormen voor een belemmering van het
fundamentele beginsel van het vrije verkeer van goederen, maar
met betrekking tot economische belangen die ertoe strekken een
evenwichtige en voor iedereen toegankelijke verzorging door artsen
en ziekenhuizen in stand te houden, heeft het [Hof] aanvaard dat
een dergelijke doelstelling eveneens onder de afwijkingen uit
hoofde van de volksgezondheid kan vallen, voor zover zij bijdraagt
tot de verwezenlijking van een hoog niveau van
gezondheidsbescherming » (HvJ, 11 september 2008, C-141/07,
Commissie tegen Duitsland, § 60).

De bestreden bepalingen verzekeren een gelijkwaardige
bescherming tegen de « kleine risico’s » voor werknemers en
zelfstandigen en waarborgen de eenheid van het verplichte
verzekeringsstelsel voor geneeskundige verzorging. De
belemmering van het vrij verkeer van diensten en van de vrijheid
van vestiging die daaruit voortvloeit, blijkt redelijk verantwoord ten
aanzien van de noodzaak om de taak van algemeen belang
opgedragen aan de in artikel 2, i), van de ZIV-wet vermelde
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verzekeringsinstellingen onder aanvaardbare voorwaarden
daadwerkelijk te kunnen volbrengen. Indien privaatrechtelijke
verzekeringsondernemingen toegang zouden kunnen hebben tot de
markt in kwestie, zou dat immers tot gevolg hebben dat een
toenemend aandeel van « slechte risico’s » aan de in de ZIV-wet
vermelde verzekeringsinstellingen wordt toevertrouwd, hetgeen
ertoe zou kunnen leiden dat de taken van algemeen belang die hun
zijn opgedragen onmogelijk onder aanvaardbare voorwaarden
kunnen worden volbracht en dat hun financieel evenwicht in
gevaar komt. De bestreden bepalingen blijken derhalve
noodzakelijk om het doel te verwezenlijken dat erin bestaat een
hoog niveau van bescherming van de volksgezondheid te
verzekeren en blijken niet verder te gaan dan daartoe noodzakelijk
is.

Omdat de bestreden bepalingen zijn gerechtvaardigd uit hoofde
van de volksgezondheid, besluit het Hof dat zij de artikelen 10 en 11
van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 43 en 49
van het EG-Verdrag, niet schenden.
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STATISTIEKEN VAN DE ACTIVITEITEN VAN HET HOF IN 20081

1. Algemeen

1.1. In 2008 heeft het Hof 188 arresten uitgesproken. Het sluit
daarmee 251 zaken definitief af. Gedurende datzelfde jaar werden
bij het Hof overigens 192 nieuwe zaken aanhangig gemaakt.

Uitgesproken arresten, afgesloten zaken en nieuwe zaken 

ingeschreven op de rol per 31 december 2008
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1.2. Van de in 2008 gewezen arresten werden er 4 uitgesproken
op vordering tot schorsing, 108 op prejudiciële vraag en 77 op
beroep tot vernietiging waarvan 3 afstanden van geding (arresten
nrs. 19/2008, 20/2008 en 107/2008) en 2 arresten alvorens recht te
doen (arresten nrs. 12/2008 en 131/2008, waarbij prejudiciële vragen
werden gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen). Het verschil tussen het totale aantal
uitgesproken arresten en de som van de arresten gewezen op
vordering tot schorsing, beroep tot vernietiging en prejudiciële

1 Uitgewerkt door F. MOLINE, attaché-jurist bij het Grondwettelijk Hof, met
medewerking van V. GERENDAL, adjunct-deskundige bij het Grondwettelijk Hof, op
basis van de gegevens die door de diensten van het Hof ter beschikking werden
gesteld.
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vraag, is toe te schrijven aan het feit dat het Hof eenmaal in één
enkel arrest uitspraak heeft gedaan over een vordering tot schorsing
en een beroep tot vernietiging (arrest nr. 11/2008).

Verdeling volgens het type van de in 2008 uitgesproken arresten
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1.3. Verdeling van de arresten op grond van de aangevoerde
grieven :

Soort contentieux

Bevoegdheidsverdeling 17

Art. 10 en/of 11 van de Grondwet 172

Art. 11bis van de Grondwet 1

Art. 12 van de Grondwet 13

Art. 13 van de Grondwet 6

Art. 14 van de Grondwet 10

Art. 15 van de Grondwet 2

Art. 16 van de Grondwet 9

Art. 19 van de Grondwet 2

Art. 20 van de Grondwet 1

Art. 22 van de Grondwet 13

Art. 22bis van de Grondwet 2

Art. 23 van de Grondwet 24
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Soort contentieux

Art. 24 van de Grondwet 8

Art. 27 van de Grondwet 1

Art. 30 van de Grondwet 1

Art. 170 van de Grondwet 11

Art. 172 van de Grondwet 17

Art. 191 van de Grondwet 4

Opmerking : Sommige arresten hebben betrekking op een gemengd
contentieux waarbij verscheidene bevoegdheidssferen van het Hof worden
gecombineerd.

1.4. Gedurende dezelfde periode heeft het Hof 9 arresten
gewezen na voorafgaande rechtspleging. Het besluit in 1 arrest tot
een klaarblijkelijke niet-ontvankelijkheid van het beroep tot
vernietiging en van de vordering tot schorsing. In een ander arrest
stelt het vast dat de eerste prejudiciële vraag onontvankelijk is en
dat de tweede prejudiciële vraag niet onder zijn bevoegdheid valt.
Het Hof wijst bovendien 7 arresten van onmiddellijk antwoord
waaronder 3 in het raam van een beroep tot vernietiging. Daarvan
leidt 1 arrest tot vernietiging en 1 ander arrest verwerpt het beroep.
Ten slotte stelt het Hof in 1 arrest vast dat het beroep zonder
voorwerp is. De 4 overblijvende arresten worden gewezen op
prejudiciële vraag. In 2 daarvan wordt de niet-schending
uitgesproken. 1 arrest stelt de schending vast. Ten slotte bevat
1 arrest een alternatief beschikkend gedeelte waarin het Hof tegelijk
wijst op een schending in één interpretatie en een niet-schending in
een andere interpretatie.
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1.5. Wat de samenstelling van de zetels betreft, zijn 97 arresten
gewezen door een zetel van zeven rechters, 89 in voltallige zitting
en 2 in beperkte kamer.

1%
52%

47%

Verdeling volgens het type van zetel in 2008

Beperkte kamer

Zetel met 7 rechters

Voltallige zitting
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2. Arresten op beroep tot vernietiging

2.1. Voor het jaar 2008 is de verdeling volgens de categorie van
de verzoekers de volgende :

Institutionele verzoekers %

Ministerraad 1

Vlaamse Regering -

Waalse Regering 1

Franse Gemeenschapsregering 1

Regering van de Duitstalige Gemeenschap -

Brusselse Hoofdstedelijke Regering 1

Verenigd College van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie

-

College van de Franse Gemeenschapscommissie -

Voorzitter van een wetgevende vergadering -

Totaal 4 4,2 %

Individuele verzoekers

Natuurlijke personen 40

Rechtspersonen 51

Andere (feitelijke verenigingen, …) 1

Totaal 92 95,8 %

Algemeen totaal 96 100 %

Opmerking : In deze tabel zijn de verzoekers per categorie weergegeven,
enkel voor de arresten gewezen op beroep tot vernietiging. Verschillende
categorieën van verzoekers kunnen bovendien bij eenzelfde procedure
aanwezig zijn.

2.2. Tijdens datzelfde jaar heeft het Hof 77 arresten op beroep tot
vernietiging gewezen. In 21 arresten wordt tot vernietiging
besloten. In 5 arresten handhaaft het Hof de gevolgen van de
vernietigde bepalingen. 49 arresten houden een verwerping ten
gronde in; 41 daarvan zijn zuivere verwerpingen en 8 daarvan zijn
verwerpingen volgens bepaalde modaliteiten. In 1 arrest verklaart

S
ta
ti
st
ie
ke

n
va

n
de

ac
ti
vi
te
it
en

va
n

he
t
H
of

in
20

08

145



het Hof het beroep klaarblijkelijk onontvankelijk. In 1 arrest
verklaart het Hof het beroep zonder voorwerp. In 3 arresten wordt
de afstand toegewezen. Ten slotte stelt het Hof in 2 arresten
prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen.

84%

16%

27%

64%

9%

Verdeling volgens het dictum van de arresten gewezen op

beroep tot vernietiging in 2008 

Uitgesproken vernietigingen

Verwerpingen van het 

gehele beroep

Andere

Zuivere verwerpingen

Verwerpingen volgens bepaalde 

modaliteiten
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3. Arresten op vordering tot schorsing

In 2008 heeft het Hof 4 arresten op vordering tot schorsing
gewezen. In 3 arresten wordt de vordering tot schorsing verworpen
wegens ontstentenis van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel.
1 arrest stelt vast dat de vordering tot schorsing klaarblijkelijk
onontvankelijk is.
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4. Arresten op prejudiciële vraag

4.1. De verschillende categorieën van rechtscolleges die aan het
Hof prejudiciële vragen hebben gesteld die hebben geleid tot een
arrest van het Hof in 2008, kunnen op de volgende manier worden
ingedeeld :

Verwijzend rechtscollege 2008

Hof van Cassatie 13

Raad van State 10

Hoven van beroep 32

Arbeidshoven 4

Rechtbanken van eerste aanleg 41

Rechtbanken van koophandel 3

Arbeidsrechtbanken 12

Vrederechters 2

Politierechtbanken 5

Rechtscollege van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 1

Nederlandstalige Tuchtraad van beroep voor advocaten 2

Totaal 125
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4.2. Het Hof heeft 108 arresten op prejudiciële vraag gewezen. In
31 arresten wordt een schending vastgesteld. 12 daarvan hebben
een alternatief dictum waarin het Hof in een bepaalde interpretatie
een schending vaststelt en in een andere interpretatie een
niet-schending. 67 arresten zijn vaststellingen van niet-schending,
waarvan 2 een niet-schending onder voorbehoud van interpretatie.
In 2 arresten stelt het Hof vast dat de prejudiciële vragen zonder
voorwerp zijn. In 3 arresten wordt verklaard dat de vraag geen
antwoord behoeft. In 2 arresten zendt het Hof de zaak terug naar de
verwijzende rechter. In 1 geval verklaart het Hof zich onbevoegd
om de vraag te beantwoorden. 1 arrest besluit tot de
onontvankelijkheid van de vraag. Ten slotte stelt het Hof in één
arrest vast dat de eerste prejudiciële vraag onontvankelijk is en dat
de tweede prejudiciële vraag niet onder zijn bevoegdheid valt.

3%

97%

9%62%

29%

Verdeling volgens het dictum van de arresten 

gewezen op prejudiciële vraag in 2008

Schending

Niet-schending

Andere

Zuivere niet-schending

Niet-schending volgens  

bepaalde modaliteiten

39%

Zuivere schending

Alternatief dictum

61%
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