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WOORD VOORAF

Sinds de oprichting ervan werden de procedure, de bevoegdheid
en de naam van het Hof achtereenvolgens gewijzigd. Aanvankelijk
kon het Hof enkel de beroepen behandelen die werden ingesteld
door « institutionele » verzoekers (regeringen en 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 natuurlijke of rechtspersonen die doen blijken van een belang
en werd zijn toetsing uitgebreid tot de vrijheid van onderwijs en 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 werd
het voortaan Grondwettelijk Hof genoemd (2007), een naam die
overeenstemt met zijn bevoegdheidssfeer, die de Grondwetgever en
de bijzondere wetgever geleidelijk aan hadden uitgebreid.

Ook nu streeft het Hof met het publiceren van dit nieuw jaarverslag
de dubbele doelstelling na die het eerder had vooropgesteld :
enerzijds, beknopte informatie verstrekken betreffende de
rechtspraak van het jaar 2010, en, anderzijds, een vorm van
invraagstelling behouden die ook het Hof zelf aanzet tot reflectie.

De in dit verslag gepubliceerde statistieken bevestigen de lering van
de voorbije jaren : het prejudicieel contentieux wint het van het
vernietigingscontentieux; het beginsel van gelijkheid en
niet-discriminatie blijft de toetsingsnorm « bij uitstek » van het Hof;
de vorderingen tot schorsing blijven zeldzaam en in 2010 werd
slechts één daarvan ingewilligd door het Hof. Gedurende diezelfde
periode heeft het Hof overigens vaker zitting genomen in voltallige
kamer dan in een zetel van zeven rechters. Ten slotte blijft het Hof
zoals reeds in het verslag 2009 werd opgemerkt, een van de meest
actieve grondwettelijke hoven in het aanhangig maken van zaken
bij het Hof van Justitie van de Europese Unie : drie vragen dit jaar
die het totaal op twaalf aan Luxemburg gestelde vragen brengen.
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Bij lezing van het verslag blijkt ook dat geen enkele sector van het
recht aan zijn toetsing ontsnapt, want zowel de burgers als de
rechters hebben de gewoonte aangenomen enkel nog genoegen
te nemen met wetskrachtige normen indien zij de
grondwettigheidstoets hebben doorstaan.

Roger HENNEUSE en Marc BOSSUYT,
Voorzitters van het Grondwettelijk Hof
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I. DE RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

1. Inrichting van weddenschappen op paardenwedrennen en
vrijheid van vestiging (artikel 49 VWEU) – schorsing :
ontstentenis van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel en
mogelijkheid van voorlopige maatregelen tijdens het
onderzoek van het beroep tot vernietiging
(arrest nr. 96/2010)

De wet van 10 januari 2010 wijzigt, zoals het opschrift ervan
aangeeft, de wetgeving inzake kansspelen.

Bij het Hof is een beroep ingesteld tot vernietiging van verschillende
bepalingen van die wet, beroep dat gepaard ging met een vordering
tot schorsing.

Het Hof verwerpt de vordering tot schorsing, die het heeft beperkt
tot artikel 22 van de bestreden wet van 10 januari 2010, alsook tot
artikel 23 ervan, in zoverre het in de wet van 7 mei 1999 op de
kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de
spelers een artikel 43/4, § 5, 1°, invoegt, aangezien het immers
oordeelt dat de uiteenzetting, door de verzoekende partijen, van het
risico van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel zich tot die
bepalingen beperkt.

In het eerste deel van zijn arrest, dat aan de grond van de zaak is
gewijd, onderzoekt het Hof het ernstige karakter van een van de
middelen, karakter dat op grond van zijn redenering wordt
bevestigd.

De verzoekende partijen voerden, ter ondersteuning van dat
middel, de schending aan van de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet, in samenhang gelezen met onder meer artikel 49 van het
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna :
VWEU), met betrekking tot de vrijheid van vestiging. Enerzijds
werd het nieuwe artikel 43/2, § 2, van de wet van 7 mei 1999,
ingevoegd bij artikel 22 van de wet van 10 januari 2010, verweten
een monopolie in te voeren in het voordeel van de renverenigingen
en in het nadeel van de inrichters van weddenschappen die, zoals
de eerste verzoekende partij, niet het statuut van renvereniging
hebben; die laatstgenoemden zouden, op straffe van zware
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strafrechtelijke sancties, de aan de renverenigingen voorbehouden
weddenschappen niet kunnen inrichten, tenzij zij daartoe in
voorkomend geval hun toestemming verkrijgen. Anderzijds werd
het nieuwe artikel 43/4, § 5, 1°, van de wet van 7 mei 1999,
ingevoegd bij artikel 23 van de wet van 10 januari 2010, verweten de
krantenwinkels toe te staan onderlinge weddenschappen op
paardenwedrennen aan te nemen, waardoor het commercialiseren,
in een zeer uitgebreid netwerk van 5 600 krantenwinkels, van alleen
die weddenschappen die door de renverenigingen kunnen worden
ingericht, zou worden bevorderd, zodat hun monopoliepositie zou
worden versterkt.

Na de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie te
hebben geanalyseerd, beslist het Hof, zonder zich in dit stadium van
de rechtspleging te moeten uitspreken over het discriminerende
karakter, in feite of in rechte, van de bestreden bepalingen – vraag
die te dezen een gedetailleerde analyse van de wetgeving
veronderstelt, hetgeen niet mogelijk is in de kader van de
schorsingsprocedure -, dat uit een prima facie onderzoek van de
nieuwe artikelen 43/2, § 2, en 43/4, § 5, 1°, van de wet van 7 mei
1999 blijkt dat die bepalingen de bij artikel 49 van het VWEU
gewaarborgde vrijheid van vestiging lijken te belemmeren : die
belemmeringen hebben betrekking op, enerzijds, de rechten
toegekend aan de renverenigingen voor de organisatie van
bepaalde weddenschappen op paardenwedrennen als dusdanig en,
anderzijds, de voorwaarden waaronder een marktdeelnemer, zoals
de eerste verzoekende partij, die rechten kan genieten.

Ten eerste, wat de aan de renverenigingen toegekende rechten betreft,
blijkt uit het beperkte onderzoek waartoe in het kader van een
vordering tot schorsing kan worden overgegaan, dat de nieuwe
artikelen 43/2, § 2, en 43/4, § 5, 1°, van de wet van 7 mei 1999
meerdere maatregelen lijken te bevatten die de uitoefening van de
vrijheid van vestiging van de vennootschappen die
weddenschappen op paardenwedrennen inrichten en, zoals de
eerste verzoekende partij, niet het statuut van renvereniging
hebben, kunnen hinderen.

Zonder dat het in dit stadium van de rechtspleging noodzakelijk is
de voorwaarden nader te bepalen waaronder een renvereniging
zelf weddenschappen op de door haar georganiseerde
paardenwedrennen kan organiseren of de organisatie ervan kan
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toestaan, dient te worden vastgesteld dat de rechten die de
wetgever aan de renverenigingen toekent, de volle uitoefening van
de vrijheid van vestiging van wedkantoren die niet over een
dergelijk statuut beschikken, lijken te kunnen hinderen. Het
gegeven dat wedkantoren van de renvereniging de toestemming
zouden kunnen verkrijgen om onderlinge weddenschappen of
weddenschappen tegen notering in te richten op de resultaten van
de door haar georganiseerde paardenwedren, blijkt die conclusie
niet te kunnen beı̈nvloeden. Immers, zowel de renvereniging als het
wedkantoor dat haar toestemming zou vragen, beogen in principe
weddenschappen op de betrokken paardenwedren in te richten. Die
twee marktdeelnemers bevinden zich dus in een situatie van
mededinging. De wetgever biedt aldus aan marktdeelnemers die
actief zijn op de markt van de weddenschappen op de
paardenwedrennen (de renverenigingen), de mogelijkheid te
beslissen of zij een wezenlijk deel van een dergelijke markt voor de
mededinging openstellen of, integendeel, de toegang ertoe voor
andere marktdeelnemers beletten.

In dit stadium van de rechtspleging wijst niets overigens erop dat
die situatie volledig kan worden gelijkgesteld met de toekenning
van rechten aan een marktdeelnemer die aan een nauwgezette
controle van de overheid is onderworpen en waarvan de organisatie
en de werking « worden beheerst door overwegingen en eisen die
verband houden met doelstellingen van algemeen belang » (HvJ,
grote kamer, 8 september 2009, C-42/07, Ligua Portuguesa de Futebol
Profissional, punt 66).

De rechten die zijn toegekend aan de renverenigingen voor de
onderlinge weddenschappen, moeten ook worden beoordeeld
rekening houdend met de mogelijkheid waarover voortaan
bepaalde krantenwinkels beschikken om dergelijke
weddenschappen aan te nemen, met uitsluiting van de
weddenschappen tegen notering en de gemengde weddenschappen
(nieuw artikel 43/4, § 5, van de wet van 7 mei 1999); hieruit volgt
dat een niet te verwaarlozen voorwaarde inzake de toegang tot de
markt van de gokkers uitsluitend is voorbehouden aan de
renverenigingen.

Uit de parlementaire voorbereiding van de bestreden wet blijkt dat
de wetgever een drievoudig doel nastreefde : de vrijwaring van het
financiële evenwicht van de sector van de paardenwedrennen en,
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meer bepaald, van de renverenigingen; de bestrijding van de
criminaliteit en de fraude; ten slotte, de bestrijding van
spelverslaving en de bescherming van de consument. Opdat zij
verenigbaar kunnen worden geacht met het Verdrag, en zonder
afbreuk te doen, zoals hiervoor is uiteengezet, aan de vraag of de in
het geding zijnde belemmeringen al dan niet een discriminerend
karakter hebben, moeten die doelstellingen op zijn minst
dwingende redenen van algemeen belang vormen in de zin van de
rechtspraak van het Hof van Justitie.

Wat in de eerste plaats het doel bestaande in het vrijwaren van het
financiële evenwicht van de sector van de paardenwedrennen en
van de renverenigingen in het bijzonder betreft, blijkt uit de
rechtspraak van het Hof van Justitie dat « loterijen en andere
kansspelen weliswaar in belangrijke mate kunnen bijdragen aan de
financiering van activiteiten zonder winstoogmerk of van algemeen
belang, maar dat dit op zichzelf niet kan worden beschouwd als een
objectieve rechtvaardigingsgrond voor beperkingen » van de in het
Verdrag vastgestelde vrijheden van verkeer (HvJ, 24 maart 1994,
C-275/92, Schindler, punt 60; HvJ, 6 oktober 2009, C-153/08,
Commissie t. Spanje, punt 43).

Zowel de bestrijding van spelverslaving en van de schadelijke
individuele en maatschappelijke gevolgen van gokverslaving, als de
bestrijding van de criminaliteit en de fraude vormen daarentegen
dwingende redenen van algemeen belang die, volgens de
rechtspraak van het Hof van Justitie, beide verband houden met de
bescherming van diegenen voor wie de dienst wordt verricht en,
meer in het algemeen, van de consumenten, alsook met de
bescherming van de maatschappelijke orde. Om verenigbaar te zijn
met artikel 49 van het VWEU moeten de op dergelijke redenen
gegronde beperkende maatregelen ook geschikt zijn om de ermee
beoogde doelen te bereiken en niet verder gaan dan wat daartoe
noodzakelijk is.

Het Hof onderzoekt bijgevolg de pertinentie en de evenredigheid
van de bestreden bepalingen in het licht van de twee voormelde
gewettigde doelstellingen.

In verband met het doel om de spelgelegenheden te kanaliseren
teneinde de consumenten te beschermen tegen de schadelijke
gevolgen van een te groot aanbod van weddenschappen op
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paardenwedrennen, blijkt na het beperkte onderzoek waartoe in het
kader van een vordering tot schorsing kan worden overgegaan, dat
de belemmeringen opgelegd aan de ondernemingen die actief zijn
in die sector, zonder een renvereniging te zijn, niet op coherente en
stelselmatige wijze een dergelijk doel nastreven. Terwijl, op grond
van het nieuwe artikel 43/2, § 2, van de wet van 7 mei 1999, het
aanbod van weddenschappen op paardenwedrennen die vrij
kunnen worden georganiseerd door de vennootschappen die op dat
domein actief zijn, zonder een renvereniging te zijn, wordt beperkt,
staat de wetgever de renverenigingen immers toe het aanbod van
weddenschappen op paardenwedrennen die zij kunnen
organiseren, uit te breiden. De renverenigingen beschikken
voortaan aldus over de mogelijkheid om onderlinge
weddenschappen op de wedrennen in het buitenland in te richten,
hetgeen een aanzienlijk deel van de markt van de weddenschappen
op de paardenwedrennen uitmaakt. Bovendien staat de wetgever
toe dat sommige krantenwinkels onderlinge weddenschappen
aannemen, waardoor aan de consument de gelegenheid wordt
geboden deel te nemen aan weddenschappen op
paardenwedrennen op een plaats voor gewone consumptie.
Omgekeerd verliezen de wedkantoren die niet het statuut van
renvereniging hebben, de mogelijkheid waarover zij beschikten om,
enkel met de toestemming van de minister van Financiën,
weddenschappen tegen notering op de Belgische
paardenwedrennen te organiseren. Indien de Ministerraad die
uitbreiding van de soorten van weddenschappen die kunnen
worden georganiseerd door de renverenigingen en aangenomen
door de krantenwinkels niet zou kunnen verantwoorden in het licht
van het doel bestaande in de bescherming tegen spelverslaving en
de andere schadelijke gevolgen van een te groot aanbod van
weddenschappen op paardenwedrennen, lijken de beperkende
maatregelen vervat in de nieuwe artikelen 43/2, § 2, en 43/4, § 5, 1°,
van de wet van 7 mei 1999 niet redelijkerwijze te kunnen worden
verantwoord door enkel dat doel. Volgens de tussenkomende
partijen houden de onderlinge weddenschappen bovendien minder
risico’s op verslaving in dan de weddenschappen tegen notering,
gelet op het kleinere verschil (in het eerste geval) tussen de inleg en
de mogelijke winst voor de gokker. In de veronderstelling dat die
bewering juist is, blijkt het nog minder relevant het aanbod van de
onderlinge weddenschappen te beperken, waarbij de organisatie
ervan wordt voorbehouden aan uitsluitend de renverenigingen of
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de personen aan wie zij daarvoor de toestemming geven, zonder
gelijkwaardige maatregelen te nemen ten aanzien van het aanbod
van gemengde weddenschappen op wedrennen in het buitenland,
die kunnen steunen op weddenschappen tegen notering.

Wat vervolgens het andere nagestreefde doel betreft, beoogt de
bestreden wetgeving niet enkel de bestrijding van criminaliteit en
fraude op het gebied van weddenschappen op paardenwedrennen,
maar ook de bescherming van de consument tegen gokverslaving,
waarbij die twee doelstellingen voor het overige verband houden
met de bescherming van de consument en van de maatschappelijke
orde in het algemeen; hieruit volgt dat zij in hun onderlinge
samenhang moeten worden beschouwd. In dit verband is het doel
bestaande in de bescherming van de consumenten tegen
gokverslaving moeilijk verenigbaar met een expansief
kansspelbeleid.

Indien de Ministerraad geen bewijskrachtige elementen zou
aanbrengen, met name in verband met het belang van de
activiteiten van illegale weddenschappen en met het feit dat de
bestreden bepalingen de omvang ervan werkelijk kunnen beperken,
blijkt in dit stadium van de rechtspleging niet dat de opgelegde
beperkingen van de vrijheid van vestiging van de wedkantoren
voor paardenwedrennen die niet het statuut van renvereniging
hebben, pertinente en evenredige maatregelen vormen om de strijd
aan te binden tegen de illegale activiteiten op het gebied van spelen
en weddenschappen. De aan de renverenigingen toegekende
rechten lijken het bovendien niet mogelijk te maken op coherente en
systematische wijze de organisatie van de weddenschappen op
paardenwedrennen die het hoogste risico op fraude vertonen in een
circuit dat wordt verondersteld vertrouwenswaardig te zijn, te
kanaliseren : immers, wegens de aard zelf ervan en zoals de
verzoekende partijen aangeven, lijken de onderlinge
weddenschappen in dat opzicht minder gevaar in te houden,
waarbij de inrichter ervan niet speelt tegen de gokkers en wordt
bezoldigd op basis van een vaste en vooraf bepaalde verhouding.
De weddenschappen tegen notering plaatsen de gokker
daarentegen tegenover de inrichter van de weddenschappen,
waarbij die laatste dus belang erbij heeft dat de gokker zijn inleg
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verliest1. De inrichting van elke onderlinge weddenschap is echter
voorbehouden aan de renverenigingen of de personen aan wie zij
daarvoor de toestemming geven, ondanks het feit dat dergelijke
weddenschappen maar een beperkt risico op fraude inhouden. De
gemengde weddenschappen op wedrennen in het buitenland,
mogelijk tegen conventionele notering, zijn daarentegen niet aan
hen voorbehouden, terwijl zij een groot risico op fraude vanwege de
inrichter lijken in te houden.

Het Hof is bijgevolg van mening dat de nieuwe artikelen 43/2, § 2,
en 43/4, § 5, 1°, van de wet van 7 mei 1999 de vrijheid van vestiging
lijken te belemmeren op een wijze die niet verenigbaar is met
artikel 49 van het VWEU in zoverre zij, zonder redelijke
verantwoording, bijzondere rechten invoeren op het inrichten van
verschillende soorten van weddenschappen op paardenwedrennen
in het voordeel van de renverenigingen en de krantenwinkels
toestaan weddenschappen aan te nemen die alleen door die
verenigingen kunnen worden georganiseerd, en aldus een verschil
in behandeling invoeren dat niet bestaanbaar lijkt met de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

Ten aanzien van de procedure voor het verkrijgen van de bijzondere
rechten - en zelfs in de veronderstelling dat het bestaan van
bijzondere rechten inzake weddenschappen op paardenwedrennen
kan worden beschouwd als een belemmering die redelijk
verantwoord is -, zou, aldus het Hof, nog moeten worden nagegaan
of de procedure voor de toekenning van dergelijke rechten aan
sommige marktdeelnemers verenigbaar is met artikel 48 van het
VWEU.

Het gegeven dat die toekenningsprocedure niet op een contractuele
wijze verloopt, zoals dat het geval is voor de concessies van
openbare dienst, maar bijdraagt tot de uitoefening van een opdracht
van economisch toezicht, leidt niet ertoe dat die procedure ontsnapt
aan het primaire recht van de Europese Unie en met name aan de
transparantieverplichting en het beginsel van gelijke behandeling.

Uit het nieuwe artikel 43/2, § 2, van de bestreden wet vloeit voort
dat de onderlinge weddenschappen op de paardenwedrennen in
België of in het buitenland, alsook de weddenschappen tegen vaste

1 Zie Kansspelcommissie, Activiteitenverslag 2007, p. 17.
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of conventionele notering op de paardenwedrennen in België alleen
kunnen worden ingericht door of met de toestemming van de
renvereniging die de wedren in kwestie inricht; bovendien wordt
voor sommige van die weddenschappen in elk geval geëist dat die
verenigingen worden erkend door de bevoegde sportfederatie,
namelijk de Belgische Federatie voor Paardenwedrennen.

Eisen van een inrichter van weddenschappen op
paardenwedrennen dat hij de vorm van een renvereniging
aanneemt, lijkt, na een prima facie onderzoek, geen relevant
criterium van onderscheid in het licht van de door de bestreden
wetgeving nagestreefde doelstellingen. Het blijkt niet dat wanneer
de inrichter van weddenschappen die activiteit cumuleert met het
organiseren van de paardenwedren waarop die weddenschappen
betrekking zullen hebben, de consument beter zou worden
beschermd tegen gokverslaving of dat criminaliteit en fraude beter
zouden worden bestreden; integendeel, in een dergelijk geval lijkt
een verhoogd risico te bestaan op manoeuvres om het resultaat te
beı̈nvloeden van de wedrennen met betrekking tot welke
weddenschappen zijn ingericht. Zelfs in de veronderstelling, zoals
de tussenkomende partijen aanvoeren, dat het risico op fraude
onbestaande is wat de inrichting van de onderlinge
weddenschappen betreft, dient evenwel te worden opgemerkt dat
de renverenigingen eveneens bijzondere rechten genieten voor het
inrichten van weddenschappen tegen vaste of conventionele
notering op de paardenwedrennen die zij in België inrichten.
Volgens diezelfde tussenkomende partijen bestaat in het kader van
dergelijke weddenschappen echter een risico op fraude ten koste
van de consument. In dat laatste geval kunnen de weddenschappen
weliswaar alleen worden ingericht binnen de renbaan. Hoewel die
vereiste, door de bijzondere lokalisatie van het aanbod van de
weddenschappen, het verbruik van diensten met betrekking tot
weddenschappen kan beperken, blijkt in dit stadium van de
rechtspleging niet hoe de maatschappelijke controle ten gevolge van
die lokalisatie, het risico op frauduleus gedrag vanwege de inrichter
van weddenschappen ten koste van de consument zou kunnen
doen verdwijnen of beperken.

De wetgever stelt, althans voor de inrichting van sommige
onderlinge weddenschappen, overigens als vereiste dat de
renvereniging erkend is door de Belgische Federatie voor
Paardenwedrennen. Die vereiste blijkt niet verenigbaar te zijn met
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de transparantieverplichting : geen enkele objectieve en vooraf
vastgestelde voorwaarde lijkt immers te zijn verbonden aan de
discretionaire bevoegdheid die ter zake is toegekend aan de
Belgische Federatie voor Paardenwedrennen.

De door de wetgever opgelegde voorwaarden om het statuut van
renvereniging te genieten, en zo onderlinge weddenschappen en
weddenschappen tegen notering op de paardenwedrennen in
België te kunnen inrichten, vormen bijgevolg beperkingen van de
fundamentele vrijheid verankerd in artikel 49 van het VWEU die
niet redelijkerwijs verantwoord lijken. Immers, voor de nadelige
gevolgen voor de consument van een te grote concurrentie op de
markt van de weddenschappen op paardenwedrennen, hoeft in het
stadium van de toekenning van de voor de uitoefening van een
dergelijke activiteit vereiste vergunningen niet te worden gevreesd;
het lijkt derhalve niet verantwoord dermate weinig relevante
voorwaarden en een dermate weinig transparante procedure op te
leggen om een dergelijk statuut te verkrijgen. Bijgevolg lijkt het
nieuwe artikel 43/2, § 2, van de wet van 7 mei 1999 de vrijheid van
vestiging te belemmeren op een wijze die niet verenigbaar is met
artikel 49 van het VWEU, in zoverre het bijzondere rechten toekent
aan de renverenigingen waarbij zonder redelijke verantwoording
afbreuk wordt gedaan aan de beginselen van gelijke behandeling en
transparantie en voert het een verschil in behandeling in dat niet
bestaanbaar lijkt met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

In het tweede deel van zijn arrest onderzoekt het Hof het risico van
een moeilijk te herstellen ernstig nadeel.

De schorsing van een wetsbepaling door het Hof moet het mogelijk
maken te vermijden dat, voor de verzoekende partij, een ernstig
nadeel voortvloeit uit de onmiddellijke toepassing van de bestreden
normen, nadeel dat niet of moeilijk zou kunnen worden hersteld in
geval van een eventuele vernietiging. Uit artikel 22 van de
bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof blijkt
dat, om te voldoen aan de tweede voorwaarde van artikel 20, 1°, van
die bijzondere wet, de persoon die een vordering tot schorsing
instelt, in zijn verzoekschrift concrete en precieze feiten moet
uiteenzetten waaruit voldoende blijkt dat de onmiddellijke
toepassing van de bepalingen waarvan hij de vernietiging vordert,
hem een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen; die
persoon moet met name het bestaan van het risico van een nadeel,
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de ernst ervan en het verband tussen dat risico en de toepassing van
de bestreden bepalingen aantonen.

Het moeilijk te herstellen ernstig nadeel veroorzaakt door de
onmiddellijke uitvoering van de wet van 10 januari 2010 zou
voortvloeien uit het monopolie dat die wet aan de renverenigingen
toekent om de onderlinge weddenschappen op de in het buitenland
gelopen paardenwedrennen in te richten en, vervolgens, om die in
de krantenwinkels te commercialiseren, waardoor de eerste
verzoekende partij in een ongunstige concurrentiepositie zou
worden geplaatst en haar bestaan zelf zou kunnen worden
aangetast.

Luidens artikel 61, eerste lid, van de wet van 10 januari 2010 treedt
die wet in werking op 1 januari 2011; de Koning kan een datum van
inwerkingtreding bepalen voorafgaand aan de in het eerste lid
vermelde datum voor elke bepaling van die wet (artikel 61, tweede
lid, van de wet van 10 januari 2010), hetgeen Hij tot op heden niet
heeft gedaan.

Ten aanzien van de negatieve gevolgen die de in het tweede middel
aangevoerde bepalingen zouden kunnen hebben voor het
omzetcijfer van de eerste verzoekende partij, vormt het eenvoudige
risico om een financieel verlies te lijden in beginsel geen risico van
een moeilijk te herstellen ernstig nadeel.

De eerste verzoekende partij toont bovendien met de raming van
dat algemeen omzetcijfer voor het jaar dat volgt op de
inwerkingtreding van de wet niet op voldoende concrete wijze aan
welk risico van winstderving daaruit zou kunnen voortvloeien en
evenmin wat de ernst van dat nadeel zou zijn. Overigens zal het
Hof, tijdens het onderzoek van het beroep tot vernietiging, nog
beschikken over de mogelijkheid om alle voorlopige maatregelen te
nemen die vereist zouden zijn voor de vrijwaring van de rechten die
aan de eerste verzoekende partij zijn verleend door het recht van de
Europese Unie (HvJ, 19 juni 1990, C-213/89, Factortame; HvJ, grote
kamer, 13 maart 2007, C-432/05, Unibet).

Daar het risico van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel niet is
aangetoond, verwerpt het Hof, bij zijn arrest nr. 96/2010, de
vordering tot schorsing.
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II. GRONDWETTELIJK RECHT

A. BEVOEGDHEIDSVERDELING

2. Het « eHealth-platform »
(arrest nr. 29/2010)

Bij een wet van 21 augustus 2008 heeft de wetgever het
eHealth-platform opgericht en georganiseerd, dat een openbare
instelling is die ermee wordt belast een beveiligde uitwisseling van
persoonlijke gezondheidsgegevens tussen de actoren in de
gezondheidszorg tot stand te brengen.

Bij het Hof werd beroep ingesteld tot vernietiging van de
artikelen 2, 4, 5, 7, 8, 12, 15, § 1, 19 en 37 van die wet.

De kritiek had in de eerste plaats betrekking op de niet-
inachtneming, door die bepalingen, van het recht op eerbiediging
van het privéleven, meer bepaald op de omschrijving van de
doelstellingen en opdrachten van het eHealth-platform, vervat in de
artikelen 4 en 5; de delegatie aan de Koning, vervat in artikel 12; de
machtiging om een bepaalde vereniging zonder winstoogmerk op
te richten, vervat in artikel 37; het akkoord van de betrokken
patiënten, dat enkel in het geval bedoeld in artikel 5, 4°, zou zijn
vereist; het gebruik van het rijksregisternummer, bedoeld in de
artikelen 7 en 8, en de onafhankelijkheid van het beheerscomité,
bedoeld in de artikelen 5, 8°, en 15, § 1. Verder had de kritiek
betrekking op het feit dat de bestreden bepalingen de vrije keuze
van beroepsarbeid en de vrijheid van handel en nijverheid zouden
belemmeren, de regels inzake staatssteun niet in acht zouden nemen
en, enkel wat de artikelen 4 en 5, 1° betreft, de
bevoegdheidverdelende regels zouden schenden.

Ten aanzien van het recht op eerbiediging van het privéleven, begint het
Hof zijn redenering met een overname van, achtereenvolgens, de
tekst van artikel 22 van de Grondwet, van artikel 8 van het Europees
Verdrag voor de rechten van de mens, van de artikelen 6, 8 en 17 van
de richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van
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24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en van artikel 5 van
het Verdrag van 28 januari 1981 tot bescherming van personen ten
opzichte van de geautomatiseerde verwerking van
persoonsgegevens, opgemaakt te Straatsburg en goedgekeurd bij de
wet van 17 juni 1991.

De rechten die bij artikel 22 van de Grondwet en bij artikel 8 van het
Europees Verdrag voor de rechten van de mens worden
gewaarborgd, zijn niet absoluut : hoewel artikel 22 van de
Grondwet aan eenieder het recht op eerbiediging van zijn
privéleven en zijn gezinsleven toekent, voegt die bepaling daar
immers aan toe : « behoudens in de gevallen en onder de
voorwaarden door de wet bepaald ». De voormelde bepalingen
vereisen dat elke overheidsinmenging in het recht op eerbiediging
van het privéleven en het gezinsleven wordt voorgeschreven door
een voldoende precieze wettelijke bepaling en dat zij noodzakelijk is
om een wettige doelstelling te bereiken, hetgeen met name inhoudt
dat een redelijk verband van evenredigheid moet bestaan tussen de
gevolgen van de maatregel voor de betrokken persoon en de
belangen van de gemeenschap. Anders dan artikel 8 van het
Europees Verdrag voor de rechten van de mens, waarin de wet in de
materiële zin is bedoeld, wijst het woord « wet » in artikel 22, eerste
lid, van de Grondwet op een formeel wettelijke norm.

In zoverre de bestreden bepalingen als een overheidsinmenging in
het recht op eerbiediging van het privéleven kunnen worden
beschouwd, onderzoekt het Hof of die inmenging aan de voormelde
vereisten voldoet, en besluit het dat dit het geval is.

Ten aanzien van de vrije keuze van beroepsarbeid en de vrijheid van handel
en nijverheid, werd de bestreden bepalingen verweten die te
belemmeren, doordat bepaalde aan het eHealth-platform
toevertrouwde opdrachten diensten zouden uitmaken die tegen
vergoeding door private ondernemingen kunnen worden geleverd.

Evenmin als de vrijheid van handel en nijverheid kan de vrije keuze
van beroepsarbeid als een absolute vrijheid worden opgevat : om
het recht op de vrije keuze van beroepsarbeid te waarborgen,
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beschikt de bevoegde wetgever over een ruime
beoordelingsvrijheid; het Hof zou de maatregelen om die
doelstelling te bereiken, alleen kunnen afkeuren wanneer zij
voortvloeien uit een kennelijk onredelijk oordeel. Gelet op de aard
van de aan het eHealth-platform toegekende opdrachten en het
privacygevoelig karakter van de daarin betrokken gegevens kunnen
de in het geding zijnde beperkingen niet als kennelijk onredelijk of
onevenredig worden beschouwd ten aanzien van de doelstelling,
die erin bestaat de uitwisseling van gezondheidsgegevens op een
maximaal beveiligde wijze te laten plaatsvinden.

Ten aanzien van de regels inzake staatssteun, werd aangevoerd dat de
financiering van het eHealth-platform (artikel 19) een verdoken
steunmaatregel zou uitmaken, die op discriminerende wijze afbreuk
zou doen aan de artikelen 107 en 108 van het VWEU.

Het Hof antwoordt dat, wanneer een taak van algemeen belang,
wegens de vereiste bescherming van de persoonlijke levenssfeer,
aan een openbare instelling wordt toevertrouwd, de financiering
van die instelling niet kan worden geı̈nterpreteerd als een
mechanisme dat strijdig is met het verbod om staatssteun in te
voeren, uitgevaardigd door de voormelde Europeesrechtelijke
bepalingen.

Ten aanzien van de inachtneming van de bevoegdheidverdelende regels
voerden de verzoekende partijen ten slotte aan dat de artikelen 4 en
5, 1°, van de wet van 21 augustus 2008, artikel 5, § 1, I, van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
schenden, doordat zij aan het eHealth-platform de opdracht zouden
geven om het gezondheidsbeleid te ondersteunen en een visie en
een strategie te ontwikkelen voor een effectieve, efficiënte en goed
beveiligde elektronische dienstverlening en informatie- uitwisseling
in de gezondheidszorg, zonder begrenzing ten opzichte van het
gezondheidsbeleid dat tot de bevoegdheid van de gemeenschappen
behoort.

Met toepassing van de aan de federale wetgever voorbehouden
bevoegdheid tot regeling van de uitoefening van de geneeskunst
stelt artikel 35duodecies van het koninklijk besluit nr. 78 van
10 november 1967 dat de Koning, bij in Ministerraad overlegd
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besluit en na overleg met het overlegcomité, de regels bepaalt
betreffende de structuur en de organisatie van de praktijk van
geneesheer; ter uitvoering hiervan regelt het koninklijk besluit van
3 mei 1999 de samenstelling van het algemeen medisch dossier van
de patiënt en, onder meer, de communicatie hierover. De in het
geding zijnde bepalingen beogen in hoofdzaak te bevorderen dat de
in de artikelen 13 en 14 van het koninklijk besluit nr. 78 beoogde
communicatie van informatie tussen beoefenaars voortaan op
elektronische wijze zou geschieden : in dat opzicht zouden zij niet
het recht kunnen aantasten van de gemeenschappen om hun
bevoegdheden inzake gezondheidsbeleid uit te oefenen, of om een
visie of een strategie te ontwikkelen met betrekking tot de inhoud
van het beleid inzake gezondheidszorg.

De Ministerraad heeft laten weten dat tot hiertoe geen enkel
samenwerkingsakkoord - waarop een allusie werd gemaakt in de
memorie van toelichting van de bestreden wet - werd gesloten met
de gemeenschappen; uit het ontbreken van een dergelijk
samenwerkingsakkoord kan evenwel niet worden afgeleid dat de
federale wetgever zijn bevoegdheid zou hebben overschreden.

Het Hof verwerpt bijgevolg het beroep tot vernietiging.

3. Vordering tot schadevergoeding ten gevolge van een arrest
van de Raad van State : stuiting van de verjaring en
beginselen van evenredigheid en federale loyauteit
(arrest nr. 31/2010)

De wet van 25 juli 2008 « tot wijziging van het Burgerlijk
Wetboek en de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de
Rijkscomptabiliteit met het oog op het stuiten van de verjaring van
de vordering tot schadevergoeding ten gevolge van een beroep tot
vernietiging bij de Raad van State » (hierna : de wet van 25 juli 2008)
voorziet in een regeling waarbij de verjaringstermijn van een
vordering tot herstel van de schade veroorzaakt door een
vernietigde administratieve handeling wordt gestuit als gevolg van
het instellen van een beroep tot nietigverklaring bij de Raad van
State. Artikel 4, dat de inwerkingtreding van die regeling vaststelt,
bepaalt dat de wet van toepassing is op beroepen tot vernietiging
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die bij de Raad van State zijn ingediend vóór de inwerkingtreding
ervan; zij is evenwel niet van toepassing « wanneer de vordering tot
schadevergoeding vóór de inwerkingtreding van deze wet verjaard
is verklaard bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing
waartegen geen cassatieberoep is ingediend ».

Bij het Hof werd reeds een beroep tot vernietiging van dat artikel
ingesteld, dat het bij zijn arrest nr. 202/2009 heeft verworpen.1

Het Hof wordt opnieuw ertoe gebracht zich in die materie uit te
spreken naar aanleiding van verschillende prejudiciële vragen.

Aan het Hof was met name gevraagd de in het geding zijnde
bepaling te toetsen aan de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in
samenhang gelezen, naar gelang van het geval, met de beginselen
van rechtszekerheid en van niet-retroactiviteit van de wetten en met
het beginsel van « de voorrang van het recht », alsook met de
artikelen 6.1 en 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de
mens. Het Hof onderzoekt of de in het geding zijnde bepaling op
een discriminatoire wijze afbreuk zou doen aan reeds verworven
verjaringen, ook die waarop de overheden die onder de toepassing
van de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de
Rijkscomptabiliteit vallen, zich beroepen; verder onderzoekt het
Hof of de in het geding zijnde bepaling een verschil in behandeling
in het leven zou roepen tussen, enerzijds, de personen wier
vordering tot schadevergoeding vóór de inwerkingtreding van de
wet verjaard is verklaard bij een in kracht van gewijsde gegane
beslissing waartegen geen cassatieberoep is ingesteld en, anderzijds,
de personen wier vordering tot schadevergoeding vóór de
inwerkingtreding van de wet niet verjaard is verklaard bij een in
kracht van gewijsde gegane beslissing waartegen geen
cassatieberoep is ingesteld.

Om dezelfde redenen als die welke het heeft aangegeven in zijn
arrest nr. 202/2009 besluit het Hof tot de niet-schending van de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de

1 Verslag 2009, pp. 164-168.
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beginselen van rechtszekerheid, van niet-retroactiviteit van de
wetten en van « de voorrang van het recht » en met de artikelen 6.1
en 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.

Ten aanzien van de toetsing van de bepaling aan het
eigendomsrecht, die eveneens aan het Hof is voorgelegd, beslist het
Hof dat de toetsing aan artikel 16 van de Grondwet, in samenhang
gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het
Europees Verdrag voor de rechten van de mens, niet leidt tot een
ander besluit daar de wetgever vermocht te oordelen dat de in het
geding zijnde maatregel in overeenstemming was met het algemeen
belang en noodzakelijk was om de rechtszekerheid te herstellen.

Het Hof werd eveneens ondervraagd over de verenigbaarheid van
de in het geding zijnde bepaling met de beginselen van
evenredigheid en van federale loyauteit.

De Vlaamse Regering betwistte niet dat de door de in het geding
zijnde bepaling geregelde aangelegenheid behoort tot de
bevoegdheid van de federale Staat; zij was evenwel van oordeel dat
die bepaling, door het doen « herleven » van vorderingen tot herstel
van schade, ernstige financiële gevolgen heeft voor de Vlaamse
Gemeenschap en het Vlaamse Gewest, waardoor het die overheden
onmogelijk of bijzonder moeilijk wordt gemaakt om de hun
toegewezen bevoegdheden doelmatig uit te oefenen. Bovendien
bekritiseert zij het feit dat de federale wetgever over de in het
geding zijnde bepaling geen overleg heeft gepleegd met de
gemeenschappen en de gewesten.

In de uitoefening van hun bevoegdheden dienen de wetgevers
het evenredigheidsbeginsel, dat inherent is aan elke
bevoegdheidsuitoefening, in acht te nemen. Dat beginsel houdt in
dat geen enkele overheid bij het voeren van het beleid dat haar is
toevertrouwd, zo verregaande maatregelen mag nemen dat het voor
een andere overheid onmogelijk of overdreven moeilijk wordt om
het beleid dat haar is toevertrouwd doelmatig te voeren.

De omstandigheid dat de in het geding zijnde bepaling een
weerslag kan hebben op de financiën van de gemeenschappen en de
gewesten volstaat in beginsel niet om te besluiten tot een schending
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van het evenredigheidsbeginsel. Dit geldt des te meer wanneer die
weerslag occasioneel en bijgevolg niet structureel van aard is.

Zoals bij de toetsing aan de artikelen 10 en 11 van de Grondwet is
gebleken, heeft de federale wetgever, op grond van specifieke
omstandigheden, terecht kunnen oordelen dat het noodzakelijk was
te voorzien in een bijzondere overgangsmaatregel. Ermee rekening
houdend, enerzijds, dat het een overgangsmaatregel betreft, die
bijgevolg slechts een beperkte werking in de tijd heeft, en,
anderzijds, dat de weerslag ervan op de financiën van de
gemeenschappen en de gewesten slechts occasioneel van aard is,
maakt de in het geding zijnde bepaling het de Vlaamse
Gemeenschap en het Vlaamse Gewest noch onmogelijk, noch
overdreven moeilijk hun bevoegdheden uit te oefenen.

Het Hof beslist derhalve dat artikel 4 van de wet van 25 juli 2008 tot
wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de gecoördineerde wetten
van 17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit met het oog op het stuiten
van de verjaring van de vordering tot schadevergoeding ten
gevolge van een beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State
niet onverenigbaar is met het evenredigheidsbeginsel dat bij de
uitoefening van de bevoegdheden in acht moet worden genomen,
noch met het beginsel van de federale loyauteit, waarbij het eraan
toevoegt dat uit dat beginsel geen andere argumenten worden
afgeleid dan die welke werden afgeleid uit de aangevoerde
schending van het evenredigheidsbeginsel.

4. Het beginsel van de wederzijdse erkenning, inherent aan de
economische en monetaire unie - Straf waarin boek I van
het Strafwetboek niet voorziet
(arrest nr. 41/2010)

De ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van
27 april 1995 reglementeert, zoals het opschrift ervan aangeeft, de
taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met
chauffeur.

Naar aanleiding van prejudiciële vragen gesteld door de
Politierechtbank te Brussel is het Hof ertoe gebracht zich uit te
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spreken over de grondwettigheid van twee bepalingen van die
ordonnantie, namelijk de artikelen 16 en 35 ervan.

Artikel 16 bepaalt dat niemand, zonder vergunning van de
Regering, een dienst voor het verhuren van voertuigen met
chauffeur op het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest mag exploiteren door middel van één of meer voertuigen;
enkel de exploitanten die houder zijn van een door de Regering
afgegeven vergunning mogen dienstleveringen afleggen waarvan
het vertrekpunt voor de gebruiker gelegen is op het grondgebied
van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest; bovendien omvat de
vergunning voor het exploiteren geen toelating voor het stationeren
op bepaalde plaatsen op de openbare weg.

Het Hof gaat na of dat artikel 16 van de in het geding zijnde
ordonnantie, in zover het de diensten regelt voor het verhuren van
voertuigen met chauffeur die zich uitstrekken over het grondgebied
van meer dan één gewest, in strijd is met het
evenredigheidsbeginsel bij de uitoefening van de bevoegdheden of
met het beginsel van de economische en monetaire unie, beoogd in
artikel 6, § 1, VI, derde lid, van de bijzondere wet van 8 augustus
1980 en dat van toepassing is op het Brusselse Hoofdstedelijke
Gewest krachtens artikel 4 van de bijzondere wet van 12 januari
1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen.

Het Hof herinnert in de eerste plaats aan zijn arrest nr. 56/96, waarin
het heeft geoordeeld dat artikel 16 geen inbreuk maakte op de regels
vastgesteld bij het voormelde artikel 6, § 1, VI, derde lid, zodat de
gewestwetgever de bevoegdheden die hem bij de artikelen 2 en 4
van de bijzondere wet van 12 januari 1989 zijn toegewezen, niet had
geschonden. Het Hof merkt vervolgens echter op dat, sinds dat
arrest, het Waalse Gewest en het Vlaamse Gewest ter zake een eigen
wetgeving hebben aangenomen waarbij de uitoefening, door een op
hun grondgebied gevestigde dienstverlener, van de activiteit van
het verhuren van voertuigen met chauffeur aan een vergunning is
onderworpen.

Volgens het beginsel van de wederzijdse erkenning, dat inherent is
aan de economische en monetaire unie tussen de deelgebieden van
de Staat, wordt een persoon die diensten aanbiedt op het
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grondgebied van één van die deelgebieden en zich daarbij gedraagt
naar de toepasselijke regels, verondersteld die activiteit vrij te
kunnen uitoefenen op het grondgebied van elk ander deelgebied
van de Staat, tenzij dat deelgebied aantoont dat striktere regels
moeten worden opgelegd teneinde een wettig doel te bereiken. De
wil om de dienstverleners die op het grondgebied van het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest zijn gevestigd te beschermen tegen de
concurrentie van andere marktdeelnemers, om de enige reden dat
die zijn gevestigd in het Waalse Gewest of het Vlaamse Gewest, is
per definitie onverenigbaar met het beginsel zelf van de
economische en monetaire unie en zou niet als een wettig doel
kunnen worden beschouwd. Voor het overige blijkt niet dat de
verplichting om te voldoen aan de door de Waalse of de Vlaamse
decreetgever bepaalde voorwaarden niet zou toelaten de met de in
het geding zijnde bepaling nagestreefde doelstellingen te bereiken.

Het Hof beslist derhalve dat, in zoverre het van toepassing is op
elke dienstverlening door een vennootschap waarvan de
maatschappelijke zetel is gevestigd op het grondgebied van een
ander gewest, artikel 16 van de ordonnantie van het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest van 27 april 1995 betreffende de
taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met
chauffeur artikel 6, § 1, VI, derde lid, van de bijzondere wet van
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, dat van toepassing
is op het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest krachtens artikel 4 van
de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de
Brusselse instellingen, schendt.

Ten aanzien van artikel 35 van diezelfde ordonnantie werd aan het
Hof gevraagd na te gaan of de eerste paragraaf, derde lid, en de
tweede paragraaf, tweede lid, ervan - betreffende de inbeslagname
van het voertuig waarmee de inbreuk werd gepleegd - in
overeenstemming waren met artikel 11, tweede lid, van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;
volgens de verwijzende rechter zou die bepaling andere straffen
invoeren dan diegene die zijn vermeld in boek I van het
Strafwetboek, zonder dat voorafgaandelijk het eensluidend advies
van de Ministerraad werd ingewonnen.
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Artikel 11, tweede lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980
vereist het verkrijgen van het eensluidend advies van de
Ministerraad enkel wanneer het gaat om het invoeren van straffen
en strafbaarstellingen die, materieel gezien, nieuw zijn. Tenzij
wanneer de verbeurdverklaring kan worden beschouwd als een
veiligheidsmaatregel is de ordonnantiegever, rekening houdend
met artikel 42 van het Strafwetboek, behoudens eensluidend advies
van de Ministerraad, onbevoegd om de verbeurdverklaring van
vervoermiddelen toe te staan zelfs wanneer die niet toebehoren aan
de veroordeelde, want hij zou dan een andere verbeurdverklaring in
het leven roepen dan diegene die wordt geregeld in boek I van het
Strafwetboek.

Artikel 35, § 1, derde lid, van de in het geding zijnde ordonnantie
bepaalt dat de rechter de verbeurdverklaring beveelt van het
voertuig of de voertuigen waarmee de inbreuk, bedoeld in het
eerste of het tweede lid van hetzelfde artikel, werd gepleegd,
zonder een onderscheid te maken naargelang die voertuigen al dan
niet aan de veroordeelde toebehoren; die gestrengheid wordt in de
parlementaire voorbereiding verantwoord door de wil om het
plegen van overtredingen « die [de] gepaste werking van het
ontwerp in gevaar brengen » doeltreffend te ontraden : de
ordonnantiegever voert aldus een nieuwe straf in in de zin van
artikel 11, tweede lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980.

Het Hof stelt vast dat het eensluidend advies van de Ministerraad in
verband met die bepaling niet werd verkregen, zodat niet is
voldaan aan de voorwaarde van het voormelde artikel 11, tweede
lid; het beslist derhalve dat artikel 35, § 1, derde lid, van de
ordonnantie van 27 april 1995 artikel 11, tweede lid, van de
voormelde bijzondere wet van 8 augustus 1980, dat van toepassing
is op het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest krachtens artikel 4 van
de bijzondere wet van 12 januari 1989, schendt.

Artikel 35, § 2, tweede lid, bepaalt dat de rechter beslag zal kunnen
leggen op voertuigen die aan de veroordeelde toebehoren en
waarmee op de voormelde ordonnantie, op de uitvoeringsbesluiten
ervan of op de voorwaarden van de exploitatievergunning een
andere inbreuk werd gepleegd dan de inbreuken bedoeld in
artikel 35, § 1, eerste en tweede lid.
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De ordonnantiegever wijkt aldus af van artikel 43 van het
Strafwetboek, in zoverre het de rechter in staat stelt te beoordelen of
de verbeurdverklaring moet worden bevolen van het voertuig
waarmee één van de wanbedrijven waarnaar dat artikel verwijst
werd gepleegd. De toekenning van een dergelijke mogelijkheid
wijzigt enkel de wijze waarop de federale wetgever wilde dat een
straf bedoeld in boek I van het Strafwetboek wordt opgelegd; het
feit dat in die bijzondere modaliteit wordt voorzien, staat niet gelijk
met de invoering van een straf die, materieel gezien, nieuw is.

Het Hof beslist bijgevolg dat artikel 35, § 2, tweede lid, van de
ordonnantie van 27 april 1995 het voormelde artikel 11, tweede lid,
niet schendt.

5. De bevoegdheidverdelende regels inzake het parkeerbeleid in
het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
(arrest nr. 89/2010)

De ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van
22 januari 2009 regelt, zoals het opschrift ervan aangeeft, het
parkeerbeleid in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest; zij richt
tevens een « Parkeeragentschap » op.

Vier gemeenten hebben tegen die ordonnantie een beroep tot
vernietiging ingesteld.

Ter ondersteuning van hun verschillende punten van kritiek
voerden de verzoekende partijen met name de schending aan van
artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 1°, en X, van de bijzondere wet van
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in samenhang
gelezen met de artikelen 39, 41, 162, 170 en 173 van de Grondwet
– die laatste twee artikelen worden ook autonoom aangevoerd;
sommige verzoekende partijen combineren het voormelde artikel 6,
§ 1, VIII, eerste lid, 1° en X, ook met de bepalingen van het Europees
Handvest inzake lokale autonomie, gedaan te Straatsburg op
15 oktober 1985 en geratificeerd door België op 25 augustus 2004,
met name artikel 9 ervan. De bestreden ordonnantie werd verweten
nieuwe regels vast te stellen betreffende « parkeerretributies », die
tot gevolg hebben dat de gemeenten van het Brusselse
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Hoofdstedelijke Gewest het verbod krijgen om nog
parkeerbelastingen te vestigen en te innen op grond van artikel 1
van de wet van 22 februari 1965 « waarbij aan de gemeenten wordt
toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren ».

Aan de gewesten wordt bij artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 1°, van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen,
zoals het is gewijzigd bij de bijzondere wet van 13 juli 2001, de
principiële bevoegdheid toegewezen inzake de organieke
wetgeving op de gemeenten; daartoe behoren onder meer de
regeling van de gemeentelijke instellingen, de organisatie van de
gemeentelijke administratieve diensten en het statuut van het
gemeentepersoneel. Voor zover zij er niet anders over hebben
beschikt, moeten de Grondwetgever en de bijzondere wetgever
worden geacht aan de gemeenschappen en de gewesten de
volledige bevoegdheid te hebben toegekend tot het uitvaardigen
van regels die eigen zijn aan de aan hen toegewezen
aangelegenheden; behoudens andersluidende bepalingen heeft de
bijzondere wetgever het gehele beleid inzake de door hem
toegewezen aangelegenheden aan de gemeenschappen en de
gewesten overgedragen. Krachtens het voormelde artikel 6, § 1,
VIII, eerste lid, 1°, zijn de gewesten bevoegd voor de samenstelling,
de organisatie en de werking van de provinciale en gemeentelijke
instellingen. De vestiging en de invordering van de gemeente- en
provinciebelastingen vallen onder die bevoegdheid, onverminderd
evenwel de bevoegdheid die bij artikel 170, § 4, tweede lid, van de
Grondwet, aan de federale wetgever is voorbehouden.

Dezelfde bepaling voorziet uitdrukkelijk erin dat « de organisatie
van en het beleid inzake de politie, met inbegrip van artikel 135, § 2,
van de nieuwe gemeentewet » tot de bevoegdheid van de federale
wetgever blijven behoren : aldus is de federale overheid niet alleen
bevoegd voor de organisatie en de bevoegdheid van de
geı̈ntegreerde politiedienst op federaal en lokaal niveau,
overeenkomstig artikel 184 van de Grondwet, maar ook voor de
algemene administratieve politie en de handhaving van de
openbare orde op gemeentelijk vlak. Inzake politie dient evenwel
rekening te worden gehouden met artikel 6, § 4, 3°, van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
- die eveneens van toepassing is op het Brusselse Hoofdstedelijke
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Gewest krachtens artikel 6, § 7, van dezelfde bijzondere wet en
artikel 4 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking
tot de Brusselse instellingen - op grond waarvan het aannemen van
« de regels van de algemene politie en de reglementering op het
verkeer en vervoer » een federale bevoegdheid is gebleven, ook al
moeten de Gewestregeringen bij het ontwerpen ervan worden
betrokken.

Tot de regels van de algemene politie en de reglementering op het
verkeer en vervoer behoren de algemene reglementen die de
Koning op grond van artikel 1 van de wetten betreffende de politie
over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van
16 maart 1968 (hierna : Wegverkeerswet), vermag vast te stellen. Ter
uitvoering van die machtiging is het koninklijk besluit van
1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer genomen. Naast de machtiging tot het vaststellen
van algemene reglementen voorziet de Wegverkeerswet in de
mogelijkheid tot het uitvaardigen van aanvullende reglementen : zo
belast artikel 2 bijvoorbeeld de gemeenteraden ermee reglementen
vast te stellen die enkel gelden voor de op het grondgebied van hun
gemeente gelegen openbare wegen. De aanvullende reglementen
hebben aldus een bijzonder toepassingsgebied en strekken ertoe de
verkeersreglementering aan te passen aan de plaatselijke of
bijzondere omstandigheden : aanvullende verkeersreglementen
kunnen door de aard ervan geen regels van algemene politie
bevatten.

In het kader van de aanvullende verkeersreglementen die de
gemeenten aannemen, kunnen zij een parkeerretributie of een
parkeerbelasting invoeren.

Indien de gemeente ervoor kiest een parkeerbelasting te heffen,
vermag in principe alleen de federale wetgever daarop een
beperking aan te brengen : immers, ook al zijn de gewesten
bevoegd, zoals het Hof hiervoor heeft aangegeven, om de regels
betreffende de vestiging en de invordering van de gemeente- en
provinciebelastingen te bepalen, toch moet die bevoegdheid
worden uitgeoefend onverminderd artikel 170, § 4, tweede lid, van
de Grondwet, dat aan de federale wetgever, wat de
gemeentebelastingen betreft, de uitzonderingen voorbehoudt
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waarvan de noodzakelijkheid blijkt. Daaruit volgt dat de
gemeenschappen en de gewesten slechts een reglementering mogen
aannemen die de bevoegdheid van de gemeenten tot het invoeren
van een belasting zou beperken indien de voorwaarden voor de
toepassing van artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980
tot hervorming der instellingen zijn vervuld : daartoe is vereist dat
die reglementering als noodzakelijk kan worden beschouwd voor
de uitoefening van de bevoegdheden van het gewest, dat de
aangelegenheid zich tot een gedifferentieerde regeling leent en dat
de weerslag van de in het geding zijnde bepalingen op die
aangelegenheid slechts marginaal is.

Indien de gemeente daarentegen ervoor heeft gekozen een
parkeerretributie te heffen, moet het Hof, in het licht van artikel 173
van de Grondwet, onderzoeken of het Brusselse Hoofdstedelijke
Gewest bevoegd is om zulk een heffing te verhinderen en te
vervangen door een gewestelijke retributie.

Te dezen is bij artikel 37 van de bestreden ordonnantie het beginsel
vastgelegd van de heffing van een retributie ten laste van de
bestuurder van het voertuig of de persoon op wiens naam het
voertuig is ingeschreven, voor het gebruik, gedurende de periode
bedoeld in artikel 5, van een parkeerplaats in een gereglementeerde
rode of groene zone in de zin van artikel 4; bij artikel 38 worden de
minimum- en maximumgrenzen vastgesteld waarbinnen de
Regering het bedrag van de aldus verschuldigde retributie kan
bepalen, en dezelfde bepaling legt de maximaal toegelaten
parkeertijd vast, alsook de minimum- en maximumtarieven van een
forfaitaire retributie die verschuldigd is in geval van niet-betaling
van de retributie of niet-naleving van de toegelaten parkeertijd; de
gemeenten zijn verplicht, krachtens artikel 40 van de ordonnantie
en behoudens een delegatie toegekend aan het Parkeeragentschap
- waarvan de samenstelling en de opdrachten worden vastgesteld in
hoofdstuk VI van de genoemde ordonnantie - de controleopdracht
uit te oefenen op de gemeente- en gewestwegen gelegen op hun
grondgebied, alsook de opdracht van inning van de
parkeerretributie; de Regering kan het Parkeeragentschap ermee
belasten de opdrachten uit te oefenen die de gemeenten niet op
afdoende wijze zouden uitoefenen. Uit de parlementaire
voorbereiding van de bestreden ordonnantie blijkt dat de
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medewerking van de gemeenten aan het parkeersysteem dat door
de ordonnantie wordt geregeld, verplicht is.

Gelet op het systeem dat door de bestreden ordonnantie werd
ingevoerd, beschikken de gemeenten niet meer over de
mogelijkheid om een belasting te heffen voor het innemen van een
parkeerplaats op de openbare weg, in het kader van een aanvullend
verkeersreglement : de Brusselse ordonnantiegever tast op die
manier een bevoegdheid aan die door artikel 170, § 4, tweede lid,
van de Grondwet aan de federale wetgever is voorbehouden en het
Hof onderzoekt bijgevolg of de voorwaarden voor de toepassing
van artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen zijn vervuld.

Artikel 6, § 1, X, eerste lid, 1°, van de bijzondere wet van 8 augustus
1980 tot hervorming der instellingen, zoals vervangen bij artikel 4,
§ 11, van de bijzondere wet van 8 augustus 1988, verleent de
gewesten de bevoegdheid voor de wegen en hun aanhorigheden;
uit de parlementaire voorbereiding van die bepaling blijkt dat de
toegekende bevoegdheid « een beheersbevoegdheid in de ruime
zin » is. Bij artikel 2 van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot
vervollediging van de federale staatsstructuur werd in artikel 6, § 1,
X, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 een 2°bis ingevoegd
– eveneens van toepassing op het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
krachtens artikel 4 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met
betrekking tot de Brusselse instellingen -, naar luid waarvan de
gewesten eveneens bevoegd zijn voor « het juridisch stelsel van de
land- en waterwegenis, welke ook de beheerder ervan zij, met
uitzondering van de spoorwegen beheerd door de Nationale
Maatschappij der Belgische Spoorwegen ». Uit de toelichtingen die
tijdens de parlementaire voorbereiding in verband met de
draagwijdte van die bevoegdheidstoewijzing zijn gegeven, volgt
dat de gewesten bevoegd zijn voor het beheer, en meer bepaald voor
het vaststellen van het juridisch stelsel van de landwegenis,
bevoegdheid die eveneens de bevoegdheid inhoudt om het
privatieve gebruik van het domein van de wegenis te regelen.

Uit de parlementaire voorbereiding van de bestreden ordonnantie
blijkt dat de Brusselse ordonnantiegever, met de aanneming ervan,
zijn materiële bevoegdheid wilde baseren op artikel 6, § 1, X, eerste
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lid, 1° en 2°bis, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen, vermits « de voorgestelde bepalingen
[…] zowel betrekking [hebben] op het vervoerbeleid omtrent de
wegen en hun aanhorigheden als op de bepaling van het juridisch
stelsel van de landwegen, wie ook de beheerder is ». Daaruit blijkt
ook dat de Brusselse ordonnantiegever heeft geoordeeld dat de
parkeeraangelegenheid beter zou worden geregeld op een meer
algemeen bestuursniveau dan het lokale niveau, zodanig dat ze op
een eenvormige manier op gewestniveau wordt geregeld voor het
hele gewestelijke grondgebied.

Rekening houdend met het feit dat het Brusselse Hoofdstedelijke
Gewest, wat betreft de wegen op zijn grondgebied, specifieke
kenmerken vertoont - namelijk hun grote interpenetratie in een
dichtbevolkte stedelijke omgeving en op een beperkt grondgebied -
kunnen door de gemeenten ter zake aangenomen uiteenlopende
reglementeringen nadelen met zich meebrengen : er kan derhalve
worden aangenomen dat de parkeerreglementering voor de
Brusselse ordonnantiegever een maatregel kan zijn die noodzakelijk
is voor de uitoefening van zijn bevoegdheid inzake beheer van de
wegen, om de door hem bepaalde doelstellingen te bereiken,
rekening houdend met de bijzondere situatie waarin de negentien
gemeenten van het Gewest zich bevinden.

De weerslag die de maatregel kan hebben op de bevoegdheid van
de federale wetgever is bovendien marginaal vermits hij beperkt is
tot de gevallen waarin de gemeenten in hun aanvullend
verkeersreglement ervoor hebben gekozen een parkeerbelasting te
heffen. Het Hof besluit dat daaruit volgt dat het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest bevoegd is, krachtens artikel 6, § 1, X, eerste
lid, 1° en 2°bis, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen, en gelet op het feit dat de
voorwaarden voor de toepassing van artikel 10 van dezelfde
bijzondere wet zijn vervuld, om de bevoegdheid van de gemeenten
voor het invoeren van een parkeerbelasting te beperken.

Het Hof vervolgt dat, zoals het hiervoor heeft aangegeven, de
gemeenten eveneens kunnen opteren voor het invoeren, niet van
een parkeerbelasting, maar van een retributie in het kader van de
aanvullende verkeersreglementen. Het Hof gaat bijgevolg na of het
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Brusselse Hoofdstedelijke Gewest bevoegd is om de bevoegdheid
van de gemeenten te beperken om de heffing van een
parkeerretributie vast te leggen.

De bestreden ordonnantie vestigt een retributie ten laste van de
bestuurder van het voertuig of de persoon op wiens naam het
voertuig is ingeschreven, voor het gebruik van een parkeerplaats in
een gereglementeerde zone in de zin van de ordonnantie
(artikel 37); de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt
gemachtigd het bedrag van die retributie te bepalen binnen de
minimum- en maximumgrenzen die door de ordonnantie zelf
worden vastgesteld (artikel 38). Een retributie is de vergoeding van
een dienst die de overheid presteert ten voordele van de
heffingsplichtige individueel beschouwd; zij heeft een louter
vergoedend karakter, zodat er een redelijke verhouding moet
bestaan tussen de kostprijs of de waarde van de verstrekte dienst en
het bedrag dat de heffingsplichtige verschuldigd is; vermits de
retributie de tegenprestatie is voor een geleverde overheidsdienst, is
zij verbonden aan de materiële bevoegdheid van de betrokken
overheid.

Zoals hiervoor is aangegeven, zijn de gewesten bevoegd, op grond
van artikel 6, § 1, X, eerste lid, 1° en 2°bis, van de bijzondere wet van
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, voor het beheer, en
meer bepaald voor het vaststellen van het juridisch stelsel van de
landwegenis, bevoegdheid die eveneens de bevoegdheid inhoudt
om het privatieve gebruik van het domein van de wegenis te
regelen; de gewesten zijn eveneens bevoegd, op grond van
artikel 173 van de Grondwet, om een retributie op te leggen voor de
dienst die in het kader van de in het geding zijnde ordonnantie is
verstrekt.

Het Hof gaat bijgevolg na of het bedrag dat op grond van de
bestreden ordonnantie wordt geı̈nd, als retributie of, zoals de
verzoekende partijen beweren, als belasting moet worden
gekwalificeerd. Uit de parlementaire voorbereiding van de
ordonnantie en uit de tekst ervan zelf blijkt dat het bedrag van de
erin vastgestelde vergoeding, gelet op het feit dat het evenredig is
met de verleende dienst, de tegenprestatie vormt voor een dienst
die door het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest wordt verleend, die
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betrekking heeft op het gebruik op zich van het openbaar domein,
op de controle op dat gebruik of nog op de oprichting van een
Parkeeragentschap, met alle opdrachten die eraan worden
toevertrouwd; dat geldt des te meer daar de bestreden ordonnantie
voor de geldende tarieven minimum- en maximumgrenzen
vaststelt om, aldus de parlementaire voorbereiding, de Regering
meer flexibiliteit te bieden voor een eventuele aanpassing ervan.
Daaruit volgt dat het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, doordat het
een retributie invoert voor het gebruik van een parkeerplaats op de
openbare weg en doordat die maatregel tot gevolg heeft dat de
gemeenten worden verhinderd om nog een parkeerretributie vast te
leggen in een aanvullend verkeersreglement, in het kader handelt
van de bevoegdheden die aan dat Gewest worden toegewezen bij
artikel 6, § 1, X, eerste lid, 1° en 2°bis, van de bijzondere wet van
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in samenhang
gelezen met artikel 173 van de Grondwet.

Het Hof verwerpt tot besluit alle middelen die zijn gericht tegen de
ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van
22 januari 2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid en
de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap.

6. De bevoegdheidverdelende regels inzake woningleegstand in
het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest : invoering van een
stakingsvordering
(arrest nr. 91/2010)

De ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van
30 april 2009 voegt, zoals het opschrift ervan aangeeft, een
hoofdstuk V toe aan titel III van de Huisvestingscode betreffende de
straffen in geval van woningleegstand, wijzigt de ordonnantie van
12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen en
wijzigt eveneens het Gerechtelijk Wetboek. Bij artikel 2 ervan wordt
in de Brusselse Huisvestingscode een artikel 23duodecies ingevoegd,
dat bepaalt dat de eigenaar, de vruchtgebruiker, de houder van een
recht van opstal of van erfpacht van het gebouw, die een gebouw
dat bestemd is voor de huisvesting van een of meer gezinnen of een
deel ervan laat leegstaan, een administratieve overtreding begaat.
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Bij het Hof is een beroep ingesteld tot vernietiging van dat artikel 2,
dat door het Hof wordt verworpen.

Wat de grieven betreft, werd in de eerste plaats kritiek uitgeoefend
op paragraaf 7 van artikel 23duodecies van de Brusselse
Huisvestingscode in die zin dat hij de artikelen 35, 39, 144 en 146
van de Grondwet, en de artikelen 6, § 1, IV, en 10 van de bijzondere
wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zou
schenden : de verzoekende partij en de Ministerraad verweten die
bepaling de bevoegdheden van de federale overheid te schenden,
zonder dat de toepassingsvoorwaarden van artikel 10 van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980 zijn vervuld, zodat de Brusselse
ordonnantiegever zich te dezen niet zou kunnen beroepen op de
impliciete bevoegdheden.

Huisvesting valt onder de bevoegdheid van de gewesten krachtens
artikel 6, § 1, IV, van de voormelde bijzondere wet; het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest is voor die aangelegenheid bevoegd met
toepassing van artikel 4 van de bijzondere wet van 12 januari 1989
met betrekking tot de Brusselse instellingen. Bij de uitoefening van
die bevoegdheid moeten de gewesten rekening houden met
artikel 23 van de Grondwet, dat bepaalt dat de wet, het decreet en
de ordonnantie de economische, sociale en culturele rechten
waarborgen, die inzonderheid het recht op een behoorlijke
huisvesting omvatten.

Doordat het een specifieke vordering invoert zoals in kort geding,
voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, om een einde
te maken aan de leegstand van een woning en doordat het de
publieke en privépersonen aanwijst die houder zijn van die
vordering, kent artikel 23duodecies, § 7, van de Brusselse
Huisvestingscode een bijkomende bevoegdheid toe aan de
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, en regelt het de
procedure die voor die vordering geldt, aangelegenheden waarvoor
alleen de federale overheid bevoegd is krachtens, enerzijds,
artikel 146 van de Grondwet voor wat de bevoegdheid van de
hoven en rechtbanken betreft, en, anderzijds, haar residuaire
bevoegdheid voor wat de gerechtelijke procedure betreft. Luidens
artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming
der instellingen, dat van toepassing is op het Brusselse
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Hoofdstedelijke Gewest krachtens artikel 4 van de bijzondere wet
van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen,
kunnen de decreten en ordonnanties evenwel rechtsbepalingen
bevatten in aangelegenheden waarvoor de gewestparlementen niet
bevoegd zijn, voor zover die bepalingen noodzakelijk zijn voor de
uitoefening van hun bevoegdheid; krachtens artikel 19, § 1, van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980, dat bij artikel 8 van de
bijzondere wet van 12 januari 1989 toepasselijk is gemaakt op het
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, kunnen de gewesten een beroep
doen op artikel 10 om de door de Grondwet aan de federale
wetgever voorbehouden aangelegenheden te regelen. Daartoe is
vereist dat de aangenomen regeling noodzakelijk kan worden
geacht voor de uitoefening van de bevoegdheden van het gewest,
dat die aangelegenheid zich tot een gedifferentieerde regeling leent
en dat de weerslag van de in het geding zijnde bepalingen op die
aangelegenheid slechts marginaal is.

De Brusselse ordonnantiegever, die akte nam van de inefficiëntie
van de bestaande maatregelen om woningen die door hun eigenaar
onbewoond werden gelaten, weer op de markt te brengen,
vermocht te oordelen dat de invoering van een specifieke
rechtsvordering en het betrekken van nieuwe actoren bij de
uitvoering ervan, binnen een doelstelling van algemeen belang,
noodzakelijk waren voor een zinvolle uitoefening van zijn
bevoegdheid inzake huisvesting. De aangelegenheid leent zich tot
een gedifferentieerde regeling en de weerslag van de bestreden
bepaling op de federale bevoegdheid kan marginaal worden geacht
vermits zij slechts een heel beperkt gedeelde regelt van de federale
bevoegdheid inzake gerechtelijke organisatie, door zich ertoe te
beperken een specifieke vordering toe te voegen aan de
bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg
en de houders ervan aan te wijzen, in afwijking van de artikelen 17
en 18 van het Gerechtelijk Wetboek; bovendien zijn de vordering
zoals in kort geding, die door de Brusselse ordonnantiegever is
ingevoerd, en het aan bepaalde verenigingen toegekende recht om
in rechte te treden overgenomen uit soortgelijke mechanismen die
in andere aangelegenheden bestaan, en impliceren zij bijgevolg
geen significante wijziging van de bevoegdheid van de voorzitter
van de rechtbank van eerste aanleg. Het Hof beslist dan ook dat aan
de toepassingsvoorwaarden van artikel 10 van de bijzondere wet

ar
re

st
nr

.9
1/

20
10

)

42



van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen is voldaan,
zodat de Brusselse ordonnantiegever zijn bevoegdheid niet heeft
overschreden door artikel 23duodecies, § 7, van de Brusselse
Huisvestingscode aan te nemen.

Andere kritiek vanwege de verzoekende partij, die eveneens door
het Hof wordt verworpen, betrof het feit dat artikel 23duodecies, § 7,
van de Brusselse Huisvestingscode de artikelen 10, 11 en 22 van de
Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees
Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 1 van het Eerste
Aanvullend Protocol bij dat Verdrag, zou schenden doordat het
genoemde artikel 23duodecies, § 7, de rechter in staat stelt om de
houders van zakelijke rechten op een onroerend goed ertoe te
verplichten dat goed te bewonen of te laten bewonen, wat een
onevenredige inmenging zou zijn in het recht op het ongestoord
genot van de eigendom en in het recht op eerbiediging van het
privéleven, het gezinsleven en de woning.

Door te bepalen dat de voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg die uitspraak doet zoals in kort geding, op verzoek van hetzij
de administratieve overheden, hetzij een door de Brusselse
Regering erkende vereniging, kan bevelen dat de eigenaar of de
houder van een ander zakelijk recht op een leegstaande woning
gepaste maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat de woning
binnen een redelijke termijn wordt bewoond, vormt de bestreden
bepaling een inmenging in het recht op eerbiediging van de
eigendom dat bij artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij dat
Verdrag wordt gewaarborgd : elke inmenging in dat recht dient een
billijk evenwicht tot stand te brengen tussen de vereisten van het
algemeen belang en die van de bescherming van het recht van
eenieder op het ongestoord genot van zijn eigendom; om zulk een
inmenging te kunnen verantwoorden, moet zij bijgevolg worden
gemotiveerd door een doelstelling van algemeen belang en moeten
de aangewende middelen evenredig zijn met die doelstelling.

De Brusselse ordonnantiegever wil aanmoedigen dat woningen die
blijven leegstaan, weer op de markt worden gebracht om het bij
artikel 23 van de Grondwet vastgelegde recht van eenieder op een
behoorlijke huisvesting mee te helpen verwezenlijken; zulk een
doelstelling van algemeen belang is wettig en kan in principe een
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inmenging rechtvaardigen in het recht op het ongestoord genot van
de eigendom, voor zover de schending van dat recht evenredig is
met de nagestreefde doelstelling.

De bestreden stakingsvordering kan niet worden aangewend voor
eender welke tijdelijk leegstaande woning : zij kan immers enkel
door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg worden
ingewilligd wanneer de voorwaarden van leegstand, zoals die zijn
gepreciseerd in artikel 18, §§ 2 en 3, van de Brusselse
Huisvestingscode, vervuld zijn; de eigenaar of de houder van
zakelijke rechten kan bijgevolg aantonen dat de woning niet
leegstaat, of vermijden dat hem dwangmaatregelen worden
opgelegd door een verantwoording te geven voor de leegstand,
steunende op zijn toestand of op die van zijn huurder.

Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de Brusselse
ordonnantiegever zich zorgen maakte omtrent de
ondoeltreffendheid van de regelingen die tot dan toe waren
ingevoerd ter bestrijding van het toenemende aantal woningen die
eigenaars om speculatieve redenen lieten leegstaan, in het bijzonder
in de context van de aangekondigde demografische groei voor
Brussel in de nabije toekomst. Door te preciseren dat de voorzitter
van de rechtbank van eerste aanleg kan bevelen dat « de eigenaar,
de vruchtgebruiker, de houder van een recht van opstal of van
erfpacht op de woning gepaste maatregelen neemt om ervoor te
zorgen dat de woning binnen een redelijke termijn wordt
bewoond », stelt het bestreden artikel de rechter in staat ze ertoe te
verplichten om ervoor te zorgen dat het goed wordt bewoond, wat
bijdraagt tot de verwezenlijking van het doel dat door de Brusselse
ordonnantiegever wordt nagestreefd; de rechter vermag zich
evenwel niet in hun plaats te stellen voor het beheer van hun goed.
De bestreden bepaling leidt dus niet tot een onevenredige
inmenging in het recht op het ongestoord genot van de eigendom.

Voor het overige geeft de verzoekende partij niet aan in welk
opzicht de andere bepalingen die zij ter ondersteuning van haar
middel vermeldt en die het recht op eerbiediging van het
privéleven, het gezinsleven en de woning waarborgen, zouden zijn
geschonden door artikel 23duodecies, § 7, van de Brusselse
Huisvestingscode; het bevel aan de houder van zakelijke rechten
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van een leegstaande woning om gepaste maatregelen te nemen
teneinde ervoor te zorgen dat het goed binnen een redelijke termijn
wordt bewoond, betekent immers niet dat hij het goed persoonlijk
moet bewonen.

7. De pedagogische inspectie van de Franstalige basisscholen
in de zes randgemeenten van het Nederlandse taalgebied
(arresten nrs. 95/2010 en 124/2010)

Zoals het opschrift ervan aangeeft, interpreteert het decreet van
de Vlaamse Gemeenschap van 23 oktober 2009 de artikelen 44, 44bis
en 62, § 1, 7°, 9° en 10°, van het decreet basisonderwijs van
25 februari 1997.

Bij het Hof is een beroep ingesteld tot vernietiging van dat decreet,
waarvan eveneens de schorsing werd gevorderd.

In zijn arrest nr. 95/2010 schorst het Hof het voormelde decreet
gedeeltelijk en verwerpt het de vordering tot schorsing voor het
overige, onder voorbehoud van de aangegeven interpretaties.

In zijn arrest nr. 124/2010 vernietigt het Hof de bepalingen die het
daarvóór heeft geschorst, en verwerpt het de beroepen voor het
overige, onder hetzelfde voorbehoud.

Op het grondgebied van de zes randgemeenten (Drogenbos,
Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en
Wezembeek- Oppem), bestaan thans acht Franstalige basisscholen,
waarvan zes door de gemeenten zijn ingericht met toepassing van
artikel 7 van de wet van 2 augustus 1963 op het gebruik van de talen
in bestuurszaken en twee vallen onder het vrij gesubsidieerd
onderwijs. Het bestreden decreet heeft tot gevolg dat, enerzijds, de
eindtermen en ontwikkelingsdoelen van de Vlaamse Gemeenschap
- of, bij ontstentenis daarvan, de beginselen inzake
gelijkwaardigheid - (artikelen 44 en 44bis van het decreet van
25 februari 1997) en, anderzijds, drie voorwaarden om een
erkenning te verkrijgen, namelijk de leerplannen van de Vlaamse
Gemeenschap toepassen (artikel 62, § 1, 9°), de controle van de
onderwijsinspectie mogelijk maken (artikel 62, § 1, 7°) en een
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beleidscontract of een beleidsplan met een centrum voor
leerlingenbegeleiding sluiten (artikel 62, § 1, 10°), van toepassing
zijn in de Franstalige scholen en de afdelingen ervan van de zes
randgemeenten gesitueerd in het Nederlandse taalgebied die een
bijzondere taalregeling genieten tot bescherming van de
Franstaligen. De decreetgever leidt uit die territoriale toepassing
vier gevolgen af ten aanzien van de doelen, de leerplannen, de
pedagogische inspectie en het sluiten van een beleidscontract of
beleidsplan met een centrum voor leerlingenbegeleiding; die
gevolgen van de interpretatie van het decreet van 25 februari 1997,
door het bestreden decreet, zijn overigens uitdrukkelijk vermeld in
artikel 2, tweede lid, 1° tot 4°, van het bestreden decreet.

Het beroep tot vernietiging in de zaak nr. 4877 is ingesteld door 633
ouders van kinderen die onderwijs volgen in de Franstalige scholen
in de randgemeenten; zij zijn allen gedomicilieerd in één van die
gemeenten. De verzoekers in de zaak nr. 4879 zijn 53 leerkrachten
die les geven in de Franstalige scholen in de randgemeenten;
sommigen onder hen zijn eveneens gedomicilieerd in die
gemeenten en hebben kinderen die onderwijs volgen in de
Franstalige scholen in die gemeenten. Het beroep tot vernietiging in
de zaak nr. 4882 is ingesteld door de zes randgemeenten.

In hun enig middel, afgeleid uit de schending van artikel 16bis van
de bijzondere wet van 8 augustus 1980, zijn de verzoekende partijen
van mening dat het bestreden decreet afbreuk doet aan artikel 5 van
de bijzondere wet van 21 juli 1971 « betreffende de bevoegdheid en
de werking van de Cultuurraden voor de Nederlandse
cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap »
(hierna : de bijzondere wet van 21 juli 1971), dat met name zou
waarborgen dat de inspectie van de Franstalige scholen in de
randgemeenten gebeurt in het Frans door inspecteurs van de Franse
Gemeenschap op basis van de door de Franse Gemeenschap
bepaalde leerplannen en eindtermen.

Luidens artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980,
ingevoegd bij de bijzondere wet van 13 juli 2001 mogen de decreten,
reglementen en administratieve handelingen geen afbreuk doen aan
de op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze bepaling
bestaande garanties die de Franstaligen genieten in de gemeenten
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genoemd in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in
bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, en de
Nederlandstaligen, respectievelijk Franstaligen en Duitstaligen
genieten in de gemeenten genoemd in artikel 8 van diezelfde
wetten. Volgens de parlementaire voorbereiding van die bepaling,
in werking getreden op 1 januari 2002, wordt daarmee « beoogd aan
de rand- en faciliteitengemeenten te garanderen dat de thans
bestaande garanties ook na de regionalisering van de organieke
gemeentewet en gemeentekieswet onverkort zullen worden
gehandhaafd »; met het gebruik van de term « garanties » beoogde
de wetgever « het geheel van de thans geldende bepalingen die een
specifieke regeling voor de in de tekst vermelde particulieren
instellen, en in het algemeen alle bepalingen die particulieren […] in
de gemeenten bedoeld in de artikelen 7 en 8 van de gecoördineerde
wetten, beschermen ».

Hoewel zij past in het kader van de regionalisering van de
organieke wetgeving betreffende de lokale besturen, bevestigt de
ratio legis van artikel 16bis dat die bepaling, die is ingegeven door de
zorg van de bijzondere wetgever om een evenwicht te
verwezenlijken tussen de belangen van de verschillende
gemeenschappen en de gewesten binnen de Belgische Staat, en die
een fundamenteel element van het institutionele evenwicht ervan
vormt, in die zin moet worden geı̈nterpreteerd dat zij, zowel ten
aanzien van de gewestwetgevers als ten aanzien van de
gemeenschapswetgevers, de naleving oplegt van de waarborgen ten
behoeve van de Nederlandstaligen, Franstaligen en Duitstaligen in
de gemeenten met een bijzondere taalregeling. Artikel 16bis is dus
van toepassing op de onderwijsmaterie die bij het bestreden decreet
wordt geregeld. Zulks wordt eveneens bevestigd door het feit dat
die bepaling zich in de bijzondere wet van 8 augustus 1980 bevindt
op het einde van titel II « De bevoegdheden », gewijd aan de
bevoegdheden van de gemeenschappen en de gewesten.

Volgens de verzoekende partijen omvatten de « bestaande
garanties », beschermd bij artikel 16bis, onder meer artikel 5 van de
bijzondere wet van 21 juli 1971, dat de « praktische
uitvoeringsmaatregelen inzake onderwijs » handhaaft die
bestonden vóór 31 december 1970, waaronder een akkoordprotocol
van 1 juni 1970, gesloten tussen de Franstalige en Nederlandstalige
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ministers van Nationale Opvoeding, dat erin voorziet dat het
pedagogisch toezicht op de Franstalige scholen in de
randgemeenten tot de bevoegdheid van de Franstalige minister van
Nationale Opvoeding behoort.

Het Hof bepaalt derhalve de draagwijdte van artikel 5 van de
bijzondere wet van 21 juli 1971.

Een akkoordprotocol van 1 juni 1970, ondertekend door de
Franstalige en Nederlandstalige ministers van Nationale
Opvoeding, bepaalt dat de pedagogische inspectie van de
Franstalige scholen gevestigd in het Nederlandse taalgebied wordt
uitgevoerd door inspecteurs van de Franse taalrol, en dat de
pedagogische inspectie van de Nederlandstalige scholen gevestigd
in het Franse taalgebied wordt uitgevoerd door inspecteurs van de
Nederlandse taalrol. Een ministerieel besluit van 19 november 1970,
ondertekend door de Franstalige en Nederlandstalige ministers van
Nationale Opvoeding, voert het akkoordprotocol van 1 juni 1970
uit.

Door de grondwetsherziening van 24 december 1970 is een
artikel 59bis in de Grondwet ingevoegd.

In de oorspronkelijke versie ervan bepaalde dat artikel :

« § 1. […]

§ 2. De cultuurraden regelen, ieder wat hem betreft, bij decreet :

1° de culturele aangelegenheden;

2° het onderwijs, met uitsluiting van wat betrekking heeft op de
schoolvrede, de leerplicht, de onderwijsstructuren, de diploma’s, de
toelagen, de wedden, de schoolbevolkingsnormen;

3° […] ».

De bijzondere wet van 21 juli 1971 heeft de culturele
aangelegenheden (artikelen 2 en 3), de samenwerking tussen de
cultuurgemeenschappen (artikelen 4 en 5) en de regels inzake de
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werking van de cultuurraden (artikelen 6 tot 26) gedefinieerd.
Luidens artikel 5 van die bijzondere wet van 21 juli 1971 blijven,
« onverminderd de territoriale bevoegdheid van elke cultuurraad
[…] gehandhaafd de praktische uitvoeringsmaatregelen inzake
onderwijs die de Ministers van Nationale Opvoeding tot
31 december 1970 in onderlinge overeenstemming hebben genomen
ten behoeve van de inwoners van de zes randgemeenten en van de
taalgrensgemeenten, die niet de taal van het taalgebied gebruiken,
evenals de feitelijke toestanden welke op dezelfde datum in die
gemeenten bestonden op cultuurgebied. Die maatregelen en
toestanden kunnen niet worden gewijzigd dan met instemming van
de twee cultuurraden. Ieder voorstel om zodanige wijziging aan te
brengen, wordt vooraf aan de verenigde commissies voor
samenwerking voorgelegd ».

Met de grondwetsherziening van 15 juli 1988 heeft de
Grondwetgever aan de gemeenschappen de principiële
bevoegdheid inzake onderwijs toegekend.

Het doel van de grondwetsherziening van 1988 bestond erin « de
Gemeenschappen […] maximaal de bevoegdheid toe te kennen
voor het onderwijsbeleid », teneinde te streven naar « homogene
bevoegdheidsblokken ». De tekst van artikel 59bis, §§ 2 en 4, van de
Grondwet, zoals ingevoegd bij de grondwetsherziening van
24 december 1970 en gewijzigd bij de grondwetsherzieningen van
17 juli 1980 en 15 juli 1988, vormt de tekst van artikel 127 van de
gecoördineerde Grondwet.

Rekening houdend met de in herinnering gebrachte juridische
context gaat het Hof na of de « praktische uitvoeringsmaatregelen
inzake onderwijs » bedoeld in artikel 5 van de bijzondere wet van
21 juli 1971 kunnen worden beschouwd als waarborgen beschermd
bij artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, waarbij
de bescherming van die bepaling veronderstelt dat dergelijke
waarborgen zijn aangenomen overeenkomstig de
bevoegdheidverdelende regels die op dat ogenblik van kracht
waren en dat zij nog steeds kunnen worden beschouwd als
« bestaande » op 1 januari 2002.
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Uit de parlementaire voorbereiding die hiervoor is aangehaald,
blijkt dat artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971, door de
« praktische uitvoeringsmaatregelen inzake onderwijs » bestaande
op 31 december 1970 ten behoeve van de Franstaligen van de
randgemeenten te waarborgen, uitdrukkelijk de waarborg beoogde
dat de pedagogische inspectie van de Franstalige scholen in de
randgemeenten werd uitgevoerd door inspecteurs van de Franse
taalrol; die inspectie wordt nu uitgeoefend door de pedagogische
inspectie van de Franse Gemeenschap. In haar advies over het
voorstel dat het bestreden decreet is geworden, heeft de afdeling
wetgeving van de Raad van State overigens onderstreept dat de
« praktische uitvoeringsmaatregelen inzake onderwijs » betrekking
hebben op « afspraken die in 1970 zijn gemaakt binnen de
toenmalige nationale regering, en met name op een protocol van
1 juni 1970 over de pedagogische inspectie van de Franstalige
respectievelijk de Nederlandstalige scholen in het Nederlandse
respectievelijk het Franse taalgebied ».

Ook al is het akkoordprotocol van 1 juni 1970 niet officieel
bekendgemaakt, toch waren de verschillende betrokken overheden
volgens het Hof voldoende op de hoogte van de inhoud ervan om
het als dusdanig toe te passen tot de inwerkingtreding van het
bestreden decreet. Aangezien de Vlaamse Gemeenschap en de
Franse Gemeenschap respectievelijk de Nederlandstalige minister
en de Franstalige minister van Nationale Opvoeding zijn
opgevolgd, bindt het akkoordprotocol gesloten op 1 juni 1970
tussen de Franstalige en Nederlandstalige ministers van Nationale
Opvoeding de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap.
De verbintenis vervat in het akkoordprotocol van 1 juni 1970 kan
dus niet eenzijdig worden opgeheven door één van de partijen bij
dat protocol, maar uitsluitend na instemming van beide partijen,
overeenkomstig hetgeen is bepaald in artikel 5, eerste lid, in fine, van
de bijzondere wet van 21 juli 1971.

Uit de parlementaire voorbereiding met betrekking tot de
grondwetsherziening van 24 december 1970, alsook uit die met
betrekking tot de aanneming van de bijzondere wet van 21 juli 1971,
hiervoor aangehaald, blijkt dat artikel 5 van die bijzondere wet past
in het kader van het akkoord dat heeft geleid tot de invoeging van
een artikel 59bis in de Grondwet bij de grondwetsherziening van
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24 december 1970. Het behoud van de bestaande waarborgen
inzake onderwijs ten behoeve van de Franstaligen van de
randgemeenten vormde dus een element dat onlosmakelijk was
verbonden met de bevoegdheidsoverdracht bij artikel 59bis van de
Grondwet. Het verband tussen artikel 59bis van de Grondwet en het
behoud van de waarborgen ten behoeve van de Franstaligen van de
randgemeenten is in herinnering gebracht in de parlementaire
voorbereiding van artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971.

Uit de artikelen 127, § 1, eerste lid, 2°, en 127, § 2, van de Grondwet
blijkt dat, behoudens de uitzonderingen waarin de wet van
2 augustus 1963 op het gebruik van de talen in bestuurszaken
voorziet, enkel de Vlaamse Gemeenschap bevoegd is om regelend
op te treden ten aanzien van het onderwijs georganiseerd in de
randgemeenten, die in het Nederlandse taalgebied zijn gelegen. Uit
de parlementaire voorbereiding blijkt dat artikel 5 van de bijzondere
wet van 21 juli 1971 hieraan geen afbreuk heeft willen doen : die
bepaling beoogt immers niet de Franse Gemeenschap een
normatieve bevoegdheid te verlenen inzake het onderwijs in de
betrokken gemeenten, maar de feitelijke situatie, zoals die bestond
op 31 december 1970, te behouden; ze houdt in dat wanneer de
Vlaamse Gemeenschap, in het kader van de uitoefening van haar
normatieve bevoegdheid, « de praktische uitvoeringsmaatregelen
inzake onderwijs die de Ministers van Nationale Opvoeding tot
31 december 1970 in onderlinge overeenstemming hebben genomen
ten behoeve van de inwoners van de zes randgemeenten », wenst te
wijzigen, de instemming van het Parlement van de Franse
Gemeenschap is vereist. Uit hetgeen voorafgaat vloeit voort dat
artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971 artikel 127 van de
Grondwet niet schendt.

Daarnaast kan artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971 niet
worden geacht impliciet te zijn opgeheven door de
grondwetsherziening van 15 juli 1988. In de parlementaire
voorbereiding van de grondwetsherziening van 1988 werd
bevestigd dat de materiële uitbreiding van de bevoegdheden van de
gemeenschappen inzake onderwijs de regeling in artikel 5 van de
bijzondere wet van 21 juli 1971 niet in het geding bracht.
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Het Hof confronteert vervolgens de bestreden bepalingen met zijn
beslissing zoals die hiervoor is uiteengezet.

In zoverre het bepaalt dat de betrokken scholen « de controle
aanvaarden en mogelijk maken door de onderwijsinspectie
georganiseerd door de Vlaamse Gemeenschap », is artikel 2, tweede
lid, 2°, van het bestreden decreet niet verenigbaar met artikel 5 van
de bijzondere wet van 21 juli 1971 en met artikel 16bis van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980, zodat het middel afgeleid uit
de schending van die bepalingen gegrond is. Bijgevolg vernietigt
het Hof in het bestreden decreet, in zoverre zij van toepassing zijn
op de Franstalige scholen en de afdelingen ervan in de zes
voornoemde randgemeenten, dat artikel 2, tweede lid, 2°, alsook
artikel 2, eerste lid, in zoverre het verwijst naar artikel 62, § 1, 7°, van
het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997.

Behoudens de in artikel 5, eerste lid, laatste zin, van de bijzondere
wet van 21 juli 1971 bedoelde instemming, dienen de betrokken
scholen derhalve te worden geı̈nspecteerd door inspecteurs van de
Franse Gemeenschap.

De « praktische uitvoeringsmaatregelen » waarvan sprake in
artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971 hebben alleen
betrekking op het pedagogisch toezicht, met uitsluiting van de
andere controles waaraan de betrokken scholen zijn onderworpen.
Voor alles wat hun organisatie en hun administratie betreft, vallen
die scholen onder de normatieve bepalingen en de administratieve
controles van de Vlaamse Gemeenschap.

Het voormelde artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971 zou
niet kunnen impliceren dat het territoriale toepassingsgebied van de
decreten van de Franse Gemeenschap inzake onderwijsinspectie,
leerplannen, doelstellingen en pedagogische bepalingen, kan
worden uitgebreid tot de voormelde scholen en afdelingen, noch
dat die decreten als dusdanig op hen van toepassing zijn.

Zoals hiervoor eraan is herinnerd, kan artikel 5 van de bijzondere
wet van 21 juli 1971 niet afwijken van artikel 127, § 2, van de
Grondwet, dat het territoriale toepassingsgebied van de
onderwijsdecreten bepaalt, en beoogt het zulks overigens niet.
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Op grond van die laatste bepaling komt het aan de Vlaamse
Gemeenschap toe de ontwikkelingsdoelen en eindtermen, alsook de
voorschriften inzake leerlingenbegeleiding vast te stellen, en de
leerplannen goed te keuren voor het onderwijs in het Nederlandse
taalgebied, waartoe ook de voormelde scholen behoren.

Daarbij dient evenwel rekening te worden gehouden met het
bijzondere karakter van de scholen in kwestie, en met name met het
feit dat die scholen, overeenkomstig artikel 7 van de wet van
2 augustus 1963 op het gebruik van de talen in bestuurszaken,
onderwijs in het Frans verstrekken, dat de inspectie geschiedt door
inspecteurs van de Franse Gemeenschap, die luidens het protocol
van 24 mei 1973 hun verslagen met een vertaling moeten
overzenden aan de Vlaamse administratie, en dat een aanzienlijk
aantal leerlingen van de Franstalige basisscholen zich nadien
inschrijven in Franstalige secundaire scholen.

Ofschoon uit het bestreden decreet voortvloeit dat de voormelde
scholen in beginsel de door het Vlaams Parlement vastgelegde
ontwikkelingsdoelen en eindtermen dienen te implementeren, dient
te worden opgemerkt dat het bestreden artikel 2, tweede lid, 1°,
uitdrukkelijk in de mogelijkheid voorziet om een afwijking te
vragen.

Luidens artikel 44bis, § 1, van het decreet van 25 februari 1997 kan
een schoolbestuur een afwijkingsaanvraag indienen bij de Vlaamse
Regering, waarbij het schoolbestuur vervangende
ontwikkelingsdoelen en/of eindtermen dient voor te stellen. In het
kader van hun aanvraag om te mogen afwijken van de door het
Vlaams Parlement vastgestelde ontwikkelingsdoelen en
eindtermen, kunnen de schoolbesturen van de voormelde scholen
vragen de algemene en bijzondere ontwikkelingsdoelen en
eindtermen vastgesteld door de Franse Gemeenschap toe te passen.

Het voormelde artikel 44bis, § 2, bepaalt dat de Vlaamse Regering
beoordeelt of de vervangende ontwikkelingsdoelen en/of
eindtermen in hun geheel gelijkwaardig zijn met die welke
overeenkomstig artikel 44 van hetzelfde decreet werden vastgelegd
en toelaten gelijkwaardige studiebewijzen en diploma’s uit te
reiken.
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Rekening houdend met de erkenning door de Vlaamse
Gemeenschap van de gelijkwaardigheid van de studiebewijzen en
diploma’s van de Franse Gemeenschap, en rekening houdend met
het hiervoor vermelde bijzondere karakter van de scholen in
kwestie, dient het bestreden artikel 2, tweede lid, 1°, aldus te
worden geı̈nterpreteerd dat wanneer een schoolbestuur van één van
de voormelde scholen een afwijking zou vragen van de door het
Vlaams Parlement vastgelegde ontwikkelingsdoelen en eindtermen,
en als vervangende ontwikkelingsdoelen en/of eindtermen de
algemene en bijzondere ontwikkelingsdoelen en eindtermen
vastgesteld door de Franse Gemeenschap zou voorstellen, de
Vlaamse Regering de goedkeuring van die afwijking niet kan
weigeren.

Luidens het bestreden artikel 2, tweede lid, 3°, dient de Vlaamse
Regering de leerplannen van de voormelde scholen goed te keuren.
Uit artikel 45, § 1, van het decreet van 25 februari 1997 vloeit voort
dat een leerplan de door de Vlaamse Regering opgelegde of
gelijkwaardig verklaarde ontwikkelingsdoelen en eindtermen in
acht dient te nemen. Deze moet bijgevolg, op advies van de
inspectie van de Franse Gemeenschap, het leerplan goedkeuren dat
haar is voorgelegd door een school die de hiervoor vermelde
afwijking heeft verkregen.

Luidens artikel 44bis, § 3, van het decreet van 25 februari 1997
« [dient] het schoolbestuur […] uiterlijk op 1 september van het
schooljaar voorafgaand aan het schooljaar waarin de vervangende
ontwikkelingsdoelen/eindtermen zullen gelden, een
afwijkingsaanvraag in ». De Regering beslist « uiterlijk op
31 december van het voorafgaande schooljaar », legt haar besluit
binnen zes maanden ter bekrachtiging voor aan het Parlement en,
indien dat laatste dat besluit niet bekrachtigt, « houdt het op
rechtskracht te hebben ». Luidens artikel 45, § 2, van het voormelde
decreet, worden de leerplannen op advies van de pedagogische
inspectie door de Vlaamse Regering goedgekeurd.

De niet-naleving van de verplichting van een school inzake de
ontwikkelingdoelen en eindtermen en inzake het leerplan kan ertoe
leiden, enerzijds, dat de erkenning van die school wordt opgeheven
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en, anderzijds, dat de financiering of de subsidiëring van die school
geheel of gedeeltelijk wordt ingehouden.

De schoolbesturen van de Franstalige scholen in de randgemeenten
moeten evenwel over de nodige tijd beschikken om, voor zover zij
van oordeel zijn dat de door de Vlaamse Gemeenschap vastgestelde
ontwikkelingsdoelen en/of eindtermen onvoldoende ruimte laten
voor hun eigen pedagogische en onderwijskundige opvattingen
en/of ermee onverzoenbaar zijn, vóór de inwerkingtreding van het
bestreden decreet een afwijkingsaanvraag in te dienen en de
leerplannen ter goedkeuring voor te leggen.

Luidens artikel 143, § 1, van de Grondwet, nemen de federale Staat,
de gemeenschappen, de gewesten en de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie, in de uitoefening van hun respectieve
bevoegdheden, de federale loyauteit in acht.

Het beginsel van de federale loyauteit houdt blijkens de
parlementaire voorbereiding van die grondwetsbepaling voor de
federale overheid en voor de deelgebieden de verplichting in om,
wanneer zij hun bevoegdheden uitoefenen, het evenwicht van de
federale constructie in haar geheel niet te verstoren; het betreft meer
dan het loutere uitoefenen van bevoegdheden : het geeft aan in
welke geest dat moet geschieden.

Het zou niet bestaanbaar zijn met het voormelde beginsel van de
federale loyauteit, indien de Vlaamse Regering de erkenning zou
opheffen of de financiering of de subsidiëring zou inhouden van
een Franstalige school in een randgemeente die een
afwijkingsaanvraag heeft ingediend of haar leerplan ter
goedkeuring heeft voorgelegd, en dit zolang de Vlaamse Regering
die afwijkingsaanvraag niet heeft aanvaard en het leerplan niet
heeft goedgekeurd, en zolang het Vlaams Parlement de beslissing
van de Vlaamse Regering over de afwijkingsaanvragen niet heeft
bekrachtigd.

Bijgevolg vernietigt het Hof in het bestreden decreet, in zoverre zij
van toepassing zijn op de Franstalige scholen en de afdelingen
ervan in de zes voornoemde randgemeenten, artikel 2, eerste lid, in
zoverre het verwijst naar de artikelen 44, 44bis en 62, § 1, 9°, van het
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voormelde decreet van 25 februari 1997, alsmede artikel 2, tweede
lid, 1° en 3°, doch enkel in zoverre die bepalingen niet voorzien in
een overgangsperiode tijdens welke de schoolbesturen van de
Franstalige scholen in de randgemeenten, met inachtneming van de
federale loyauteit, een afwijking van de ontwikkelingsdoelen en
eindtermen en de goedkeuring van hun leerplannen kunnen
verkrijgen.

Luidens het bestreden artikel 2, tweede lid, 4°, moeten de
schoolbesturen van de scholen een beleidscontract of beleidsplan
hebben met een Vlaams centrum voor leerlingenbegeleiding,
gefinancierd of gesubsidieerd krachtens het decreet van 1 december
1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding.

Volgens artikel 41 van dat decreet kan een centrum voor
leerlingenbegeleiding slechts worden gefinancierd of gesubsidieerd
indien het de bepalingen in acht neemt met betrekking tot de
taalregeling in het onderwijs en de taalkennis van het personeel.

Bijgevolg kan de verplichting bepaald in artikel 2, tweede lid, 4°, om
een beleidscontract of een beleidsplan te sluiten met een door de
Vlaamse Gemeenschap gefinancierd of gesubsidieerd centrum voor
leerlingenbegeleiding slechts worden opgelegd indien de Vlaamse
Regering in het werkingsgebied van de betrokken scholen een
centrum voor leerlingenbegeleiding financiert, waarvan het
personeel het bewijs heeft geleverd van een grondige kennis van de
onderwijstaal van de instelling, te dezen het Frans.

De verplichting om een beleidscontract of een beleidsplan te sluiten,
heeft betrekking op de verplichte taken van de centra voor
leerlingenbegeleiding, namelijk hun medewerking « aan de
organisatie en de uitvoering van algemene en gerichte consulten, de
profylactische maatregelen en het vaccinatiebeleid en aan de
begeleidingsinitiatieven van het centrum inzake leerplichtcontrole »
(artikel 32 van het decreet van 1 december 1998 betreffende de
centra voor leerlingenbegeleiding). Voor andere diensten, zoals die
in verband met de psychologie of de logopedie, staat het de
schoolbesturen van de scholen vrij een contract te sluiten met een
Franstalige dienst.
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De maatregel waarin artikel 2, tweede lid, 4°, van het bestreden
decreet voorziet, in de daaraan te geven interpretatie, zoals hiervoor
vermeld, is niet van dien aard dat hij afbreuk doet aan waarborgen
die zouden hebben bestaan op het ogenblik van de
inwerkingtreding van artikel 16bis van de bijzondere wet van
8 augustus 1980, zodat, ten aanzien van die maatregel, het middel
afgeleid uit de schending van dat artikel 16bis niet gegrond is.

Het Hof verwerpt dus de beroepen voor het overige, onder
voorbehoud van de door het Hof vermelde interpretaties.

8. De bevoegdheidverdelende regels en het begrip
« productnorm »
(arrest nr. 149/2010)

De wet van 22 juli 2009 regelt, zoals het opschrift ervan aangeeft,
de verplichting tot bijmenging van biobrandstof in de tot verbruik
uitgeslagen fossiele motorbrandstoffen. Artikel 4 van die wet
bepaalt dat, behalve in de hypothese bedoeld in paragraaf 2, « elke
geregistreerde aardoliemaatschappij die benzineproducten en/of
dieselproducten uitslaat tot verbruik, […] verplicht [is] in hetzelfde
kalenderjaar eveneens een hoeveelheid duurzame biobrandstoffen
in verbruik te stellen », onder de voorwaarden bepaald in
paragraaf 1; artikel 5 preciseert van zijn kant dat « de uitslag tot
verbruik van duurzame biobrandstoffen zoals bedoeld in artikel 4
gebeurt door vermenging met de tot verbruik uit te slagen
benzineproducten en/of dieselproducten, met naleving van de
productnormen NBN EN 590 voor dieselproducten en NBN EN 228
voor benzineproducten ».

Bij het Hof is een vordering tot vernietiging van die twee bepalingen
ingediend.

De verzoekende partijen voerden in de eerste plaats aan dat die
bepalingen in strijd zouden zijn met artikel 6, § 1, II, eerste lid, 1°,
van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen schenden, aangezien niet de federale wetgever, maar de
gewesten bevoegd zijn om maatregelen ter bescherming van het
leefmilieu te nemen; het verweer van de Ministerraad en van de
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tussenkomende partijen hield voornamelijk in dat de bestreden
bepalingen « productnormen » zouden uitmaken in de zin van
artikel 6, § 1, II, tweede lid, 1°, van dezelfde bijzondere wet, zodat
zij wel degelijk onder de bevoegdheid van de federale wetgever
zouden vallen.

Door de bijzondere wet van 16 juli 1993 kreeg artikel 6, § 1, II, eerste
lid, 1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, met ingang van
30 juli 1993, zijn huidige redactie; daardoor verviel de bevoegdheid
van de federale wetgever om nog normen ter bescherming van het
leefmilieu vast te stellen. Op grond van artikel 6, § 1, II, tweede lid,
1°, van die bijzondere wet blijft de federale overheid evenwel
bevoegd om dienaangaande productnormen vast te stellen, mits de
gewestregeringen daarbij worden betrokken (artikel 6, § 4, 1°, van
diezelfde bijzondere wet); productnormen zijn regels die op
dwingende wijze bepalen aan welke eisen een product moet
voldoen, bij het op de markt brengen, onder meer ter bescherming
van het milieu; zij bepalen met name welk niveau van
verontreiniging of hinder niet mag worden overschreden in de
samenstelling of bij de emissies van een product, en kunnen
specificaties bevatten over de eigenschappen, de
beproevingsmethoden, het verpakken, het merken en het
etiketteren van producten. In de parlementaire voorbereiding is bij
herhaling erop gewezen dat als « productnormen » waarvan het
vaststellen aan de federale overheid wordt voorbehouden, alleen
moeten worden beschouwd voorschriften waaraan producten
vanuit milieuoogpunt moeten beantwoorden « bij het op de markt
brengen »; het voorbehouden van de bevoegdheid inzake
productnormen aan de federale overheid is immers, volgens die
parlementaire voorbereiding, precies verantwoord door de
noodzaak om de Belgische economische en monetaire unie te
vrijwaren en om obstakels voor het vrije verkeer van goederen
tussen de gewesten uit de weg te ruimen.

Hoewel artikel 5 van de bestreden wet bepaalt dat aan de opgelegde
verplichtingen dient te worden voldaan door « vermenging met de
tot verbruik uit te slagen benzineproducten en/of
dieselproducten », en hoewel het begrip « vermenging » in de
bestreden wet verder niet wordt gedefinieerd, blijkt uit de
parlementaire voorbereiding dat de wetgever rekening wilde
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houden met het advies van de Europese Commissie
nr. 2007/0266/B van 15 augustus 2007 betreffende het ontwerp van
artikel 183 van de programmawet van 27 april 2007, op grond
waarvan de benzineproducten 7 % ethanol en de dieselproducten
5 % FAME moesten bevatten. In de memorie van toelichting van de
bestreden wet wordt daarom gesteld dat « de verplichting tot
bijmenging van fossiele motorbrandstoffen met biobrandstof […]
van toepassing [is] op de jaarlijkse hoeveelheid van de tot verbruik
uitgeslagen fossiele motorbrandstoffen en niet op elke individuele
liter. Het product dat overeenkomstig het voorontwerp van wet tot
verbruik wordt uitgeslagen moet ten allen tijde in overeenstemming
zijn met de geldende productnormen. Deze zijn ook opgenomen in
het koninklijk besluit van 4 maart 2005 betreffende de benamingen
en de kenmerken van de biobrandstoffen en andere hernieuwbare
brandstoffen voor motorvoertuigen en voor niet voor de weg
bestemde mobiele machines ». Het is in die interpretatie dat het Hof
de bestreden bepalingen toetst aan de bevoegdheidverdelende
regels.

Door de geregistreerde aardoliemaatschappijen die
benzineproducten en/of dieselproducten uitslaan tot verbruik, te
verplichten om jaarlijks een bepaalde hoeveelheid duurzame
biobrandstoffen in verbruik te stellen, leggen de bestreden
bepalingen een productnorm op in de zin van artikel 6, § 1, II,
tweede lid, 1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen; die verplichting houdt immers een
voorwaarde in waaraan, op straffe van de « administratieve boete »
bedoeld in artikel 10 van de bestreden wet, dient te zijn voldaan bij
het op de markt brengen van benzine- of dieselproducten. De
omstandigheid dat niet elke eenheid van het op de markt gebrachte
product aan die voorwaarde dient te voldoen, sluit de kwalificatie
als productnorm niet uit. Bijgevolg was de federale wetgever
bevoegd om die verplichting op te leggen.

In een ander middel voerden de verzoekende partijen de schending
aan van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang
gelezen met het beginsel van de vrijheid van handel en nijverheid.
Zij stelden dat, om technische redenen, zoals een verbod op verkoop
van zuivere biobrandstof in een open circuit, alsook een wagenpark
dat niet is aangepast aan rijden op zuivere biobrandstof, aan de
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door de bestreden bepaling verwoorde verplichting enkel kan
worden voldaan door duurzame biobrandstoffen toe te voegen aan
de diesel en de benzine die aan de pomp worden verkocht; zulks
zou in strijd zijn met de richtlijn 98/70/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 « betreffende de kwaliteit
van benzine en van dieselbrandstof en tot wijziging van
Richtlijn 93/12/EEG van de Raad », en aldus de vrijheid van handel
en nijverheid op discriminatoire wijze schenden. Daarnaast voerden
zij aan dat de lage plafonds die de CEN-normen EN590 (maximaal
7 % FAME per liter diesel) en EN228 (maximaal 5 % bio-ethanol of
15 % bio-ETBE per liter benzine) bepalen, in de wetenschap dat de
aangekochte diesel of benzine steeds een fractie (niet noodzakelijk
duurzame) biobrandstof bevat, de bijmengingsverplichting
technisch onmogelijk of zeer moeilijk zouden maken.

Het Hof stelt vast dat een wetsbepaling die in strijd is met het vrije
verkeer van goederen en diensten ipso facto in strijd is met de
vrijheid van handel en nijverheid, alsook met het beginsel van
gelijkheid en niet-discriminatie. Een dergelijke maatregel benadeelt
immers producenten of dienstenverstrekkers uit andere lidstaten
inzake de toegang tot de Belgische markt.

Om de in het arrest gepreciseerde redenen stelt het Hof, alvorens
zich over die kritiek uit te spreken, twee prejudiciële vragen aan het
Hof van Justitie van de Europese Unie.

B. RECHTEN EN VRIJHEDEN

9. De vrijheid van meningsuiting en het verbod op reclame
voor politieke partijen op radio en televisie
(arrest nr. 161/2010)

Artikel 12, § 1, eerste zin, van het decreet van de Franse
Gemeenschap van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep,
zoals het werd gewijzigd bij artikel 16 van het decreet van 5 februari
2009 - dat eveneens het opschrift van het decreet van 27 februari
2003 heeft gewijzigd in die zin dat de audiovisuele mediadiensten
worden beoogd - bepaalt voortaan dat « commerciële communicatie
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[…] noch de politieke partijen noch de representatieve werkgevers-
of werknemersorganisaties als doel [mag] hebben ».

Bij het Hof werd een beroep ingesteld tot vernietiging van de
voormelde bepaling.

De verzoekende partijen voerden onder meer een schending aan
van artikel 19 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen
met artikel 10 van het Europees Verdrag voor de rechten van de
mens, doordat de bestreden bepaling op onverantwoorde wijze de
vrijheid van meningsuiting zou aantasten.

Artikel 12, § 1, van het decreet van 27 februari 2003 maakt deel uit
van de regeling van de programma’s die worden uitgezonden door
elke audiovisuele mediadienst die door de RTBF wordt uitgegeven
en elke audiovisuele mediadienst van een dienstenuitgever die
onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap ressorteert
(artikel 8 van het decreet van 27 februari 2003). Het verbod, voor de
uitgevers van mediadiensten, om reclame voor politieke partijen uit
te zenden, werd in de parlementaire voorbereiding van het decreet
van 19 juli 1991 verantwoord door de wil om, enerzijds, een
niet-discriminerende behandeling tussen de politieke strekkingen
en, anderzijds, de toegang van de burger tot evenwichtige politieke
informatie te waarborgen.

Die doelstelling vormt een legitieme doelstelling, die een inmenging
kan verantwoorden in de vrijheid van meningsuiting die is
gewaarborgd in artikel 19 van de Grondwet en in artikel 10 van het
Europees Verdrag voor de rechten van de mens (EHRM, 28 juni
2001, VgT Verein gegen Tierfabriken t. Zwitserland, § 62; EHRM,
11 december 2008, TV Vest AS & Rogaland Pensjonistparti
t. Noorwegen, § 70). Hetzelfde geldt, mutatis mutandis, voor het
verbod om reclame uit te zenden voor de representatieve
werkgevers- of werknemersorganisaties.

Het Hof moet niettemin nagaan of de bestreden bepaling redelijk
verantwoord is ten opzichte van dat doel. In dat opzicht beschikt de
wetgever, in principe, over een beperkte beoordelingsmarge
wanneer hij de vrijheid belemmert om meningen uit te drukken die,
zoals die van de werkgevers- of werknemersorganisaties, behoren
bij een debat dat betrekking heeft op het algemeen belang, zelfs
wanneer zij in de vorm van reclame worden geuit (zie, mutatis
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mutandis, EHRM, 28 juni 2001, voormeld, §§ 70-71). Er dient
eveneens een strikte evenredigheidstoetsing te worden toegepast
wanneer de wetgever het gebruik van reclamemiddelen door
politieke partijen wil beperken (EHRM, 11 december 2008,
voormeld, § 64).

Zonder dat het nodig is uitspraak te doen over de vraag of het al
dan niet redelijk is verantwoord om de politieke partijen, de
kandidaten en derden die reclame wensen te maken voor politieke
partijen of kandidaten, te verbieden commerciële reclamespots uit te
zenden op de radio en de televisie, stelt het Hof vast dat het in het
geding zijnde verbod op reclame voor politieke partijen een
absolute en permanente draagwijdte heeft en zich niet beperkt tot
de verkiezingscampagne. Wegens het absolute en permanente
karakter van het verbod, dat aan de audiovisuele media wordt
opgelegd, om reclame uit te zenden voor politieke partijen en
representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties is dit niet
redelijk verantwoord. Het kan tot gevolg hebben dat aan bepaalde
formaties de toegang wordt verhinderd tot een belangrijk middel
waarover zij beschikken om hun standpunten aan het publiek
bekend te maken (zie EHRM, 11 december 2008, voormeld, § 73).

Het Hof vernietigt bijgevolg artikel 12, § 1, eerste zin, van het
decreet van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003
betreffende de audiovisuele mediadiensten, zoals het werd
gewijzigd bij het decreet van 5 februari 2009.
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III. DE WETTELIJKE BEKRACHTIGINGEN

10. Wettelijke bekrachtiging, verantwoord door dwingende
motieven van algemeen belang - Bescherming van het loon
der werknemers
(arrest nr. 6/2010)

Het Hof heeft zich reeds herhaalde malen uitgesproken over de
grondwettigheid van de problematiek van de wettelijke
bekrachtigingen.1

Het werd opnieuw ertoe gebracht om van die aangelegenheid
kennis te nemen naar aanleiding van verschillende prejudiciële
vragen die betrekking hadden op de artikelen 69 en 70 van de wet
van 8 juni 2008 houdende diverse bepalingen (I). Aan het Hof werd
gevraagd of die bepalingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet
- naar gelang van het geval, al dan niet in samenhang gelezen met
onder meer het beginsel van niet-retroactiviteit van de wetten en
met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de
mens - schenden, in zoverre de werkgevers die, in een hangend
rechtsgeding, de onwettigheid van het koninklijk besluit van 3 juli
2005 « betreffende de inwerkingtreding van de artikelen 81 en 82
van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de
ondernemingen » hebben opgeworpen en de niet-toepassing ervan
krachtens artikel 159 van de Grondwet hebben gevorderd, de
wettigheid ervan niet meer door een rechtscollege kunnen laten
toetsen, terwijl de werkgevers die vóór de afkondigingsdatum van
de in het geding zijnde wet een rechterlijke beslissing hebben
verkregen, de wettigheid van het voormelde koninklijk besluit wel
door een rechtscollege hebben kunnen laten toetsen.

De niet-retroactiviteit van wetten is een waarborg ter voorkoming
van rechtsonzekerheid; die waarborg vereist dat de inhoud van het
recht voorzienbaar en toegankelijk is, zodat de rechtzoekende in
redelijke mate de gevolgen van een bepaalde handeling kan
voorzien op het tijdstip dat die handeling wordt verricht; de

1 Zie met name het verslag 2003, pp. 51-60, en het verslag 2005, pp. 11-12.
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terugwerkende kracht kan enkel worden verantwoord wanneer zij
onontbeerlijk is voor de verwezenlijking van een doelstelling van
algemeen belang. Indien bovendien blijkt dat de terugwerkende
kracht tot doel heeft de afloop van een of meer gerechtelijke
procedures in een welbepaalde zin te beı̈nvloeden of rechtscolleges
te verhinderen zich uit te spreken over een welbepaalde
rechtsvraag, vergt de aard van het in het geding zijnde beginsel dat
uitzonderlijke omstandigheden of dwingende motieven van
algemeen belang een verantwoording bieden voor het optreden van
de wetgever, dat ten nadele van een categorie van burgers inbreuk
maakt op de jurisdictionele waarborgen die aan allen worden
geboden. Volgens de rechtspraak van het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens verzet artikel 6.1 van het Europees Verdrag
voor de rechten van de mens zich tegen de inmenging van de
wetgevende macht in de rechtsbedeling met de bedoeling om de
uitkomst van een hangende jurisdictionele procedure te
beı̈nvloeden, behalve om dwingende motieven van algemeen
belang; de gevolgen, de methode en het ogenblik van de inmenging
van de wetgevende macht brengen het doel ervan aan het licht.

Aangezien de in het geding zijnde bepalingen als gevolg hebben dat
zij de afloop van hangende gerechtelijke procedures kunnen
wijzigen, moet het Hof onderzoeken of de terugwerkende kracht
van die bepalingen is verantwoord door uitzonderlijke
omstandigheden of dwingende motieven van algemeen belang.

Zoals in de parlementaire voorbereiding van de wet van 8 juni 2008
wordt opgemerkt, was er rechtsonzekerheid ontstaan, aangezien
bepaalde arbeidsgerechten het koninklijk besluit van 3 juli 2005
weigerden toe te passen; de wetgever heeft die rechtsonzekerheid
willen verhelpen, die des te groter is daar de vaststellingen door de
arbeidsgerechten enkel inter partes golden.

Het loutere bestaan van hangende beroepen voor de
arbeidsgerechten verhindert niet dat de onregelmatigheden
waarmee het in het geding zijnde koninklijk besluit zou kunnen zijn
aangetast, zelfs vóór de uitspraak over de regelmatigheid ervan in
het kader van die beroepen, zouden kunnen worden verholpen. De
gebreken die voor de arbeidsgerechten tegen het in het geding
zijnde koninklijk besluit werden aangevoerd, zijn het niet voorzien
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in het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State, het
overschrijden van de grenzen van de bevoegdheidsdelegatie op
basis waarvan dat koninklijk besluit is aangenomen en het
schenden, door de Koning, van het beginsel van de onmiddellijke
toepassing van de wet. Die onregelmatigheden, gesteld dat zij
zouden zijn aangetoond, hebben ten voordele van de partijen die
dat koninklijk besluit voor de arbeidsgerechten hebben
aangevochten, niet het onaantastbare recht kunnen doen ontstaan
voor altijd te worden vrijgesteld van de toepassing van het geheel of
een deel van de bepalingen ervan, terwijl die toepassing gegrond
zou zijn op een nieuwe akte waarvan de grondwettigheid
onbetwistbaar zou zijn. Het bestaan zelf van de huidige prejudiciële
vragen toont aan dat, hoewel het optreden van de wetgever die
partijen heeft verhinderd om het bekrachtigde koninklijk besluit
door de arbeidsgerechten te doen weren, dat optreden hun evenwel
niet het recht ontzegt de ongrondwettigheid van de wet waarmee
de wetgever de bevoegdheid heeft uitgeoefend die hij
oorspronkelijk had gedelegeerd, aan het Hof voor te leggen.

Daarenboven vormen de in het geding zijnde bepalingen evenmin
een bron van rechtsonzekerheid : zij hebben weliswaar
terugwerkende kracht, maar bevatten geen nieuwe bepalingen ten
opzichte van die welke in het voormelde koninklijk besluit
voorkwamen, zodat zij enkel bepalingen hebben bekrachtigd
waarvan de adressaten de draagwijdte kenden.

De terugwerkende kracht van de in het geding zijnde bepalingen
wordt dus verantwoord door dwingende motieven van algemeen
belang.

Het Hof beslist bijgevolg dat de artikelen 69 en 70 van de wet van
8 juni 2008 houdende diverse bepalingen (I) de artikelen 10 en 11
van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 6
van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met het
algemeen beginsel van de niet-retroactiviteit van de wetten, niet
schenden.

ar
re

st
nr

.6
/2

01
0

65



11. De bekrachtiging van de opneming van bepaalde gebieden
in de gewestplannen in het Waalse Gewest
(arrest nr. 131/2010)

Zoals het opschrift ervan aangeeft, wijzigt het decreet van het
Waalse Gewest van 30 april 2009 het decreet van 27 november 1997
tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening,
Stedenbouw en Patrimonium. Artikel 1 van het voormelde decreet
van 30 april 2009 wijzigt artikel 6 van het decreet van 27 november
1997, met name door een nieuwe paragraaf 1 in te voegen, die de
verschillende in de gewestplannen opgenomen gebieden bepaalt
die op de datum van inwerkingtreding van hun opneming in
laatstgenoemde plannen worden bekrachtigd; die decreetswijziging
treedt in werking de dag waarop zij in het Belgisch Staatsblad
bekendgemaakt wordt. Artikel 6 van het voormelde decreet van
27 november 1997 maakt deel uit van de overgangs- en
slotbepalingen van dat decreet; volgens de parlementaire
voorbereiding van het bestreden decreet van 30 april 2009 wordt bij
de bepaling die het in het decreet van 1997 invoegt, de opneming
van bepaalde gebieden in de gewestplannen die niet voor advies
aan de afdeling wetgeving van de Raad van State is voorgelegd, met
terugwerkende kracht geldig verklaard.

Een beroep tot vernietiging van artikel 1 van het voormelde decreet
van 30 april 2009 is bij het Hof ingediend.

De verzoekende partijen voerden met name de schending aan van
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang
gelezen met de artikelen 6, 8, 13 en 14 van het Europees Verdrag
voor de rechten van de mens, met artikel 1 van het Eerste
Aanvullend Protocol bij dat Verdrag, met de beginselen van de
scheiding der machten, van de eerbiediging van de rechten van de
verdediging, van de wapengelijkheid en van de niet-retroactiviteit
van de normen en met het verbod van machtsoverschrijding en van
machtsafwending.

Zoals blijkt uit de parlementaire voorbereiding van het bestreden
decreet die het Hof citeert, is er rechtsonzekerheid ontstaan die de
decreetgever heeft willen verhelpen.
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Weliswaar hebben wetsbepalingen die reglementaire bepalingen
geldig verklaren waarvan, zoals te dezen, de wettigheid door de
Raad van State in het geding is gebracht, tot gevolg dat zij hem
verhinderen om de nietigverklaring van een akte uit te spreken op
grond van een middel dat steunt op de onregelmatigheid van de
reglementaire bepalingen krachtens welke die akte is aangenomen.
De categorie van burgers op wie die bepalingen van toepassing
waren, wordt op verschillende wijze behandeld ten opzichte van de
andere burgers wat de jurisdictionele waarborg betreft die bij
artikel 159 van de Grondwet, artikel 13 van het Europees Verdrag
voor de rechten van de mens (met name de bij de artikelen 6, 8 en
14 ervan en bij artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij dat
Verdrag gewaarborgde rechten) en bij artikel 14 van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State is toegekend; daaruit
volgt evenwel niet noodzakelijk dat de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de in het middel
aangevoerde beginselen, zouden zijn geschonden.

Door in een decreet het behoud van bepaalde gebieden in
gewestplannen te regelen, heeft de gewestwetgever zelf een
bevoegdheid willen uitoefenen die hem toekomt.

De geldig verklaarde bepalingen zijn trouwens geen vergunningen
waartegen beroepen bij de Raad van State zijn ingesteld, maar
reglementaire bepalingen die door die vergunningen worden
uitgevoerd. Het bestreden decreet heeft dus niet tot gevolg dat de
Raad van State onbevoegd wordt om zich over die beroepen uit te
spreken, maar wel dat hij wordt verhinderd zich uit te spreken over
die middelen die op de onwettigheid van de geldig verklaarde
maatregel zijn gebaseerd, onverminderd de mogelijkheid om de
nietigverklaring van de bestreden beslissing op grond van andere
middelen te verkrijgen.

Desalniettemin heeft de decreetgever, zodoende, bepalingen
aangenomen die, wegens de terugwerkende kracht ervan, een
inmenging in de hangende rechtsgedingen inhouden. De
terugwerkende kracht is enkel verantwoord indien ze absoluut
noodzakelijk is voor de verwezenlijking van een doelstelling van
algemeen belang; indien bovendien blijkt dat de terugwerkende
kracht tot doel heeft dat de afloop van een of andere gerechtelijke
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procedure in een bepaalde zin wordt beı̈nvloed of dat de
rechtscolleges worden verhinderd zich uit te spreken over een
welbepaalde rechtsvraag, vereist de aard van het in het geding
zijnde beginsel dat buitengewone omstandigheden of dwingende
motieven van algemeen belang het optreden verantwoorden van de
wetgever, dat, ten nadele van een categorie van burgers, afbreuk
doet aan de aan allen geboden jurisdictionele waarborgen.

De eventuele vaststelling, in een rechterlijke beslissing, van de
schending van een substantiële vormvereiste bij de aanneming of de
wijziging van een gewestplan kan niet tot gevolg hebben dat de
wetgever in de onmogelijkheid verkeert de hierdoor ontstane
rechtsonzekerheid te verhelpen. De bestreden bepalingen, waaraan
terugwerkende kracht is gekoppeld, nemen enkel reeds voordien
bestaande regels over; de draagwijdte van het bestreden decreet
bestaat, zoals uit de parlementaire voorbereiding ervan blijkt,
immers niet erin het gewestplan te herzien, maar strekt ertoe een
gebiedsindeling die identiek is aan diegene die in het gewestplan is
opgenomen en waarvan de wettigheid wordt betwist, te behouden,
zodat het geen afbreuk vermocht te doen aan de te dien opzichte
gewettigde verwachtingen van de verzoekende partijen. Het gebrek
dat voor de Raad van State wordt aangevoerd en dat, zoals uit de
parlementaire voorbereiding blijkt, het bestreden decreet moet
verhelpen, bestaat erin dat niet is voorzien in de raadpleging van de
afdeling wetgeving van de Raad van State waaraan het
ontwerpgewestplan had moeten worden voorgelegd; die
onregelmatigheid heeft voor de partijen die voor de Raad van State
een op grond van dat gewestplan toegekende vergunning hadden
bestreden, niet het onaantastbare recht kunnen doen ontstaan om
voor altijd te zijn vrijgesteld van de naleving van de in dat plan
vervatte voorschriften, zelfs al zouden die steunen op een nieuwe
handeling waarvan de grondwettigheid onbetwistbaar zou zijn. Die
nieuwe handeling zou alleen ongrondwettig zijn indien zij zelf de in
het middel vermelde bepalingen zou schenden.

De decreetgever vermocht te oordelen dat het betwisten van de
wettigheid van in gewestplannen opgenomen bepalingen ertoe zou
leiden dat het beleid dat hij ten uitvoer wilde leggen na de
aanneming van dat plan en tegelijk ook de maatregelen die ter
uitvoering ervan zouden worden genomen, in het geding zouden
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worden gebracht en dat, gelet op het belang van het instrument dat
het plan is, het in het geding brengen van dat beleid en van die
maatregelen zou voorkomen als een uitzonderlijke omstandigheid
die zijn optreden verantwoordde. Het herhaaldelijk betwisten, op
grond van artikel 159 van de Grondwet, van de wettigheid van het
plan maakt het immers mogelijk om de ter uitvoering van dat plan
genomen bepalingen in het geding te brengen.

De verzoekende partijen voerden eveneens de schending aan van
de artikelen 10, 11 en 23 van de Grondwet, al dan niet in samenhang
gelezen met het Verdrag van Aarhus van 25 juni 1998 betreffende
toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot
de rechter inzake milieuaangelegenheden (met name de artikelen 7
en 8 ervan), geratificeerd door België op 21 januari 2003, met de
richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van
27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het
milieu van bepaalde plannen en programma’s (met name de
artikelen 3, 4, 5 en 6 en bijlage II ervan) en met het standstill-beginsel.

Zoals hiervoor is aangegeven, nemen de bestreden bepalingen
bestaande regels over en konden zij derhalve geen afbreuk doen aan
de gewettigde verwachtingen van de rechtzoekenden. Zij behouden
gebieden die zijn ingeschreven overeenkomstig de toen
toepasselijke regels die, rekening houdend met hun
voorafgaandelijk karakter, niet moesten worden aangenomen met
inachtneming van de procedurele waarborgen die zijn bedoeld in de
verdragsbepalingen waarop de verzoekende partijen zich beroepen,
of waarvan niet wordt beweerd dat zij aldus hadden moeten
worden aangenomen; de decreetgever vermocht dus te oordelen dat
het aannemen ervan, op grond van het bovenvermelde vereiste van
rechtszekerheid en voorafgegaan door de beraadslaging van een
democratisch verkozen vergadering, geen afbreuk deed aan de
standstill-verplichting. De beslissingen die zullen worden genomen
ter uitvoering van de bij het bestreden decreet geldig verklaarde
reglementaire maatregelen, zullen trouwens moeten worden
aangenomen met inachtneming van de in die verdragsbepalingen
bedoelde procedurele waarborgen. Hetzelfde geldt voor de
wijzigingen van de geldig verklaarde gebieden die later zouden
worden doorgevoerd door middel van een herziening van een
gewestplan. Wellicht maken bepaalde door de verzoekende partijen
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vermelde alternatieve oplossingen deel uit van die welke de
wetgever had kunnen overwegen. Blijft het feit dat van andere van
die oplossingen (zoals een geldigverklaring die zich beperkt tot het
verleden, waarbij de definitief geworden vergunningen niet
opnieuw in het geding worden gebracht, of die zich enkel beperkt
tot het gebrek in verband met het niet raadplegen van de Raad van
State) tegelijk kon worden aangenomen dat zij niet voldoende
waarborgen inzake samenhang voor alle te nemen maatregelen
boden, terwijl de in aanmerking genomen oplossing van dien aard
was dat zij het mogelijk maakte om niet alleen die samenhang te
verzekeren, maar ook de rechtsonzekerheid te vermijden en, door
zich ertoe te beperken in een decreet bepalingen weer te geven die
voorkomen in gewestplannen en door aldus een bestaande situatie
in stand te houden, geen afbreuk aan de standstill-verplichting te
doen.

Ten slotte voerden de verzoekende partijen een schending aan van
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang
gelezen met de artikelen 13, 144, 145 en 159 ervan, met de
artikelen 6, 13 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van
de mens, met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij dat
Verdrag, met het beginsel van de scheiding der machten en met het
verbod van machtsoverschrijding en van machtsafwending.

Om de in het antwoord op het eerste middel vermelde redenen is
het Hof van oordeel dat het optreden van de decreetgever en het
verschil in behandeling dat eruit voortvloeit, redelijk verantwoord
zijn. De decreetgever vermocht het onderwerp van het bestreden
decreet te beperken tot de gebieden van de gewestplannen die niet
voor advies aan de afdeling wetgeving van de Raad van State zijn
voorgelegd en waarvoor, zoals uit de parlementaire voorbereiding
blijkt, dus rechtsonzekerheid was gebleken. Overigens kon hij zich,
om redenen van coherentie, bij de wettelijke geldigverklaring niet
uitsluitend beperken tot het verhelpen van het gebrek van
niet-raadpleging van de afdeling wetgeving van de Raad van State,
raadpleging die een voorafgaande formaliteit vormt die
vergelijkbaar is met die welke door de verzoekende partijen werden
geciteerd.

Bijgevolg verwerpt het Hof het beroep.
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IV. LEEMTEN IN DE WETGEVING

12. Extrinsieke, intrinsieke en zelfherstellende leemten
(arresten nrs. 5/2010, 18/2010, 21/2010, 35/2010, 72/2010,
79/2010, 102/2010, 104/2010, 128/2010, 129/2010, 144/2010 en
148/2010)1

De grondwettigheidstoetsing van het Hof kan niet alleen worden
uitgeoefend op hetgeen de wet zegt, maar ook op hetgeen zij niet
zegt : het Hof erkent dat het bevoegd is om « de lacunes in de
wetgeving » te censureren.

In zijn rechtspraak kunnen verschillende soorten lacunes worden
onderscheiden.

Wat de lacunes van de eerste categorie betreft, stelt het Hof vast dat
er een lacune in het geldende recht bestaat, maar niet in de
wetskrachtige norm waarover aan het Hof een vraag wordt gesteld :
een dergelijke lacune kan als « extrinsieke » lacune worden
aangemerkt en kan in principe slechts verdwijnen indien de
wetgever de ontbrekende norm creëert.

Wat de tweede categorie betreft, bevindt de lacune zich in de in het
geding zijnde bepaling : zij kan als « intrinsieke » lacune worden
aangemerkt. Bij zijn arrest nr. 111/2008 heeft het Hof, in die tweede
categorie, een subcategorie ingevoerd : indien de lacune zich
bevindt in de aan het Hof voorgelegde tekst, staat het aan 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 ». In
dat geval kan de lacune worden weggewerkt zonder dat de
wetgever dient op te treden; een dergelijke intrinsieke lacune kan
als « zelfherstellend » worden aangemerkt.

1 Zie het verslag 2009, pp. 77-78. ar
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In 2010 heeft het Hof een « extrinsieke » lacune vastgesteld, meer
bepaald in zijn arresten nrs. 721, 102 et 1482/2010, en een
« intrinsieke » lacune, meer bepaald in zijn arresten nrs. 53, 18, 21, 35,
794, 1045, 1286, 1297 en 1448/2010. Het heeft geoordeeld dat die
« intrinsieke » lacune « zelfherstellend » is in de arresten nrs. 18, 21,
35, 79, 104 en 129/2010.

1 Zie het huidige verslag, pp. 168-171.
2 Zie het huidige verslag, pp. 136-138.
3 Zie het huidige verslag, pp. 177-180.
4 Zie het huidige verslag, pp. 73-78.
5 Zie het huidige verslag, pp. 164-166.
6 Zie het huidige verslag, pp. 81-84.
7 Zie het huidige verslag, pp. 181-184.
8 Zie het huidige verslag, pp. 166-167.ar
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V. ADMINISTRATIEF CONTENTIEUX

13. De bevoegdheid van de Raad van State – De benoeming
van een werkend lid van de Franstalige
benoemingscommissie voor het notariaat als docent of
hoogleraar in de rechten aan een faculteit voor
rechtsgeleerdheid van een Belgische universiteit
(arrest nr. 79/2010)

De Franstalige benoemingscommissie voor het notariaat telt acht
werkende leden (artikel 38, §§ 1 en 2, eerste lid, van de wet van
25 ventôse jaar XI « op het notarisambt », ingevoegd bij artikel 22
van de wet van 4 mei 1999 « tot wijziging van de wet van 25 ventôse
jaar XI op het notarisambt »). Vier van hen hebben de hoedanigheid
van notaris of van « geassocieerd notaris die geen titularis is ». Zij
worden « aangewezen door de leden van de algemene vergadering
van de Nationale Kamer van notarissen […] [die] tot […] de Franse
taalrol behoren ». De commissie telt bovendien in haar midden een
« magistraat in functie gekozen uit de zittende magistraten van de
hoven en rechtbanken en de magistraten bij het openbaar
ministerie », een « docent of een hoogleraar in de rechten aan een
faculteit voor rechtsgeleerdheid van een Belgische universiteit, die
geen notaris, kandidaat-notaris of geassocieerde notaris is » en twee
« externe leden met een voor de opdracht relevante
beroepservaring ». Die vier andere werkende leden van de
commissie worden « afwisselend door de Kamer van
volksvertegenwoordigers en de Senaat aangewezen met een
tweederdemeerderheid van de uitgebrachte stemmen ».

Overigens, zoals het is vervangen bij artikel 2 van de wet van 15 mei
2007, neemt artikel 14, § 11, van de gecoördineerde wetten op de
Raad van State de regel over die in diezelfde bepaling was
ingevoerd bij artikel 2 van de wet van 25 mei 1999 « tot wijziging
van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari
1973, van de wet van 5 april 1955 inzake de wedden van de
ambtsdragers bij de Raad van State, alsook van het Gerechtelijk

1 Wat dit artikel 14, § 1, betreft, zie met name het verslag 2004, pp. 59-63 en het verslag
2009, pp. 219-222.
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Wetboek », regel volgens welke de Raad van State bevoegd is om
kennis te nemen van een beroep tot nietigverklaring van akten en
reglementen van een wetgevende vergadering of van een van haar
organen, met betrekking tot de overheidsopdrachten en de leden
van haar personeel. Uit de parlementaire voorbereiding van de wet
van 25 mei 1999 blijkt dat het voorbehoud in verband met het
voorwerp van de betrokken handeling de
vernietigingsbevoegdheid van de Raad van State niet beoogt uit te
breiden tot « alle bestuurshandelingen », en die te beperken tot de
administratieve handelingen die tot het « intern functioneren » van
de wetgevende vergaderingen behoren, met uitsluiting van die
welke hun specifieke opdracht betreffen, met andere woorden tot de
handelingen van de wetgevende vergadering die optreedt « als
administratieve overheid ».

Aan het Hof is gevraagd zich uit te spreken over de
bestaanbaarheid, met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan
niet in samenhang gelezen met artikel 6.1 van het Europees Verdrag
voor de rechten van de mens, van artikel 14, § 1, eerste lid, 2°, van
de gecoördineerde wetten op de Raad van State, in zoverre die
bepaling een verschil in behandeling zou invoeren tussen twee
categorieën van kandidaten voor een mandaat van lid van de
Franstalige benoemingscommissie voor het notariaat : enerzijds,
diegenen die kandidaat zijn in de hoedanigheid van notaris of
geassocieerd notaris die geen titularis is en, anderzijds, diegenen die
kandidaat zijn in de hoedanigheid van « docent of hoogleraar in de
rechten aan een faculteit voor rechtsgeleerdheid van een Belgische
universiteit die geen notaris, kandidaat-notaris of geassocieerd
notaris is ». De verwijzende rechter is van mening dat de leden van
de Franse taalrol van de algemene vergadering van de Nationale
Kamer van Notarissen, wanneer zij voor die Franstalige
benoemingscommissie de notarissen en de geassocieerde notaris die
geen titularis is, aanwijzen, optreden als administratieve overheid
in de zin van artikel 14, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde
wetten op de Raad van State, zodat de afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State bevoegd is om kennis te nemen van een
beroep tot nietigverklaring dat door de kandidaten van de
eerstgenoemde categorie tegen die aanwijzingen wordt ingesteld;
door de bevoegdheid van de afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State om kennis te nemen van de beroepen tot
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nietigverklaring ingesteld tegen de handelingen en reglementen
van de wetgevende vergaderingen, te beperken tot de handelingen
en reglementen die betrekking hebben op de « overheidsopdrachten
en leden van hun personeel », ontneemt de in het geding zijnde
bepaling de kandidaten van de laatstgenoemde categorie het recht
om voor de Raad van State de nietigverklaring te vorderen van een
aanwijzing, door de Senaat, van een werkend lid van de
desbetreffende commissie in de hoedanigheid van « docent of
hoogleraar in de rechten aan een faculteit voor rechtsgeleerdheid
van een Belgische universiteit ».

Tot de basisbeginselen van de democratische opbouw van de Staat
behoort de regel dat de wetgevende vergaderingen bij de
uitoefening van hun opdracht over de ruimste onafhankelijkheid
beschikken. Dat beginsel brengt met zich mee dat een wetgevende
vergadering de haar toevertrouwde aangelegenheden, zoals
bijvoorbeeld benoemingen, zelf dient te kunnen regelen en haar
bevoegdheden op autonome wijze dient te kunnen uitoefenen.

De docent of de hoogleraar die, in die hoedanigheid, lid is van de
Franstalige benoemingscommissie voor het notariaat is geen
personeelslid van die wetgevende vergadering; het gaat om een
mandataris wiens functie identiek is met die van de notarissen en
van de geassocieerde notaris die geen titularis is en die leden van
diezelfde commissie zijn. Ten aanzien van de onverenigbaarheden,
de voorwaarden voor een tweede verkiezing, de voorwaarden voor
de uitoefening van zijn mandaat en de voorwaarden inzake de
organisatie en de werking van de commissie, is die mandataris aan
dezelfde regels onderworpen als die notarissen en die geassocieerde
notaris die geen titularis is.

Het hierboven beschreven verschil in behandeling is bijgevolg niet
evenredig met het beginsel van de onafhankelijkheid van de
wetgevende vergaderingen, want het door het instellen van een
beroep tot nietigverklaring beschermde belang is even reëel en even
wettig ten aanzien van een kandidaat voor een aanwijzing als
werkend lid van die commissie in de hoedanigheid van docent of
hoogleraar in de rechten aan een faculteit rechtsgeleerdheid van een
Belgische universiteit als ten aanzien van een kandidaat voor een
aanwijzing als werkend lid van die commissie in de hoedanigheid
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van notaris of geassocieerd notaris die geen titularis is. De
aanwijzing, door de Senaat, van een werkend lid van de Franstalige
benoemingscommissie voor het notariaat in de hoedanigheid van
docent of hoogleraar in de rechten aan een faculteit voor
rechtsgeleerdheid van een Belgische universiteit is een handeling
die dient onderworpen te zijn aan het rechterlijk toezicht van de
Raad van State.

De procedure voor de aanwijzing van de leden van de
benoemingscommissies voor het notariaat die geen notaris zijn,
noch geassocieerd notaris die geen titularis is, is evenwel
geı̈nspireerd op de procedure voor de benoeming van de leden van
het wervingscollege der magistraten ingesteld bij het vroegere
artikel 259bis van het Gerechtelijk Wetboek, zoals ingevoegd bij
artikel 20 van de wet van 18 juli 1991 « tot wijziging van de
voorschriften van het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben
op de opleiding en de werving van de magistraten » : zij werden
« door de Senaat benoemd, met de meerderheid van twee derde van
de uitgebrachte stemmen » (artikel 259bis, § 3, eerste lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, zoals het luidde vóór de vervanging ervan bij
artikel 45 van de wet van 22 december 1998 « tot wijziging van
sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met
betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en
aanwijzing van magistraten en tot invoering van een
evaluatiesysteem »); volgens de parlementaire voorbereiding
maakte die « aanwijzing […] die de regeringsmeerderheid van het
ogenblik overstijgt » het mogelijk « een groter pluralisme te
realiseren » en « een zo breed mogelijk akkoord en een zo groot
mogelijke politieke waaier ». De procedure voor de aanwijzing van
de leden van de benoemingscommissies voor het notariaat die geen
notaris zijn, noch geassocieerd notaris die geen titularis is, is
overigens vergelijkbaar met de procedure voor de benoeming van
de « andere leden » van de Hoge Raad voor de Justitie bedoeld in
artikel 151, § 2, tweede lid, van de Grondwet - ingevoegd bij de
herziening van de Grondwet van 20 november 1998 -, procedure
waarop de Ministerraad en de Senaat allusie maken voor het Hof :
de « niet-magistraten » die lid zijn van de Hoge Raad voor de
Justitie worden immers eveneens benoemd door de Senaat met een
meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen
(artikel 151, § 2, tweede lid, van de Grondwet; artikel 259bis-2, § 2,
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van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij artikel 45 van de wet
van 22 december 1998); de benoeming van die leden van de Hoge
Raad voor de Justitie - die deelnemen aan de werving van de
magistraten van de rechterlijke macht - gebeurt aldus, luidens de
parlementaire voorbereiding, door een « instelling, die wel over een
noodzakelijke democratische legitimiteit beschikt en op
pluralistische wijze tot stand komt » dankzij « een meerderheid die
de regeringsmeerderheid overstijgt ».

Uit hetgeen voorafgaat, volgt dat de Raad van State, wanneer hij
kennis neemt van een beroep tot nietigverklaring van een
aanwijzing, door de Senaat, van een werkend lid van de commissie
in kwestie in de hoedanigheid van docent of hoogleraar in de
rechten aan een faculteit voor rechtsgeleerdheid van een Belgische
universiteit, na in voorkomend geval te hebben nagegaan of de
wetgevende vergadering de bij de Grondwet of de wet vastgestelde
aanwijzingsvoorwaarden in acht heeft genomen, rekening dient te
houden met de bijzondere vertrouwensband die blijkt uit de
aanwijzing door een wetgevende vergadering.

Het Hof beslist dat, rekening houdend met wat hiervoor is
uiteengezet, artikel 14, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad
van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, onbestaanbaar is met
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het het de
geweigerde kandidaat voor een benoeming tot werkend lid van de
Franstalige benoemingscommissie voor het notariaat in de
hoedanigheid van docent of hoogleraar in de rechten aan een
faculteit voor rechtsgeleerdheid van een Belgische universiteit niet
mogelijk maakt om bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State een beroep in te stellen tot nietigverklaring van de
aanwijzing, door de Senaat, van een dergelijk lid van die commissie.
Aangezien de vastgestelde lacune zich bevindt in de aan het Hof
voorgelegde tekst, staat het aan de verwijzende rechter een einde te
maken aan de door het Hof vastgestelde ongrondwettigheid,
aangezien die vaststelling wordt uitgedrukt in voldoende duidelijke
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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.1

14. De ontstentenis van verjaring van de eis tot
herstelvergoeding voor buitengewone schade
(arrest nr. 138/2010)

Artikel 11 van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de
Raad van State bepaalt dat, « als geen ander rechtscollege bevoegd
is, […] de afdeling bestuursrechtspraak naar billijkheid en met
inachtneming van alle omstandigheden van openbaar en particulier
belang, bij wege van arrest uitspraak [doet] over de eisen tot
herstelvergoeding voor buitengewone, morele of materiële schade,
veroorzaakt door een administratieve overheid. De eis tot
herstelvergoeding is niet ontvankelijk dan nadat de administratieve
overheid een verzoekschrift om vergoeding geheel of gedeeltelijk
heeft afgewezen of gedurende zestig dagen verzuimd heeft daarop
te beschikken ».

De Raad van State heeft het Hof gevraagd of die bepaling het
beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie schond, in de
interpretatie dat zij aan het bestuur elke bevrijdende verjaring
ontzegt, doordat zij geen termijn bepaalt waarbinnen de betrokkene
het verzoekschrift om herstelvergoeding aan het bestuur dient voor
te leggen, terwijl een vordering tot vergoeding van
buitencontractuele schade verjaart door het verloop van de
termijnen bepaald in artikel 2262bis, § 1, tweede en derde lid, van
het Burgerlijk Wetboek, namelijk vijf jaar vanaf de dag volgend op
die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de schade of
van de verzwaring ervan en van de identiteit van de daarvoor
aansprakelijke persoon, of in ieder geval twintig jaar vanaf de dag
volgend op die waarop het feit waardoor de schade is veroorzaakt,
zich heeft voorgedaan. Het Hof onderzoekt bijgevolg het verschil in
behandeling tussen de administratieve overheden die worden
geconfronteerd met een eis tot herstelvordering in de zin van het

1 Zie dit verslag, pp. 71-72.
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voormelde artikel 11, en de administratieve overheden die worden
geconfronteerd met een vordering op grond van de
gemeenrechtelijke buitencontractuele aansprakelijkheid.

Uit de parlementaire voorbereiding van de in het geding zijnde
bepaling blijkt dat de wetgever, met de aanneming ervan, heeft
voorzien in een schadeloosstelling op basis van
billijkheidsmotieven, met inachtneming van de grondwettelijke
bevoegdheidsverdeling tussen de rechterlijke macht en de Raad van
State. Gelet op die grondwettelijke bevoegdheidsverdeling is de
procedure vervat in de in het geding zijnde bepaling
noodzakelijkerwijze residuair van aard; aangezien de eiser veelal de
uitkomst van een burgerrechtelijke procedure of een procedure voor
een ander administratief rechtscollege dient af te wachten, is het niet
onredelijk dat de wetgever ervoor heeft geopteerd om, in
tegenstelling tot de gemeenrechtelijke overheidsaansprakelijkheid,
niet te voorzien in een verjaringstermijn die begint te lopen op het
ogenblik van de feiten : de duur van de burgerrechtelijke procedure
is immers niet afhankelijk van de eiser.

Het Hof onderzoekt evenwel of het gebrek aan vervaltermijn na de
uitputting van de andere rechtsmiddelen redelijkerwijze kan
worden verantwoord.

Krachtens de in het geding zijnde bepaling is de eis tot
herstelvergoeding pas ontvankelijk nadat « de administratieve
overheid een verzoekschrift om vergoeding geheel of gedeeltelijk
heeft afgewezen of gedurende zestig dagen verzuimd heeft daarop
te beschikken »; krachtens artikel 4 van het besluit van de Regent
van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verjaart de eis
tot herstelvordering « zestig dagen na de schriftelijke kennisgeving
van de beslissing houdende afwijzing van het verzoekschrift tot
vergoeding », of, indien de administratieve overheid verzuimt een
beslissing te nemen, « drie jaar te rekenen van de datum van dat
verzoekschrift ».

Daarentegen is er geen termijn bepaald waarbinnen, na afloop van
de burgerrechtelijke procedure of de procedure voor andere
administratieve rechtscolleges, de verzoeker zijn verzoekschrift om

ar
re

st
nr

.1
38

/2
01

0

79



vergoeding dient in te dienen bij de administratieve overheid. Dat
gebrek aan vervaltermijn is verantwoord doordat dergelijke
verzoeken geen subjectief recht betreffen, zodat er geen noodzaak is
om nuttig verweer te kunnen voeren betreffende een fout die de
administratieve overheid zou worden verweten. Bovendien kan de
Raad van State, die over de eis tot herstelvordering uitspraak doet
« met inachtneming van alle omstandigheden van openbaar en
particulier belang », het stilzitten van de verzoeker, alsook de
oorzaak daarvan, in aanmerking nemen (RvSt, 12 maart 2007,
Van Eeckhout, nr. 168.782). Bovendien zou het tijdsverloop nadelige
gevolgen kunnen hebben voor de verzoeker, zoals de moeilijkheid
om het bewijs te leveren van het oorzakelijk verband tussen de
niet-foutieve handeling en de schade.

Het Hof beslist derhalve dat artikel 11 van de gecoördineerde
wetten op de Raad van State, zo gelezen dat er geen
verjaringstermijn geldt binnen welke de betrokkene de hierin
bepaalde procedure tot het verkrijgen van een herstelvergoeding
wegens buitengewone schade bij de administratieve overheid dient
in te stellen, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt.
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VI. VREEMDELINGENRECHT

15. De aanvraag tot gezinshereniging
(arrest nr. 128/2010)

De artikelen 40 tot 47 van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna : « de
Vreemdelingenwet ») bevatten specifieke bepalingen betreffende
vreemdelingen, burgers van de Unie en hun familieleden en
vreemdelingen, familieleden van een Belg. Artikel 12bis van
dezelfde wet regelt de procedure inzake de toelating tot verblijf
voor de vreemdelingen die op grond van artikel 10 van rechtswege
zijn toegelaten tot een verblijf van meer dan drie maanden in het
Rijk; tot die categorie van vreemdelingen behoort onder meer de
buitenlandse echtgenoot van een vreemdeling die toegelaten of
gemachtigd is tot een verblijf van onbeperkte duur in het Rijk of die
gemachtigd is om er zich te vestigen (artikel 10, § 1, 4°).
Artikel 12bis, § 2, regelt de procedure wanneer de aanvraag wordt
ingediend via de Belgische diplomatieke of consulaire
vertegenwoordiger in het buitenland; artikel 12bis, §§ 3 en 4, regelt
de procedure wanneer de aanvraag in België gebeurt bij het
gemeentebestuur.

Aan het Hof werd gevraagd of de voormelde artikelen 40 tot 47 de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden, « in zoverre zij niet
erin voorzien dat de vreemdeling die een gezinshereniging
aanvraagt met een echtgenoot die een Belgisch of Europees
onderdaan is, tot het verblijf moet worden toegelaten wanneer zijn
aanvraag na het verstrijken van een bepaalde termijn niet is
beantwoord, terwijl de vreemdeling die een gezinshereniging met
een tot het verblijf in België toegelaten niet-EG-onderdaan
aanvraagt, met toepassing van artikel 12bis (§ 2, derde, vierde en
vijfde lid; § 3, derde en vierde lid; § 4, derde lid) van diezelfde wet,
bij ontstentenis van antwoord na het verstrijken van een termijn van
negen maanden, eventueel verlengd, die volgt op de datum waarop
zijn aanvraag is ingediend, wel tot dat verblijf wordt toegelaten ».
Rekening houdend met de gegevens van de zaak beperkt het Hof
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zijn onderzoek tot de vergelijking van een aanvraag tot
gezinshereniging die moet worden ingediend via een Belgische
diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger in het buitenland,
met de situatie beoogd in artikel 12bis, § 2, van de
Vreemdelingenwet.

Artikel 12bis, § 2, van de Vreemdelingenwet werd vervangen door
de wet van 15 september 2006, waarbij de wetgever de Europese
richtlijn 2003/86/EG inzake het recht op gezinshereniging, heeft
omgezet in Belgisch recht. Ten aanzien van onderdanen van een
derde land die een aanvraag tot gezinshereniging met een andere
onderdaan van een derde land indienen, bepaalt artikel 5, lid 4, van
die richtlijn dat een beslissing over hun aanvraag zo spoedig
mogelijk en, in ieder geval, uiterlijk negen maanden na de datum
van indiening van een verzoek moet worden genomen, dat die
termijn in buitengewone omstandigheden kan worden verlengd en
dat de lidstaten tevens moeten bepalen wat het gevolg is van het
verstrijken van die termijn. Artikel 12bis, § 2, van de
Vreemdelingenwet komt aldus tegemoet aan de verplichtingen
opgelegd door de richtlijn.

De artikelen 40 tot 47 van de Vreemdelingenwet werden gewijzigd
door de wet van 25 april 2007, waarbij 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, werd
omgezet in Belgisch recht. Volgens artikel 5 van de richtlijn moet een
inreisvisum voor familieleden van de burgers van de Unie die een
aanvraag tot gezinshereniging indienen zo spoedig mogelijk via een
versnelde procedure worden verleend en krachtens artikel 10 wordt
het verblijfsrecht van een familielid van een burger van de Unie die
niet de nationaliteit van een lidstaat bezit, binnen zes maanden na
de datum van indiening van een aanvraag vastgesteld door afgifte
van een verblijfskaart. Bij de omzetting van de richtlijn heeft de
wetgever in de artikelen 40 tot 47 geen expliciete regeling ingevoerd
inzake de termijn die door de overheid zou moeten worden
gerespecteerd in het in de verwijzingsbeslissing beoogde geval.
Artikel 42, § 1, verleent de Koning de opdracht om, overeenkomstig
de Europese verordeningen en richtlijnen, de voorwaarden en de
duur te regelen van het verblijf van meer dan drie maanden in het
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Rijk van de burgers van de Unie en hun familieleden. Het koninklijk
besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen bepaalt echter
evenmin een termijn binnen welke over de aanvraag voor
gezinshereniging via een diplomatieke of consulaire
vertegenwoordiger in het buitenland, moet worden beslist.

Artikel 12bis, § 2, derde tot vijfde lid, van de Vreemdelingenwet
houdt voor de betrokken vreemdeling een dubbele waarborg in :
enerzijds, wordt de overheid verplicht om binnen een bepaalde
termijn te beslissen over de aanvraag tot gezinshereniging, zodat de
betrokkene niet te lang in het ongewisse blijft over het antwoord op
zijn aanvraag; anderzijds, moet de toelating worden verleend indien
geen enkele beslissing werd genomen binnen de opgelegde termijn,
waardoor de betrokken vreemdeling wordt beschermd indien de
overheid de opgelegde termijn niet respecteert of geen enkele
beslissing neemt. Er bestaat geen redelijke verantwoording voor het
ontzeggen van een dergelijke waarborg aan een onderdaan van een
derde land die is gehuwd met een EU-onderdaan of met een
Belgische onderdaan en die in soortgelijke omstandigheden een
aanvraag tot gezinshereniging indient via een Belgische
diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger in het buitenland; de
betrokken vreemdeling heeft immers hetzelfde belang bij een tijdige
beslissing en de rechtszekerheid gebiedt dat hij eveneens het gevolg
kent van het uitblijven van die beslissing.

Vermits de wetgever in de artikelen 40 tot 47 van de
Vreemdelingenwet geen termijn heeft bepaald binnen welke de
overheid moet beslissen over een aanvraag tot gezinshereniging die
wordt ingediend via een Belgische diplomatieke of consulaire
vertegenwoordiger in het buitenland, en dus evenmin bepaalt wat
het gevolg is wanneer de overheid niet antwoordt binnen de
voorziene termijn, zou kunnen worden voorgehouden dat de
algemene regeling vervat in artikel 12bis, § 2, derde tot vijfde lid,
van die wet van toepassing is : deze regeling geldt immers voor de
personen bedoeld in artikel 10, waartoe onder meer de
vreemdelingen behoren wier recht op verblijf wordt erkend door
een internationaal verdrag, een wet of een koninklijk besluit
(artikel 10, § 1, 1°). De wetgever is niettemin bij de regeling van de
gezinshereniging met de in de artikelen 40 tot 47 van de
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Vreemdelingenwet bedoelde personen gehouden door het Europees
recht, waaronder de voormelde richtlijn 2004/38/EG, en hij moet
voorzien in een regelgeving die coherent is met andere bepalingen
uit de Vreemdelingenwet. Volgens artikel 40bis van de
Vreemdelingenwet gelden de bepalingen van titel II, hoofdstuk 1,
onverminderd de meer voordelige bepalingen vervat in wetten of
Europese verordeningen waarop de familieleden van de burger van
de Unie aanspraak zouden kunnen maken. Volgens artikel 42 wordt
het recht op verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk erkend
aan de burger van de Unie en zijn familieleden onder de
voorwaarden en voor de duur door de Koning bepaald
overeenkomstig de Europese verordeningen en richtlijnen.
Bovendien stelt artikel 40ter dat voor wat de bepalingen van titel II,
hoofdstuk 1, betreft, de bepalingen van dit hoofdstuk die van
toepassing zijn op de familieleden van de burger van de Unie die
hem begeleiden of zich bij hem voegen eveneens van toepassing zijn
op de familieleden van een Belg die hem begeleiden of zich bij hem
voegen.

Het Hof beslist bijgevolg dat de artikelen 40 tot 47 van de wet van
15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden doordat de wetgever
geen termijn heeft vastgesteld binnen welke de bevoegde
overheden moeten beslissen over een aanvraag tot gezinshereniging
van een niet-EU-burger met een burger van de Unie of een Belg, die
wordt ingediend via een Belgische diplomatieke of consulaire post
in het buitenland en doordat hij evenmin heeft vastgesteld welk
gevolg moet worden gehecht aan het uitblijven van een beslissing
binnen de voorziene termijn.1

1 Zie dit verslag, pp. 71-72.
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VII. STRAFRECHT EN STRAFRECHTSPLEGING

16. Het strafrechtelijk wettigheidsbeginsel en de machtiging
aan de Koning met betrekking tot verplichtingen die uit
een Europese verordening voortvloeien
(arrest nr. 37/2010)

De wet van 18 februari 1969 heeft, zoals het opschrift ervan
aangeeft, betrekking op diverse maatregelen ter uitvoering van de
internationale verdragen en akten inzake vervoer over zee, over de
weg, de spoorweg of de waterweg.

Aan het Hof is de vraag gesteld of de machtiging aan de Koning in
het voormelde artikel 1 en de strafbaarstelling van de overtredingen
van de op grond van die machtiging genomen besluiten in artikel 2
van dezelfde wet het strafrechtelijk wettigheidsbeginsel schenden,
doordat de wetgever niet heeft gepreciseerd wat onder « alle
vereiste maatregelen […] ter uitvoering van de verplichtingen die
voortvloeien uit de internationale verdragen en uit de krachtens
deze genomen internationale akten » moet worden verstaan en
doordat hij evenmin nader heeft bepaald welke « internationale
verdragen » en « internationale akten » worden beoogd.

Door aan de wetgevende macht de bevoegdheid te verlenen,
enerzijds, om te bepalen in welke gevallen en in welke vorm
strafvervolging mogelijk is en, anderzijds, om een wet aan te nemen
op grond waarvan een straf kan worden bepaald en toegepast,
waarborgen de artikelen 12, tweede lid, en 14 van de Grondwet aan
elke burger dat geen enkele gedraging strafbaar zal worden gesteld
en geen enkele straf zal worden opgelegd dan op grond van regels
aangenomen door een democratisch verkozen beraadslagende
vergadering. Het wettigheidsbeginsel in strafzaken gaat niet zover
dat het de wetgever ertoe verplicht elk aspect van de
strafbaarstelling zelf te regelen; een delegatie aan de Koning is niet
in strijd met dat beginsel voor zover de machtiging voldoende
nauwkeurig is omschreven en betrekking heeft op de
tenuitvoerlegging van maatregelen waarvan de essentiële
elementen voorafgaandelijk door de wetgever zijn vastgesteld.
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De zaak voor de verwijzende rechter heeft betrekking op inbreuken
op de artikelen 13 en 15, lid 7, van de verordening (EEG) nr. 3821/85
van de Raad van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat
in het wegvervoer. Een koninklijk besluit van 14 juli 2005 bepaalt
dat de inbreuken op die verordening en op dat koninklijk besluit
worden bestraft overeenkomstig artikel 2 van de wet van 18 februari
1969.

Het Hof beperkt zijn onderzoek in dit geval tot de hypothese dat de
machtiging aan de Koning betrekking heeft op verplichtingen die
voortvloeien uit een Europese verordening.

Een verordening heeft een algemene strekking; zij is verbindend in
al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat
(artikel 288, tweede lid, van het Verdrag betreffende de werking van
de Europese Unie); zij heeft slechts bindende kracht nadat zij,
samen met de bijlagen in voorkomend geval, in het Publicatieblad
van de Europese Unie is bekendgemaakt.

Doordat een Europese verordening rechtstreeks toepasselijk is in de
Belgische rechtsorde, kan zij eveneens krachtens artikel 34 van de
Grondwet de vereiste essentiële elementen bevatten. Dat is met
name het geval wat de hoger vermelde artikelen 13 en 15, lid 7, van
de verordening (EEG) nr. 3821/85 betreft; de voorschriften waarvan
de niet-naleving door de wetgever strafbaar is gesteld, zijn derhalve
op nauwkeurige wijze uiteengezet. De strafbaarstelling van
inbreuken op de verordening vloeit voort uit artikel 2, § 1, van de
wet van 18 februari 1969 dat de overtreding van de besluiten,
genomen met toepassing van de machtiging bedoeld in artikel 1 van
dezelfde wet, strafbaar stelt. De minimum- en de maximumstraf
zijn uitdrukkelijk bepaald in artikel 2, § 1, van de wet van
18 februari 1969. In een dergelijke juridische context kan de
wetgever, zonder aan het strafrechtelijk wettigheidsbeginsel
afbreuk te doen, de nadere uitvoering van verordeningen op een
bepaald domein, te dezen het vervoer over zee, over de weg, de
spoorweg of de waterweg, in haar geheel aan de Koning opdragen,
zonder dat hij dat voor elke verordening afzonderlijk dient te
bevestigen en zonder dat hij nader dient te preciseren welke
uitvoeringsmaatregelen de Koning mag nemen.
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Het Hof beslist bijgevolg dat de artikelen 1 en 2 van de wet van
18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de
internationale verdragen en akten inzake vervoer over zee, over de
weg, de spoorweg of de waterweg de artikelen 12, tweede lid, en 14
van de Grondwet niet schenden.

17. De wet op de handelspraktijken en de voorlichting en
bescherming van de consument
(arrest nr. 111/2010)

Vóór de wijziging ervan bij de wet van 5 juni 2007, bepaalde
artikel 103 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de
handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de
consument, die werd opgeheven bij de wet van 6 april 2010
betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, dat
« met geldboete van 500 tot 20 000 frank [werden] gestraft, zij die te
kwader trouw de bepalingen van deze wet overtreden, met
uitzondering van die welke bedoeld zijn in de artikelen 102, 104 en
105 en met uitzondering van de inbreuken bedoeld in de
artikelen 30, 93 en 97 »; artikel 113 van de voormelde wet bepaalde
onder meer dat, « onverminderd de plichten van de officieren van
de gerechtelijke politie, […] de door de Minister aangestelde
ambtenaren bevoegd [zijn] om de in de artikelen 102 tot 105
vermelde inbreuken op te sporen en vast te stellen. De
processen-verbaal welke door die ambtenaren worden opgesteld,
hebben bewijskracht tot het tegendeel is bewezen ».

Het Hof werd ondervraagd over de grondwettigheid van die
bepalingen.

Aan het Hof werd in de eerste plaats gevraagd of artikel 103 van de
in het geding zijnde wet, al dan niet in samenhang gelezen met
artikel 94 ervan, bestaanbaar was met de artikelen 12 en 14 van de
Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 7 van het Europees
Verdrag voor de rechten van de mens.
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Het Hof herinnert aan de redenen en de draagwijdte van het
wettigheidsbeginsel in strafzaken.1

De verwijzende rechter wenst in de eerste plaats van het Hof te
vernemen of het begrip « kwade trouw », dat in artikel 103 van de
in het geding zijnde wet wordt gebruikt om het morele bestanddeel
van de inbreuk te definiëren, aan de vereisten van voorzienbaarheid
van de strafwet voldoet.

Het is juist dat de definitie van het morele bestanddeel dat door de
in het geding zijnde bepaling wordt beoogd, aanleiding zou kunnen
geven tot interpretatiemoeilijkheden; niettemin dient rekening te
worden gehouden met de toelichting die daarover werd gegeven
tijdens de parlementaire voorbereiding van de in het geding zijnde
wet, volgens welke « er […] sprake [is] van kwade trouw wanneer,
rekening houdend met de feitelijke omstandigheden waarin de
daden werden gesteld, de dader ervan geen enkele twijfel […] kan
hebben over het delictuele karakter ervan. De kwade trouw
veronderstelt geen bijzondere bedoeling : het volstaat dat de
betrokkene met kennis van zaken en ten nadele van zijn
concurrenten of van de verbruikers de wet overtreedt ». In de
interpretatie die het Hof van Cassatie aan die bepaling geeft, kiest
het voor een soortgelijke interpretatie van het begrip « kwade
trouw ». Dat is overigens de strekking die dat begrip krijgt in de
omgangstaal en volgens de gewone betekenis, zodat de
rechtsonderhorige redelijkerwijs in staat is de draagwijdte ervan te
bepalen. Dat geldt des te meer wanneer de adressaten van de
strafbaarstelling, zoals te dezen, personen zijn die beroepsmatig
handelen en over goede informatie beschikken of kunnen
beschikken ten aanzien van de wenselijkheid van hun gedragingen.

Een tekst met algemene draagwijdte kan niet worden verweten
geen preciezere definitie van het vereiste opzet te geven. Zoals het
hem toekomt wanneer hij over de ernst van de aan hem
voorgelegde feiten moet oordelen, zal de rechter het bestaan van dat
opzet moeten beoordelen, niet op grond van subjectieve
opvattingen die de toepassing van de in het geding zijnde bepaling

1 Zie het verslag 2005, pp. 13-16 en het verslag 2008, pp. 73-77.
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onvoorzienbaar zouden maken, maar door de objectieve
bestanddelen in overweging te nemen en met de specifieke
omstandigheden van elke zaak en met de in het strafrecht geldende
beperkende interpretatie rekening te houden.

De verwijzende rechter wenste eveneens van het Hof te vernemen
of het begrip « daad die strijdig is met de eerlijke
handelsgebruiken » voldoet aan de vereiste van voorzienbaarheid
die is opgelegd bij artikel 12, tweede lid, van de Grondwet, en bij
artikel 7 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. In
zoverre, krachtens artikel 103 van de in het geding zijnde wet, het te
kwader trouw stellen van een daad die strijdig is met de eerlijke
handelsgebruiken en die de belangen van één of meer consumenten
schaadt of kan schaden, uit hoofde van een verkoper, een strafbaar
feit vormt, dienen de waarborgen afgeleid uit artikel 12 van de
Grondwet en uit artikel 7 van het Europees Verdrag voor de rechten
van de mens op die bepaling te worden toegepast.

Na verwijzing naar de parlementaire voorbereiding van de wet en
naar de rechtspraak van het Hof van Cassatie, stelt het Hof vast dat
de aard van de te beschermen rechtsgoederen, met name die van de
consument, de wetgever ertoe kan aanzetten deze maximaal te
beschermen; door de complexiteit van de problematiek van de
oneerlijke handelspraktijken kunnen specifieke wettelijke
voorschriften niet steeds een adequate bescherming waarborgen. Bij
de beoordeling van die verplichting in het licht van het
wettigheidsbeginsel in strafzaken, moet voor ogen worden
gehouden dat ze is gericht 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 commerciële daden die de
exploitatie van hun onderneming met zich brengt.

Het begrip « eerlijke handelsgebruiken » is vaak het voorwerp
geweest van een uitgebreide rechtspraak; bovendien is tijdens de
parlementaire voorbereiding herhaaldelijk erop gewezen dat de
wetgever naar die rechtspraak wilde verwijzen. De in het geding
zijnde wet neemt aldus een begrip van een vroegere wetgeving over
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dat in de rechtspraak derwijze is gepreciseerd dat het voor de
rechtsonderhorige voldoende duidelijk is om zijn gedrag erop af te
stemmen.

In een laatste prejudiciële vraag verzoekt de verwijzende rechter het
Hof, in hoofdzaak, zich uit te spreken over de bestaanbaarheid van
artikel 113 van de in het geding zijnde wet 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 de
waarborgen die zijn opgenomen in de artikelen 1, 44/6 en 44/11 van
de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, niet van toepassing
zijn op de door de Minister aangestelde ambtenaren wanneer zij,
krachtens de in het geding zijnde bepaling, processen-verbaal
opstellen.

Overeenkomstig artikel 113, § 1, van de in het geding zijnde wet,
zijn zowel de officieren van gerechtelijke politie als de door de
Minister aangestelde ambtenaren bevoegd om in die
aangelegenheid processen-verbaal op te stellen. De inbreuken op de
wetgeving op de handelspraktijken worden dus door twee
verschillende diensten opgespoord; het is niet onredelijk dat de ene,
die meer gespecialiseerd is dan de andere, gemachtigd is een grotere
verscheidenheid van maatregelen te nemen en bijgevolg een meer
uitgebreide beoordelingsbevoegdheid bezit. Overigens, om een
ongelijke toepassing van de wet te voorkomen, bepaalt artikel 113,
§ 4, van de in het geding zijnde wet dat de aangestelde ambtenaren
hun taak uitoefenen onder het toezicht van de procureur-generaal.
De aangestelde ambtenaren vallen weliswaar niet binnen het
toepassingsgebied van de strafbaarstelling van artikel 44/11 van de
wet van 5 augustus 1992; zij worden echter gestraft met een analoge
sanctie krachtens artikel 241 van het Strafwetboek. Ten slotte, gelet
op het zeer technische karakter van de in het geding zijnde
wetgeving en op de daarmee samenhangende moeilijkheid om de
inbreuken op die wetgeving vast te stellen, is het niet onredelijk dat
aan de processen-verbaal die door de aangestelde ambtenaren
worden opgesteld, een bijzondere wettelijke bewijswaarde is
toegekend, die een uitzondering vormt op de algemene regel dat
een proces-verbaal geldt als loutere inlichting.
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Het Hof beslist dan ook dat de artikelen 94 en 103 van de wet van
14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en
bescherming van de consument artikel 12, tweede lid, van de
Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 7 van het
Europees Verdrag voor de rechten van de mens, niet schenden, en
dat artikel 113 van dezelfde wet de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 6 van het
Europees Verdrag voor de rechten van de mens, niet schendt.

18. Wijziging van de wet : toepassing van de minst strenge wet
- Praktijken van « huisjesmelkers »
(arrest nr. 27/2010)

De artikelen 16 tot 21 van de wet van 10 augustus 2005 « tot
wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking van
de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen
praktijken van huisjesmelkers » (hierna : de wet van 10 augustus
2005) voegen in boek II, titel VIII, van het Strafwetboek een
hoofdstuk IIIquater in, met als opschrift : « Misbruik van andermans
bijzonder kwetsbare positie door de verkoop, verhuur of
terbeschikkingstelling van goederen met de bedoeling een
abnormaal profijt te realiseren ». Vóór de inwerkingtreding van die
bepalingen werd deze aangelegenheid geregeld in de
paragrafen 1bis tot 5 van artikel 77bis van de wet van 15 december
1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Overigens kan, volgens artikel 2 van het Strafwetboek, « geen
misdrijf […] worden gestraft met straffen die bij de wet niet waren
gesteld voordat het misdrijf werd gepleegd. Indien de straf, ten tijde
van het vonnis bepaald, verschilt van die welke ten tijde van het
misdrijf was bepaald, wordt de minst zware straf toegepast ».

Het Hof is ondervraagd over de bestaanbaarheid met de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van de voormelde artikelen 16
tot 21 in zoverre zij van toepassing zijn op misdrijven die vóór de
inwerkingtreding van de wet van 10 augustus 2005 zijn gepleegd;
de verwijzende rechter, voor wie hoger beroep was ingesteld in een
zaak die aanhangig is gemaakt met betrekking tot misdrijven die
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vóór 12 september 2005 (datum van inwerkingtreding van de wet
van 10 augustus 2005) zijn gepleegd en die na die datum uitspraak
moest doen, ondervroeg het Hof over de grondwettigheid van de in
het geding zijnde bepalingen, indien zij in die zin worden
geı̈nterpreteerd dat de straffen waarin de nieuwe artikelen 433decies
en volgende van het Strafwetboek voorzien minder zwaar moeten
worden geacht dan de straffen waarin het vroegere artikel 77bis,
§ 1bis en § 5, van de wet van 15 december 1980 voorzag, zodat de
nieuwe straffen moeten worden toegepast vanaf de
inwerkingtreding van de voormelde artikelen 433decies en volgende
- zelfs voor feiten die vóór die inwerkingtreding zijn gepleegd.

Artikel 2 van het Strafwetboek voert een verschil in behandeling in
tussen rechtsonderhorigen, naargelang hun zaak wordt berecht
vóór of na de inwerkingtreding van de nieuwe wet. Dat verschil in
behandeling zou, te dezen, onevenredige gevolgen hebben, in
zoverre de rechter, om de minst zware wet te bepalen die hij op
grond van het voormelde artikel 2 moet toepassen, rekening moet
houden met de rechtspraak betreffende die bepaling, volgens welke
de wet die in een kortere gevangenisstraf voorziet, maar in een
hogere geldboete, wordt beschouwd als minder zwaar dan de
vroegere wet die in een langere gevangenisstraf, maar in een lagere
geldboete voorzag (Cass., 19 mei 2009, P.08.1164.N).

Vermits een verschil in behandeling - dat afhankelijk is van de
datum van inwerkingtreding van de nieuwe wet - in het geding is,
onderzoekt het Hof of, bij ontstentenis van een overgangsregeling,
de in het geding zijnde bepalingen al dan niet bestaanbaar zijn met
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

De artikelen 10 en 11 van de Grondwet vereisen, in beginsel, niet dat
een nieuwe wet gepaard gaat met overgangsmaatregelen.

Krachtens het vroegere artikel 77bis, § 1bis, van de voormelde wet
van 15 december 1980 kon een beklaagde worden veroordeeld tot
een gevangenisstraf van één jaar tot vijf jaar en tot een geldboete
van vijfhonderd tot vijfentwintigduizend euro; krachtens het
vroegere artikel 77bis, § 5, van dezelfde wet kon de bijzondere
verbeurdverklaring, zoals bedoeld in artikel 42, 1°, van het
Strafwetboek, worden toegepast zelfs wanneer de zaken waarop zij
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betrekking had, niet het eigendom van de veroordeelde waren.
Krachtens het nieuwe artikel 433decies van het Strafwetboek, zoals
ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2005, kan een beklaagde
worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden tot
drie jaar en tot een geldboete van vijfhonderd euro tot
vijfentwintigduizend euro; de boete wordt zoveel keer toegepast als
er slachtoffers zijn. Krachtens het nieuwe artikel 433terdecies van het
Strafwetboek kan de bijzondere verbeurdverklaring, zoals bedoeld
in artikel 42, 1°, van het Strafwetboek, worden toegepast zelfs
wanneer de zaken waarop zij betrekking heeft, niet het eigendom
van de veroordeelde zijn, zonder dat die verbeurdverklaring
evenwel afbreuk kan doen aan de rechten van derden op de
goederen die verbeurd zouden kunnen worden verklaard.

Volgens de parlementaire voorbereiding ervan heeft de wet van
10 augustus 2005 tegelijkertijd tot doel het Belgische recht in
overeenstemming te brengen met de internationaalrechtelijke
bepalingen inzake mensenhandel en mensensmokkel, de straffen te
verzwaren voor personen die zich schuldig maken aan smokkel van
en handel in niet-begeleide minderjarigen en de bescherming tegen
de huisjesmelkers uit te breiden. Hoewel het voorstel om, wat
laatstgenoemden betreft, te voorzien in een gevangenisstraf die vijf
jaar kan bedragen, naar het voorbeeld van datgene wat werd
bepaald in de wet van 15 december 1980, werd geweerd ten gunste
van « straffen [die] enigszins lichter [zijn] » maar waarbij werd
voorzien in « financiële sancties [die] veel zwaarder [zijn] », lijken
de in het geding zijnde bepalingen, die zijn ingeschreven in een wet
waarvan het opschrift reeds aangeeft dat ze ertoe strekt « de strijd
te versterken » tegen de erin beoogde gedragingen, in de geest van
de wetgever opgevat te zijn met de bedoeling de erin strafbaar
gestelde misdrijven strenger te bestraffen en zulks door in het
Strafwetboek de modaliteit van de vermenigvuldiging van de
geldboeten met het aantal slachtoffers in te voeren, modaliteit die is
ontleend aan het arbeidsrecht, door de toepassingssfeer van
bepalingen die voordien enkel de vreemde slachtoffers
beschermden uit te breiden tot de Belgen, door de toepassingssfeer
van de verbeurdverklaring uit te breiden tot de onroerende
goederen en door te voorzien in verzwarende omstandigheden
(artikelen 433undecies en 433duodecies van het Strafwetboek).
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Al kende de wetgever de draagwijdte van artikel 2, tweede lid, van
het Strafwetboek, zoals hierboven in herinnering is gebracht,
volgens welke de nieuwe wet niettemin als de minst zware moet
worden beschouwd, aangezien zij voorziet in een minder zware
gevangenisstraf dan die welke in de vroegere wet was opgenomen,
toch heeft de wetgever het mogelijk gemaakt dat
rechtsonderhorigen, na de inwerkingtreding van de nieuwe wet,
voor de feiten gepleegd vóór die inwerkingtreding worden bestraft
op een wijze die de wetgever zelf strenger heeft gewild dan
wanneer die rechtsonderhorigen vóór die inwerkingtreding zouden
zijn berecht : de retroactieve toepassing van de nieuwe wet op de
inbreuken gepleegd vóór de inwerkingtreding ervan, is dus
discriminerend.1

Het Hof beslist bijgevolg dat, in zoverre zij tot gevolg hebben dat de
misdrijven gepleegd vóór 12 september 2005 met zwaardere boeten
worden bestraft dan diegene die zijn bedoeld in het vroegere
artikel 77bis, §§ 1bis, 2 en 3, van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, de
artikelen 433decies en 433undecies van het Strafwetboek, ingevoegd
bij de wet van 10 augustus 2005 tot wijziging van diverse
bepalingen met het oog op de versterking van de strijd tegen
mensenhandel en mensensmokkel en tegen praktijken van
huisjesmelkers, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden.

19. De sanctie voor de overschrijding van de redelijke termijn
(arresten nrs. 16/2010, 51/2010 en 92/2010)

Artikel 21ter van de voorafgaande titel van het Wetboek van
strafvordering bepaalt dat indien de duur van de strafvervolging de
redelijke termijn overschrijdt, de rechter de veroordeling bij
eenvoudige schuldigverklaring kan uitspreken of een straf kan
uitspreken die lager kan zijn dan de wettelijke minimumstraf;
wanneer de veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring wordt

1 Zie het verslag 2005, pp. 63-68.
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uitgesproken, wordt de verdachte veroordeeld in de kosten en, zo
daartoe aanleiding bestaat, tot teruggave; de bijzondere
verbeurdverklaring wordt uitgesproken.

Aan het Hof werd herhaalde malen gevraagd of die 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 de vonnisrechter, wanneer hij vaststelt dat de
redelijke termijn werd overschreden, niet de sanctie van het verval
van de strafvordering kan uitspreken, terwijl de kamer van
inbeschuldigingstelling met toepassing van artikel 235bis van het
Wetboek van strafvordering dat verval wel kan uitspreken. De
aldus door de verwijzende rechter gemaakte vergelijking betreft een
interpretatie van artikel 235bis van het Wetboek van strafvordering
zoals die kon voortvloeien uit een arrest van het Hof van Cassatie
van 8 april 20081; dat arrest betekende een ommekeer ten opzichte
van de vroegere rechtspraak - die stelde dat enkel de vonnisrechter
uitspraak deed over de overschrijding van de redelijke termijn2 -
nadat die rechtspraak door het Europees Hof voor de Rechten van
de Mens expliciet was veroordeeld3.

In drie recente arresten verduidelijkte het Hof van Cassatie evenwel
zijn rechtspraak4. Die arresten hebben als gevolg dat het door de
verwijzende rechter opgeworpen verschil in behandeling niet meer
bestaat, aangezien in de hypothese van een overschrijding van de
redelijke termijn die niet als gevolg heeft dat « de bewijsvoering en
het recht van verdediging van de verdachte ernstig en onherstelbaar
zijn aangetast », de onderzoeksgerechten noch de vonnisgerechten
vermogen het verval of de onontvankelijkheid van de
strafvordering uit te spreken.

Ook in de hypothese van een overschrijding van de redelijke termijn
die wel als gevolg heeft dat « de bewijsvoering en het recht van
verdediging van de verdachte ernstig en onherstelbaar zijn

1 Cass., 8 april 2008, P.07.1903.N.
2 Cass., 8 november 2005, P.05.1191.N.
3 EHRM, 25 september 2007, De Clerck t. België, §§ 84-85.
4 Cass., 27 oktober 2009, P.09.0901.N; Cass., 24 november 2009, P.09.0930.N en

P.09.1080.N.
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aangetast », bestaat er geen verschil in behandeling tussen de
verdachte voor het onderzoeksgerecht en de beklaagde voor de
vonnisrechter : de vonnisrechter dient immers, indien de
bewijsvoering onmogelijk is geworden, de beklaagde vrij te spreken
en, indien het recht van verdediging ernstig en onherstelbaar is
aangetast, dient hij de onontvankelijkheid van de strafvordering
vast te stellen.

Bijgevolg beslist het Hof, in zijn arrest nr. 16/2010, dat artikel 21ter
van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering 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,
niet schendt. Het bevestigt die rechtspraak in de arresten
nrs. 51/2010 en 92/2010.

20. Rentevoet voor de teruggave van de strafrechtelijke
borgstelling
(arrest nr. 36/2010)

De wet van 4 mei 1936 houdende bekrachtiging van zekere
koninklijke besluiten genomen ter uitvoering van de wet van 31 juli
1934, verlengd en aangevuld bij de wetten van 7 december 1934, van
15 en van 30 maart 1935, bekrachtigt het koninklijk besluit nr. 150
van 18 maart 1935 « tot samenschakeling van de wetten betreffende
de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas en
tot aanbrenging van wijzigingen daarin krachtens de wet van 31 juli
1934 ». Artikel 17 van dat koninklijk besluit bepaalt dat de rentevoet
bij begrotingswet wordt vastgesteld.

Het Hof is ondervraagd over de bestaanbaarheid, met de
artikelen 10, 11, 16 en 17 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, van de voormelde
wet, « in samenhang gelezen met de ministeriële besluiten tot
vaststelling van de op de strafrechtelijke borgstelling toepasselijke
rentevoeten », in zoverre die bepalingen voor de teruggave van de
strafrechtelijke borgstelling zouden voorzien in een interestvoet die
lager zou liggen dan de wettelijke interestvoet en dan de inflatie.
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Ten aanzien van de eventuele schending van de artikelen 10 en 11
van de Grondwet zou, volgens de verwijzende rechter, een verschil
in behandeling bestaan tussen de rechtzoekenden die de teruggave
zouden verkrijgen van een borgtocht betaald naar aanleiding van
een tenlastelegging in een strafzaak, en de
rechtzoekenden-schuldeisers van sommen die verwijlinteresten
krijgen toegekend : terwijl de in het eerste geval toepasselijke
interestvoet de rentevoet zou zijn die door de Deposito- en
Consignatiekas wordt vastgesteld, zou de in het tweede geval
toepasselijke interestvoet, die hoger ligt, de rentevoet zijn die bij de
wet in burgerlijke en handelszaken wordt vastgesteld.

De wijze van vaststelling van de interestvoet die van toepassing is
op de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven
borgstellingen valt onder het begrotingsbeleid van de overheid; de
wetgever beschikt in die materie over een ruime
beoordelingsbevoegdheid en het Hof zou de daarmee verband
houdende maatregelen alleen kunnen afkeuren indien zij berusten
op een kennelijk onredelijke beoordeling.

De bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven
borgstellingen vormen zakelijke zekerheden die, met name voor de
rekenplichtigen, belastingschuldigen en kopers, ertoe strekken de
verplichtingen te waarborgen die die personen ten aanzien van de
overheid hebben. Voor de onder borgtocht in vrijheid gestelde
personen strekt de borgstelling ertoe hun aanwezigheid in de latere
stadia van de procedure te verzekeren en de tenuitvoerlegging van
de straf te waarborgen. De strafrechtelijke borgstelling is weliswaar
van burgerlijke aard en de toewijzing ervan aan de Staat kan niet
worden beschouwd als een straf; toch bevinden de rechtzoekenden
aan wie zij wordt teruggegeven omdat zij hun verplichtingen zijn
nagekomen, zich in een situatie die wezenlijk verschilt van die van
de schuldeisers die de wettelijke interestvoet in burgerlijke en
handelszaken kunnen genieten. Dat komt, enerzijds, omdat de aan
de eerstgenoemden teruggegeven strafrechtelijke borgstelling onder
de strafvordering valt, terwijl de motivatie van de laatstgenoemden
van privéaard is en onder handelingen of verrichtingen met een
burgerlijk of commercieel karakter valt. Dat komt, anderzijds,
omdat kan worden beschouwd dat de in burgerlijke en
handelszaken verschuldigde interesten een dubbele functie hebben,
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vermits zij het mogelijk maken de persoon die ze geniet, te
vergoeden voor het nadeel dat hij heeft geleden en tegelijk de
persoon die ze verschuldigd is, verantwoordelijk te stellen voor het
nadeel dat hij heeft veroorzaakt. Echter, hoewel kan worden
aangenomen dat de interesten gestort bij de teruggave van een
strafrechtelijke borgstelling die in bewaring is gegeven bij de
Deposito- en Consignatiekas - waarvan de hoedanigheid van
overheid haar overigens toelaat de staatswaarborg te genieten - het
mogelijk maken, ten aanzien van de persoon aan wie zij wordt
teruggegeven, de vastzetting te vergoeden van de waarden die het
voorwerp van de borgstelling hebben uitgemaakt, kan de overheid
waarbij die in bewaring is gegeven, niet verantwoordelijk worden
gesteld voor een nadeel dat moet worden vergoed.

Het Hof beslist bijgevolg dat, door de minister ertoe te verplichten
inzake de teruggave van de strafrechtelijke borgstelling een
interestvoet vast te stellen die verschillend is van die welke wettelijk
is bepaald in burgerlijke en handelszaken - die evolueert volgens de
huurprijs van het geld en bijgevolg rekening houdt met de inflatie
waarnaar in de prejudiciële vraag wordt verwezen -, de wetgever
geen kennelijk onredelijke maatregel heeft genomen.

Ten aanzien van de eventuele schending van de artikelen 10, 11, 16
en 17 van de Grondwet en van artikel 1 van het Eerste Aanvullend
Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens,
strekt, zoals reeds opgemerkt, de borgstelling ertoe de
aanwezigheid te verzekeren van de onder borgtocht in vrijheid
gestelde personen in de latere stadia van de procedure en de
tenuitvoerlegging van de straf te waarborgen. De interest die wordt
gestort bij de teruggave van de borgstelling heeft tot doel de
vastzetting te compenseren van de waarden die deze vormden en
het gegeven dat die rentevoet is vastgesteld op een laag niveau
maakt het, om de voormelde redenen, niet mogelijk te beschouwen
dat een dergelijke maatregel tot doel zou hebben het vermogen van
de overheid bij wie de borgstelling in bewaring is gegeven, zelfs
voorlopig, uit te breiden. Die maatregel zou dus niet kunnen
worden beschouwd als een aantasting van het recht op het
ongestoord genot van eigendom beschermd bij artikel 16 van de
Grondwet en bij artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het
Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Artikel 17 van de
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Grondwet betreft de algemene verbeurdverklaring der goederen en
houdt dus geen verband met een maatregel die tot doel heeft de
rentevoet vast te stellen van de interest die bij de teruggave van de
borgstelling wordt gestort.

Het Hof beslist bijgevolg dat artikel 17 van het koninklijk besluit
nr. 150 van 18 maart 1935 « tot samenschakeling van de wetten
betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en
Consignatiekas en tot aanbrenging van wijzigingen daarin
krachtens de wet van 31 juli 1934 », bekrachtigd bij de wet van 4 mei
1936, de artikelen 10, 11, 16 en 17 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, niet
schendt.

21. Identiteitscontroles en regelmatigheid van het bewijs
(arrest nr. 158/2010)

De wet van 5 augustus 1992 op het politieambt bepaalt in
artikel 34, § 1, dat « de politieambtenaren […] de identiteit
[controleren] van ieder persoon wiens vrijheid wordt benomen of
die een misdrijf heeft gepleegd. Zij kunnen eveneens de identiteit
controleren van ieder persoon indien zij, op grond van zijn
gedragingen, materiële aanwijzingen of omstandigheden van tijd of
plaats redelijke gronden hebben om te denken dat hij wordt
opgespoord, dat hij heeft gepoogd of zich voorbereidt om een
misdrijf te plegen of dat hij de openbare orde zou kunnen verstoren
of heeft verstoord ».

Aan het Hof zijn twee prejudiciële vragen gesteld over het tweede
lid van het voormelde artikel 34, § 1. In de eerste plaats werd aan het
Hof gevraagd of de in het geding zijnde bepaling bestaanbaar is met
de artikelen 12 en 22 van de Grondwet, in de interpretatie dat het
controleren van de identiteit van een persoon zonder dat aan de
voorwaarden van die bepaling is voldaan, niet noodzakelijk de
nietigheid van het verkregen bewijs met zich meebrengt; anderzijds
beoogde het verwijzende rechtscollege te vernemen of de in het
geding zijnde bepaling, in de voormelde interpretatie, bestaanbaar
is met de artikelen 10 en 11, al dan niet in samenhang gelezen met
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de artikelen 12 en 22, van de Grondwet en met de artikelen 6.1 en 8
van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, doordat een
verschil in behandeling in het leven wordt geroepen tussen
rechtsonderhorigen die worden vervolgd voor het plegen van een
misdrijf, naargelang de wetsbepaling die fundamentele rechten
beoogt te vrijwaren, het naleven van de erin vervatte voorschriften
al dan niet op straffe van nietigheid heeft voorgeschreven : terwijl
de niet-naleving van de in het geding zijnde bepaling niet
noodzakelijk leidt tot de nietigheid van het verkregen bewijs, leidt
de niet-naleving van bepaalde onderdelen van het Wetboek van
strafvordering en van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der
talen in gerechtszaken wel tot de nietigheid van het ermee
verkregen bewijs.

De bovenvermelde prejudiciële vragen kunnen niet los worden
gezien van de sinds een arrest van 14 oktober 2003 ontwikkelde
rechtspraak van het Hof van Cassatie, waaruit voortvloeit dat de
omstandigheid dat een bewijselement op onrechtmatige wijze werd
verkregen - ook wanneer het gaat om een bewijselement dat met
schending van verdragsrechtelijk of grondwettelijk gewaarborgde
grondrechten werd verkregen -, slechts tot gevolg heeft dat de
rechter, bij het vormen van zijn overtuiging, dat gegeven
rechtstreeks noch onrechtstreeks in aanmerking mag nemen, hetzij
wanneer de naleving van bepaalde vormvoorwaarden wordt
voorgeschreven op straffe van nietigheid, hetzij wanneer de begane
onrechtmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs heeft
aangetast, hetzij wanneer de aanwending van het bewijs in strijd is
met het recht op een eerlijk proces. In het kader van dat laatste
criterium dient de rechter, volgens het Hof van Cassatie, rekening te
houden met de elementen van de zaak in haar geheel genomen; hij
kan daarbij, onder meer, het feit in overweging nemen dat de
overheid die met de opsporing, het onderzoek en de vervolging van
misdrijven is belast, de onrechtmatigheid al dan niet opzettelijk
heeft begaan of de belangen van de beklaagde al dan niet op grove
wijze heeft veronachtzaamd, het feit dat de ernst van het misdrijf
veruit de begane onrechtmatigheid overstijgt, het feit dat het
onrechtmatig verkregen bewijs alleen een materieel element van het
bestaan van het misdrijf betreft, het feit dat die onrechtmatigheid
geen weerslag heeft op het recht of de vrijheid die door de
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geschonden norm wordt beschermd en het zuiver formeel karakter
van de onrechtmatigheid.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft meerdere
malen geoordeeld dat artikel 6 van het Europees Verdrag voor de
rechten van de mens op zich geen regels bevat betreffende de
toelaatbaarheid van een bewijs in een rechtszaak, en dat het
vaststellen van die regels in de eerste plaats tot het domein van het
nationale recht behoort. Niettemin blijkt uit de rechtspraak van
datzelfde rechtscollege dat het aanwenden van een onrechtmatig
verkregen bewijs in een rechtszaak, in bepaalde omstandigheden,
kan leiden tot een schending van het recht op een eerlijk proces,
gewaarborgd door artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de
rechten van de mens. Bij de beoordeling van een mogelijke
schending van dat recht dient de procedure in haar geheel te
worden onderzocht, met inbegrip van de wijze waarop het bewijs
werd verkregen, wat ook een onderzoek veronderstelt van de
aangevoerde onwettigheid bij het verwerven van het bewijs en,
wanneer het gaat om een schending van een ander recht dat wordt
gewaarborgd door het Europees Verdrag voor de rechten van de
mens, eveneens een onderzoek van de aard van die schending; in
het bijzonder dient aandacht te worden besteed aan de
authenticiteit en de kwaliteit van het bewijs en het belang ervan in
de desbetreffende zaak en aan de vraag of de rechten van
verdediging werden geëerbiedigd, in die zin dat de betrokkene de
mogelijkheid moet hebben gehad om de authenticiteit en de
kwaliteit van het bewijs te betwisten. Het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens is enerzijds van oordeel dat de artikelen 6 en
8 van het Europees Verdrag geen regels bevatten betreffende de
toelaatbaarheid van een bewijs in een rechtszaak en, anderzijds, dat
het aanwenden van een bewijs dat met schending van artikel 8 van
dat Verdrag werd verkregen, niet noodzakelijk tot een schending
leidt van het door artikel 6.1 van het Europees Verdrag
gewaarborgde recht op een eerlijk proces. Daaruit volgt dat de
omstandigheid dat een bewijs, verkregen met schending van een
wettelijke bepaling die het recht op eerbiediging van het privéleven
beoogt te waarborgen, niet automatisch nietig is, op zich het in
artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens
gewaarborgde recht op eerbiediging van het privéleven niet
schendt.
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Artikel 22 van de Grondwet, dat eveneens het recht op eerbiediging
van het privéleven waarborgt, bevat evenmin als artikel 8 van het
Europees Verdrag voor de rechten van de mens, een uitdrukkelijke
regel betreffende de toelaatbaarheid van bewijs dat met schending
van het erin gewaarborgde recht wordt verkregen. Zulk een regel
kan evenmin impliciet uit die bepaling worden afgeleid : uit de
parlementaire voorbereiding van het voormelde artikel 22 blijkt
immers dat de Grondwetgever « een zo groot mogelijke
concordantie [heeft willen nastreven] met artikel 8 van het Europees
Verdrag tot Bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden (EVRM), teneinde betwistingen over de
inhoud van dit Grondwetsartikel respectievelijk art. 8 van het
EVRM te vermijden ». Zonder dat het te dezen nodig is te
onderzoeken of het niet-naleven door de politiediensten van de
voorwaarden die de in het geding zijnde bepaling verbindt aan een
identiteitscontrole, zou kunnen worden beschouwd als niet
bestaanbaar met het in artikel 22 van de Grondwet gewaarborgde
recht op eerbiediging van het privéleven, volstaat het vast te stellen
dat die grondwetsbepaling op zich niet vereist dat een bewijs dat
met schending van het erin gewaarborgde recht wordt verworven,
in alle omstandigheden als nietig dient te worden beschouwd.

Dezelfde conclusie geldt met betrekking tot artikel 12 van de
Grondwet. Zonder dat het nodig is te onderzoeken of een onwettige
identiteitscontrole in bepaalde omstandigheden zou kunnen
worden beschouwd als een ongerechtvaardigde inmenging in het
recht op vrijheid van persoon, zoals gewaarborgd door het eerste lid
van het voormelde artikel 12, volstaat het vast te stellen dat die
bepaling niet vereist dat het bewijs dat met schending van het erin
gewaarborgde recht zou zijn verkregen, automatisch en dus in alle
omstandigheden nietig is. Uit de in het tweede lid van die bepaling
vervatte regel, naar luid waarvan niemand kan worden vervolgd
dan in de gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die zij
voorschrijft, kan immers geen recht worden afgeleid op een
automatische nietigheid van het bewijs dat onrechtmatig zou zijn
verkregen. Het feit dat het toekomt aan de rechter om, rekening
houdend met het geheel van de omstandigheden die eigen zijn aan
de zaak, te beoordelen of het aanwenden van een onrechtmatig
verkregen bewijs het recht op een eerlijk proces, dan wel de
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betrouwbaarheid van het bewijs aantast, leidt niet tot een situatie
die onbestaanbaar is met artikel 12, tweede lid, van de Grondwet.

Ofschoon, wat de tweede prejudiciële vraag betreft, de door het
verwijzende rechtscollege opgesomde artikelen van het Wetboek
van strafvordering en van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik
der talen in gerechtszaken met elkaar gemeen hebben dat zij
voorzien in regels waarvan de naleving op straffe van nietigheid is
voorgeschreven, verschilt de inhoud van die regels doordat zij elk
heel specifieke deelaspecten betreffen van het geheel van de
procedureregels betreffende de opsporing, het onderzoek, de
vervolging en de berechting van misdrijven. Bovendien verschillen
die regels van elkaar in zoverre de instanties tot wie ze zijn gericht,
niet steeds dezelfde zijn (openbaar ministerie, onderzoeksrechter,
rechter ten gronde, enz.). De in het geding zijnde bepaling betreft
eveneens een specifiek aspect van het geheel van de
procedureregels die een invloed kunnen hebben op een strafproces,
namelijk de bij een identiteitscontrole na te leven regels, en bevat
voorschriften die specifiek zijn gericht op de politiediensten.

Het verschil in behandeling tussen bepaalde categorieën van
personen dat voortvloeit uit de toepassing van verschillende
procedureregels in verschillende omstandigheden, houdt op zich
geen discriminatie in; van discriminatie zou slechts sprake zijn
indien het verschil in behandeling dat voortvloeit uit de toepassing
van die procedureregels, een onevenredige beperking van de
rechten van de daarbij betrokken personen met zich zou
meebrengen.

Uit het onderzoek van de eerste prejudiciële vraag is gebleken dat
het loutere feit dat het niet naleven van de in het geding zijnde
bepaling niet automatisch leidt tot de nietigheid van het ermee
verkregen bewijs, op zich niet kan worden beschouwd als een
onevenredige beperking van de rechten van de personen die het
voorwerp uitmaken van een onwettige identiteitscontrole. Noch de
artikelen 12 en 22 van de Grondwet, noch de artikelen 6.1 en 8 van
het Europees Verdrag voor de rechten van de mens vereisen de
« automatische nietigheid » van onrechtmatig verkregen
bewijsmateriaal. De in het geding zijnde bepaling verhindert de
rechter overigens niet om het met schending van die bepaling
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verkregen bewijs niet in aanmerking te nemen wanneer de begane
onrechtmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs zou hebben
aangetast of wanneer het aanwenden van het bewijs zou leiden tot
een schending van het recht van de betrokkene op een eerlijk proces,
gewaarborgd door artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de
rechten van de mens.

Het Hof beslist bijgevolg dat artikel 34, § 1, tweede lid, van de wet
van 5 augustus 1992 op het politieambt, in de interpretatie dat het
controleren van de identiteit van een persoon zonder dat aan de
voorwaarden van die bepaling is voldaan, niet noodzakelijk de
nietigheid van het ermee verkregen bewijs met zich meebrengt,
noch de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in
samenhang gelezen met de artikelen 12 en 22 ervan en met de
artikelen 6.1 en 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de
mens, noch de artikelen 12 en 22 van de Grondwet, schendt.
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VIII. FISCAAL RECHT

22. Het fiscale wettigheidsbeginsel en de delegatie aan de
Koning
(arrest nr. 142/2010)

Een eenmalige forfaitaire bijdrage van 7 000 frank ten laste van
de vennootschappen werd oorspronkelijk ingevoerd bij artikel 78
van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse
bepalingen, ten gunste van het stelsel van de sociale zekerheid der
zelfstandigen; bij arrest nr. 77/93 heeft het Hof het tegen die bepaling
ingestelde beroep tot vernietiging verworpen.

Bij artikel 91 van de wet van 30 december 1992 « houdende sociale
en diverse bepalingen » werd die eenmalige bijdrage vervangen
door een jaarlijkse bijdrage; die bepaling werd op haar beurt
vervangen door artikel 279 van de programmawet van 22 december
2003 en bepaalt voortaan dat « de vennootschappen […] een
jaarlijkse forfaitaire bijdrage verschuldigd [zijn]. De Koning stelt,
opdat het van toepassing zal zijn vanaf 2004, bij een besluit
vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de door
vennootschappen verschuldigde bijdragen vast, maar zonder dat
deze de 868 EUR kunnen overschrijden. Hierbij kan Hij een
onderscheid maken op basis van criteria die rekening houden met
inzonderheid de omvang van de vennootschap ».

Het is in die redactie dat artikel 91 aan de toetsing van het Hof werd
voorgelegd, naar aanleiding van prejudiciële vragen die betrekking
hebben op de bestaanbaarheid van dat artikel met de artikelen 10,
11, 170 en 172 van de Grondwet.

De artikelen 170, 172 en 173 van de Grondwet bevatten het
wettigheidsbeginsel inzake belastingen en retributies; zij zijn niet
van toepassing op socialezekerheidsbijdragen. Hoewel belastingen
en socialezekerheidsbijdragen door hun verplichtend karakter
gemeenschappelijke kenmerken kunnen hebben, zijn zij
fundamenteel verschillend : de belastingen dienen om de algemene
uitgaven van openbaar nut te dekken, terwijl de
socialezekerheidsbijdragen bij uitsluiting bestemd zijn voor de
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financiering van stelsels van tegemoetkomingen ter vervanging of
aanvulling van het inkomen uit arbeid.

De in het geding zijnde bijdrage is een belasting in de zin van de
artikelen 170 en 172 van de Grondwet : zij is een heffing die
gezagshalve door de Staat wordt opgelegd en is niet de
tegenprestatie voor een dienst die door de overheid wordt geleverd
ten voordele van de afzonderlijk beschouwde heffingsplichtige. Aan
die vaststelling wordt geen afbreuk gedaan door het gegeven dat de
opbrengst van die bijdrage voor de financiering van het stelsel van
de sociale zekerheid der zelfstandigen is bestemd, noch door het
gegeven dat op die bijdrage het beginsel van de annualiteit niet van
toepassing is. Het beginsel van de annualiteit van de belastingen
houdt enkel in dat de uitvoerende macht tot het innen van de door
of krachtens de wet geregelde belastingen niet kan overgaan dan
nadat zij daartoe van de wetgevende macht, in de begrotingswet of
de financiewet, machtiging heeft gekregen. Vanwege de
eenjarigheid van de rijksmiddelenbegroting geldt die machtiging
voor één jaar en moet ze jaarlijks worden vernieuwd. Artikel 171
van de Grondwet belet evenwel geenszins dat de belastingwetten
voor langer dan een jaar of zelfs voor onbeperkte duur worden
ingevoerd. Het betalen van de in het geding zijnde bijdrage doet
geen bijkomende rechten op het vlak van de sociale zekerheid
ontstaan, zodat een rechtstreekse band met de sociale zekerheid van
de bijdrageplichtige personen ontbreekt. Daaruit volgt dat de in het
geding zijnde bijdrage niet als een socialezekerheidsbijdrage kan
worden beschouwd.

Een eerste prejudiciële vraag had betrekking op de bestaanbaarheid
van de in het geding zijnde bepalingen met de artikelen 170 en 172,
al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11, van de
Grondwet, doordat zij de Koning de bevoegdheid verlenen het
bedrag van de door de vennootschappen verschuldigde bijdrage
vast te leggen.

Uit de artikelen 170, § 1, en 172, tweede lid, van de Grondwet kan
worden afgeleid dat de fiscale aangelegenheid een bevoegdheid is
die door de Grondwet aan de wet wordt voorbehouden en dat elke
delegatie die betrekking heeft op het bepalen van één van de
essentiële elementen van de belasting in beginsel ongrondwettig is.
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De voormelde grondwetsbepalingen gaan evenwel niet zover dat ze
de wetgever ertoe zouden verplichten elk aspect van een belasting
of van een vrijstelling zelf te regelen; een aan een andere overheid
verleende bevoegdheid is niet in strijd met het wettigheidsbeginsel
voor zover de machtiging voldoende nauwkeurig is omschreven en
betrekking heeft op de tenuitvoerlegging van maatregelen waarvan
de essentiële elementen voorafgaandelijk door de wetgever zijn
vastgesteld. Het door de belastingplichtige te betalen bedrag vormt
een essentieel element van een belasting : het fiscale
wettigheidsbeginsel vereist bijgevolg dat de belastingwet
nauwkeurige, ondubbelzinnige en duidelijke criteria bevat, aan de
hand waarvan kan worden uitgemaakt welk bedrag de
belastingplichtige verschuldigd is.

Krachtens de in het geding zijnde bepalingen, zijn de
vennootschappen een jaarlijkse forfaitaire bijdrage verschuldigd die
als een belasting dient te worden beschouwd en wordt aan de
Koning de bevoegdheid verleend die bijdrage vast te stellen, met
dien verstande dat zij niet hoger mag zijn dan 868 euro. Die
bepalingen komen erop neer dat de Koning wordt gemachtigd een
essentieel element van de belasting, namelijk het belastingtarief, in
concreto vast te stellen. De wetgever heeft evenwel niet alleen het
beginsel van de forfaitaire belasting in de wet opgenomen, maar
ook het maximumbedrag van die belasting bepaald; de wetgever
heeft enkel beoogd aan de Koning over te laten om, op basis van
criteria die rekening houden met de omvang van de vennootschap,
het tarief vast te stellen. Uit het woord « inzonderheid » in het in het
geding zijnde artikel 91, tweede lid, tweede zin, kan echter worden
afgeleid dat de Koning nog andere criteria dan de omvang van de
vennootschap in aanmerking zou kunnen nemen. Bijgevolg is het in
het geding zijnde artikel 91 niet bestaanbaar met het in artikel 170,
§ 1, van de Grondwet besloten wettigheidsbeginsel, doch enkel in
zoverre het het woord « inzonderheid » bevat.

De tweede prejudiciële vraag die door het Hof werd onderzocht,
had betrekking op de bestaanbaarheid van de in het geding zijnde
bepalingen met de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, doordat
zij in een bijdrage voorzien die een forfaitair karakter dient te
hebben en de Koning toelaat een onderscheid te maken op basis van
criteria die rekening houden met de omvang van de vennootschap,
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waardoor vennootschappen die zich op een andere wijze van elkaar
onderscheiden dan door hun omvang, niettemin op identieke wijze
worden behandeld.

In zijn arrest nr. 77/93 heeft het Hof omtrent de bestaanbaarheid met
het beginsel van gelijkheid en niet- discriminatie, van artikel 78 van
de wet van 26 juni 1992, geoordeeld dat het aan de wetgever staat,
geplaatst voor een belangrijk tekort in het « sociaal statuut » der
zelfstandigen, te oordelen in hoeverre het opportuun is om, veeleer
dan de sociale bijdragen van de zelfstandigen te verhogen of het
fiscaal statuut van de vennootschappen te wijzigen, aan de
vennootschappen de verplichting op te leggen een bijdrage te
leveren tot de financiering van het stelsel van de sociale zekerheid
der zelfstandigen wanneer het financiële evenwicht ervan wordt
bedreigd door de omzetting van beroepsactiviteiten als zelfstandige
in activiteiten als vennoot of als dusdanig beschouwde activiteiten.
Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 30 december
1992 blijkt dat die tendensen zich doorzetten, zodat met het oog op
een duurzaam financieel evenwicht van het stelsel van de sociale
zekerheid der zelfstandigen, de forfaitaire bijdrage werd bestendigd
in die zin dat die bijdrage voortaan jaarlijks verschuldigd is. Uit de
parlementaire voorbereiding van artikel 279 van de programmawet
van 22 december 2003 blijkt dat, ten gevolge van de in het geding
zijnde bepalingen, de Koning voortaan verschillende bijdragen,
bestemd voor het stelsel van de sociale zekerheid der zelfstandigen,
kan vaststellen naar gelang van de omvang van de vennootschap;
aldus kan Hij criteria vastleggen die een onderscheid maken tussen
diverse types van vennootschappen waarbij met de omvang van de
vennootschappen rekening wordt gehouden. Aangezien die
bijdragen worden gemoduleerd, zullen de kleinere
vennootschappen lagere bijdragen betalen.

In zijn voormelde arrest nr. 77/93 heeft het Hof erop gewezen dat het
begrip forfait de tegenpool is van het begrip evenredigheid, maar
dat kan worden aangenomen dat overwegingen van
doeltreffendheid en kosten de wetgever verhinderen rekening te
houden met het feit dat de vennootschappen zich in de meest
diverse toestanden bevinden. Zoals de bepalingen waarover het
Hof in zijn voormelde arrest uitspraak heeft gedaan, voorzien de
thans in het geding zijnde bepalingen eveneens in een forfaitaire
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bijdrage, met dien verstande evenwel dat thans de wetgever zelf
een criterium van onderscheid heeft aangegeven - de omvang van
de vennootschap - op basis waarvan de Koning de verschuldigde
bijdrage kan moduleren, zonder dat die bijdrage 868 euro kan
overschrijden. Ermee rekening houdend dat een forfait per
hypothese situaties beoogt die moeilijk kunnen worden geregeld
door middel van algemene bepalingen die het voorwerp van een
wet uitmaken en dat de in het geding zijnde bepalingen in een
criterium van onderscheid en een maximumbedrag voorzien die
niet onredelijk kunnen worden geacht, vermocht de wetgever, in
een materie waar een grote verscheidenheid aan situaties bestaat,
zonder het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie te
schenden, aan de Koning de bevoegdheid toe te wijzen om, binnen
de voormelde grenzen, de bijdragen vast te stellen die door de
vennootschappen in concreto verschuldigd zijn. Daaraan wordt geen
afbreuk gedaan door het gegeven dat vennootschappen die zich op
een andere wijze dan door hun omvang van elkaar onderscheiden,
op identieke wijze worden behandeld. Immers, nu het criterium van
de omvang van de vennootschap niet onredelijk is om op basis
daarvan het bedrag van de bijdrage door de Koning te laten
bepalen, kan de wetgever niet worden verweten dat hij niet ook nog
in andere criteria heeft voorzien. Voor het overige staat het aan de
bevoegde rechter om na te gaan of de Koning de aan Hem verleende
machtiging met naleving van het beginsel van gelijkheid en
niet-discriminatie heeft uitgevoerd.

Het Hof beslist dan ook, als antwoord op de tweede vraag, dat
artikel 91 van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en
diverse bepalingen, zoals gewijzigd bij artikel 279 van de
programmawet van 22 december 2003, de artikelen 10, 11 en 172 van
de Grondwet niet schendt.

23. De repartitiebijdrage ten laste van de kernexploitanten
(arrest nr. 32/2010)

Artikel 65 van de programmawet van 22 december 2008 voegt de
paragrafen 8 tot 10 toe aan artikel 14 van de wet van 11 april 2003
« betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling
van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald
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in deze kerncentrales » - zoals dat artikel 14 is gewijzigd bij de
artikelen 145 en 154 van de wet van 25 april 2007 « houdende
diverse bepalingen (IV) ». In hoofdzaak wordt in het voordeel van
de Staat een « repartitiebijdrage » gevestigd « ten laste van de
kernexploitanten », die voor het jaar 2008 is vastgesteld op
250 miljoen euro; die bijdrage heeft « tot doel om ’s lands
energiepolitiek en de maatregelen genomen door de regering te
financieren en om de uitgaven te dekken die nodig zijn om tussen
te komen ten gunste van de investeringen op de
elektriciteitsproductiemarkt, tot dekking van uitgaven en
investeringen inzake kernenergie, ter versterking van de
bevoorradingszekerheid, ter bestrijding van de stijgende
energieprijzen en ten slotte ter verbetering van de mededinging op
de energiemarkt in het voordeel van de consumenten en de
industrie ». Artikel 64 van dezelfde programmawet voegt op zijn
beurt twee leden toe aan artikel 13, eerste lid, van de voormelde wet
van 11 april 2003. Die artikelen 64 en 65 zijn in werking getreden op
de dag van hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, zijnde op
29 december 2008.

In sommige middelen die werden aangevoerd ter ondersteuning
van de tegen die artikelen 64 en 65 ingestelde vernietigingsberoepen
werd een eventuele discriminatie bij de vaststelling van de
bijdrageplichtigen aangevoerd.

De kritiek had betrekking op een verschil in behandeling tussen,
enerzijds, de kernexploitanten en de andere vennootschappen die
een aandeel hebben in de industriële productie van elektriciteit door
splijting van kernbrandstoffen en, anderzijds, de producenten van
niet-nucleaire elektriciteit en de « andere spelers van de Belgische
elektriciteitsmarkt », zoals de invoerders, de vervoerders, de
distributeurs en de leveranciers van elektriciteit, alsook de andere
tussenpersonen van de Belgische elektriciteitsmarkt; verder was er
nog kritiek op een verschil in behandeling tussen, enerzijds, de
maatschappijen die de repartitiebijdrage verschuldigd zijn en,
anderzijds, alle « andere spelers van de Belgische
elektriciteitsmarkt ».

Het Hof onderzoekt de pertinentie van die vergelijkingen rekening
houdend met de draagwijdte en het doel van de bestreden
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bepalingen; daartoe citeert het de verantwoording die in de
parlementaire voorbereiding aan de in het geding zijnde maatregel
werd gegeven.

Wanneer de wetgever, in zulk een aangelegenheid, ervoor kiest die
bijdrage op te leggen aan bepaalde categorieën van personen, past
zijn benaderingswijze in het geheel van zijn economisch, fiscaal en
energiebeleid; het Hof zou de verschillen in behandeling die het
gevolg zijn van de beleidskeuzen die hij heeft gemaakt, alleen
kunnen afkeuren indien voor die beleidskeuzen klaarblijkelijk geen
redelijke verantwoording bestaat. Uit de elementen die het Hof
eerder heeft vermeld, leidt het af dat de wetgever vermocht te
oordelen dat de kernexploitanten en de andere vennootschappen
die een aandeel hebben in de industriële productie van elektriciteit
door splijting van kernbrandstoffen zich in een situatie bevinden
die verschillend is van die van de personen met wie de verzoeksters
zich vergelijken.

Voor het Hof werd eveneens kritiek opgeworpen betreffende de
identieke behandeling die, enerzijds, artikel 14, § 8, eerste lid, van
de wet van 11 april 2003 voorbehoudt aan één van de verzoeksters
en aan de twee andere personen op wie die bepaling daadwerkelijk
van toepassing is, en die, anderzijds, artikel 14, § 8, vierde lid, van
dezelfde wet voorbehoudt aan de « kleine ondernemingen voor
nucleaire elektriciteit » die de repartitiebijdrage verschuldigd zijn,
en de « dominante nucleaire operator ». Het Hof antwoordt dat de
kernexploitant en de twee andere vennootschappen die een aandeel
hebben in de industriële productie van elektriciteit door splijting
van kernbrandstoffen zich niet in situaties bevinden die, ten aanzien
van de bestreden bepalingen, wezenlijk verschillend zijn : die drie
bijdrageplichtigen hebben immers met elkaar gemeen dat zij over
een aandeel beschikken in de industriële productie van elektriciteit
door splijting van kernbrandstoffen.

Verder werd nog kritiek geuit op de bestaanbaarheid met de
artikelen 10, 11 en 172, eerste lid, van de Grondwet, van artikel 65
van de programmawet van 22 december 2008, in zoverre artikel 14,
§ 8, eerste lid, dat bij dat artikel 65 wordt ingevoegd in de wet van
11 april 2003, een verschil in behandeling invoert tussen, enerzijds,
de in die bepaling beoogde personen en, anderzijds, alle andere aan
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de vennootschapsbelasting onderworpen belastingplichtigen,
waarbij enkel eerstgenoemden zijn gehouden tot de betaling van de
bij die bepaling ingevoerde repartitiebijdrage.

De bestreden bepaling voert een repartitiebijdrage in die ten laste
wordt gelegd van de kernexploitanten en van elke andere
vennootschap die een aandeel bezit in de industriële productie van
elektriciteit door splijting van kernbrandstoffen (artikel 14, § 8,
eerste lid, van de wet van 11 april 2003, in samenhang gelezen met
artikel 24, § 1, eerste lid, van dezelfde wet). Die bijdrage heeft tot
doel, zoals werd opgemerkt, « ’s lands energiepolitiek » en de
maatregelen genomen door de regering te financieren, maatregelen
die nodig zijn om de « uitgaven te dekken die nodig zijn om tussen
te komen ten gunste van de investeringen op de
elektriciteitsmarkt », « tot dekking van uitgaven en investeringen
inzake kernenergie », « ter versterking van de
bevoorradingszekerheid », « ter bestrijding van de stijgende
energieprijzen » en ten slotte « ter verbetering van de mededinging
op de energiemarkt in het voordeel van de consumenten en de
industrie » (artikel 14, § 8, tweede lid, van de wet van 11 april 2003).
Alle aan de vennootschapsbelasting onderworpen
belastingplichtigen bevinden zich niet in een vergelijkbare situatie
ten aanzien van een dergelijke maatregel.

Verschillende verzoekende partijen voerden eveneens een
schending aan van het wettigheidsbeginsel in fiscale zaken. Het Hof
werd aldus verzocht uitspraak te doen over de bestaanbaarheid,
met artikel 170, § 1, van de Grondwet alsmede met artikel 16 van de
Grondwet - in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste
Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van
de mens -, van artikel 65 van de programmawet van 22 december
2008, in zoverre de woorden « industriële productie van elektriciteit
door splijting van kernbrandstoffen », die worden gebruikt in
artikel 14, § 8, vierde lid, van de wet van 11 april 2003, precisie en
duidelijkheid zouden missen, wat strijdig zou zijn met het
wettigheidsbeginsel in fiscale zaken.

Dat beginsel uitgedrukt in artikel 170, § 1, van de Grondwet, vereist
dat de bij de wet vastgestelde essentiële elementen van de belasting
in voldoende duidelijke en precieze bewoordingen worden
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geformuleerd teneinde de belastingplichtige in staat te stellen het
bedrag van de verschuldigde belasting te bepalen. Artikel 16 van de
Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste
Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van
de mens, bepaalt dat niemand van zijn eigendom kan worden
ontzet dan ten algemenen nutte, in de gevallen en op de wijze bij de
wet bepaald en tegen billijke en voorafgaande schadeloosstelling.

Het derde en het vierde lid van artikel 14, § 8, van de wet van
11 april 2003, zoals het werd ingevoegd bij artikel 65 van de
programmawet van 22 december 2008, bevatten de regels die de
betrokken belastingplichtige in staat moeten stellen het bedrag van
zijn « individuele bijdrage » te bepalen. De tekst van artikel 14, § 8,
vierde lid, stelt duidelijk en precies dat het bedrag van de
verschuldigde belasting afhankelijk is van de omvang van de
« industriële productie van elektriciteit » door de belastingplichtige,
en niet van zijn productiecapaciteit. De woorden « industriële
productie van elektriciteit door splijting van kernbrandstoffen »
worden ook gebruikt om de belastingplichtigen te definiëren op wie
de repartitiebijdrage betrekking heeft (artikel 14, § 8, eerste lid, in
samenhang gelezen met artikel 24, § 1, eerste lid, van de wet van
11 april 2003). Laatstgenoemden zijn echter, volgens de
parlementaire voorbereiding, vennootschappen die winst halen uit
de productie van elektriciteit, wat een daadwerkelijke productie van
elektriciteit veronderstelt. Artikel 14, § 8, vierde lid, van dezelfde
wet preciseert ook dat het aandeel in de industriële productie van
elektriciteit op dezelfde wijze wordt berekend als het aandeel in de
werkingskosten van de Commissie voor nucleaire voorzieningen,
dat wordt berekend door de kernprovisievennootschap, met
toepassing van artikel 9, eerste lid, tweede zin, van de wet van
11 april 2003; uit een factuur van 21 december 2007 die door die
vennootschap aan de verzoekster in de zaak nr. 4738 werd
verstuurd, blijkt dat dat laatste aandeel afhankelijk is van de
daadwerkelijke elektriciteitsproductie, en niet van de
productiecapaciteit van die verzoekster. Uit het voorgaande volgt
dat de bestreden bepaling voldoet aan het wettigheidsbeginsel dat
in de voormelde grondwetsbepalingen is ingeschreven.

Het Hof werd eveneens verzocht uitspraak te doen over de
bestaanbaarheid, met artikel 170, § 1, van de Grondwet, van
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artikel 64 van de programmawet van 22 december 2008 en van de
laatste vier leden van artikel 14, § 8, van de wet van 11 april 2003,
dat werd ingevoegd bij artikel 65 van dezelfde programmawet, in
zoverre die bepalingen de invordering van de belasting zouden
delegeren aan een privépersoon.

Bij artikel 170, § 1, van de Grondwet wordt de beslissing tot
invoering van een belasting en de vaststelling van de essentiële
elementen ervan voorbehouden aan de democratisch verkozen
beraadslagende vergaderingen; dat artikel verbiedt de wetgever
niet een privaatrechtelijke persoon - die overigens door de wet van
11 april 2003 reeds is belast met opdrachten van openbare dienst - te
machtigen om ten bate van de Schatkist een belasting, zoals die
welke het voorwerp vormt van de bestreden bepalingen, in te
vorderen.

In twee beroepen werd een schending aangevoerd van het « beginsel
van de niet-retroactiviteit van de fiscale wet ». Het Hof werd immers
verzocht zich uit te spreken over de bestaanbaarheid, met de
artikelen 10, 11 en 172, eerste lid, van de Grondwet, van artikel 65
van de programmawet van 22 december 2008, in zoverre de
verwijzing naar « het laatste kalenderjaar » vervat in artikel 14, § 8,
vierde lid, dat bij dat artikel 65 wordt ingevoegd in de wet van
11 april 2003, aan de invoering van de repartitiebijdrage een
retroactieve werking zou verlenen.

Een fiscaalrechtelijke regel kan slechts als retroactief worden
gekwalificeerd wanneer hij van toepassing is op feiten, handelingen
en toestanden die definitief waren voltrokken op het ogenblik dat
hij in werking is getreden.

Uit artikel 14, § 8, eerste lid, van de wet van 11 april 2003 blijkt dat
de repartitiebijdrage verschuldigd is door personen die een aandeel
hebben in de industriële productie van elektriciteit door splitsing
van kernbrandstoffen. Zoals werd opgemerkt, is die bepaling in
werking getreden op 29 december 2008, zodat de genoemde
bijdrage enkel verschuldigd is door de personen die op die datum
een aandeel hadden in die industriële productie van elektriciteit. De
verwijzing naar het « laatste kalenderjaar » vervat in de bestreden
bepaling heeft enkel betrekking op de berekening van het door elke
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belastingplichtige verschuldigde bedrag; zij heeft niet tot doel de
belastbare materie of de belastbare grondslag vast te stellen. De
omstandigheid dat die periode dateert van vóór het ogenblik
waarop de repartitiebijdrage werd ingevoerd, volstaat dus niet om
van die laatste een fiscale maatregel met terugwerkende kracht te
maken.

Ten slotte werd meermaals kritiek uitgeoefend op een eventuele
schending van het eigendomsrecht. Het Hof werd aldus verzocht
uitspraak te doen over de bestaanbaarheid, met artikel 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 -, van artikel 65 van de programmawet van
22 december 2008, in zoverre het globale bedrag van de
repartitiebijdrage en het bedrag van de individuele bijdragen,
bepaald in artikel 14, § 8, derde en vierde lid, van de wet van 11 april
2003, op willekeurige wijze zouden worden vastgesteld en een
onredelijke inbreuk op de individuele vermogenssituatie van ieder
van de belastingplichtigen zouden plegen.

Aangezien artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het
Europees Verdrag voor de rechten van de mens een draagwijdte
heeft die analoog is met die van artikel 16 van de Grondwet, vormen
de erin vervatte waarborgen een onlosmakelijk geheel met diegene
die zijn ingeschreven in artikel 16, zodat het Hof, bij zijn toetsing
van de bestreden bepalingen, rekening houdt met het voormelde
artikel 1.

Een belasting vormt in beginsel een inmenging in het recht op het
ongestoord genot van de eigendom; die inmenging is enkel
verenigbaar met dat recht indien ze een redelijk verband van
evenredigheid heeft tot het nagestreefde doel, dit wil zeggen indien
ze het billijke evenwicht tussen de vereisten van het algemeen
belang en die van de bescherming van dat recht niet verbreekt. Het
Europees Hof voor de Rechten van de Mens is van mening dat,
ofschoon de fiscale wetgever over een ruime beoordelingsmarge
beschikt, een belasting bijgevolg het recht op het ongestoord genot
van de eigendom schendt, indien ze op de belastingplichtige een
buitengewone last doet wegen of fundamenteel afbreuk doet aan
zijn financiële situatie.
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De repartitiebijdrage vormt een inmenging in het recht op het
ongestoord genot van de eigendom van de kernexploitanten en van
de andere vennootschappen die een aandeel hebben in de
industriële productie van elektriciteit door splijting van
kernbrandstoffen. Volgens de parlementaire voorbereiding heeft die
belasting tot doel ’s lands energiepolitiek te financieren. De
wetgever vermocht het bedrag van de repartitiebijdrage
« onbeduidend » te achten ten aanzien van de « aanzienlijke winst
die door de productie van kernelektriciteit wordt gegenereerd »,
vanwege de versnelde afschrijving van de kerncentrales waarvan
de eindafnemer niet heeft kunnen profiteren; rekening houdend met
die winst en met de « verantwoordelijkheid van de
kernexploitanten en van de vennootschap[pen] die een aandeel
hebben in de industriële productie van elektriciteit door splijting
van kernbrandstoffen in het verval van het park van
productie-eenheden voor elektrische energie », vermocht hij te
oordelen dat de last niet « buitensporig » is. Het bedrag van de
individuele bijdragen wordt niet op willekeurige wijze vastgesteld,
vermits het afhankelijk is van het aandeel van elke bijdrageplichtige
in de industriële productie van elektriciteit door splijting van
kernbrandstoffen. Het Hof beslist dan ook dat de bestreden
bepalingen op de maatschappijen die de repartitiebijdrage
verschuldigd zijn, geen buitensporige last doen wegen en niet
fundamenteel afbreuk doen aan hun financiële situatie, zodat het
billijke evenwicht tussen de vereisten van het algemeen belang en
die van het recht op het ongestoord genot van de eigendom niet
wordt verbroken.

Tot slot verwerpt het Hof de beroepen die werden ingesteld tegen de
artikelen 64 en 65 van de programmawet van 22 december 2008.
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IX. MILIEURECHT

24. Uitreiking en bekrachtiging van stedenbouwkundige en
milieuvergunningen door de Waalse decreetgever
(arrest nr. 30/2010)

De artikelen 1 tot 4 van het decreet van het Waalse Gewest van
17 juli 2008 betreffende enkele vergunningen waarvoor er
dringende redenen van algemeen belang bestaan voeren een
procedure sui generis in na afloop waarvan de decreetgever zich de
bevoegdheid voorbehoudt om de stedenbouwkundige
vergunningen, de milieuvergunningen en de globale vergunningen
met betrekking tot bepaalde categorieën van handelingen en
werken die limitatief zijn opgesomd in artikel 1 van het decreet te
verlenen, waarvoor hij meent dat « dringende redenen van
algemeen belang zijn aangetoond »; de artikelen 5 tot 17 van
hetzelfde decreet hebben tot doel reeds toegekende vergunningen te
bekrachtigen, waarvoor « dringende redenen van algemeen belang
zijn aangetoond ».

Bij het Hof werden verscheidene beroepen tot vernietiging en
prejudiciële vragen aanhangig gemaakt betreffende de
bestaanbaarheid van dat decreet met, inzonderheid, de artikelen 10,
11 en 23, derde lid, 4°, van de Grondwet, al dan niet in samenhang
gelezen met verscheidene bepalingen van internationaal recht en
van het recht van de Europese Unie.

In elk van de zaken werd met name aan het Hof gevraagd zich uit
te spreken over de grief die erin bestaat dat het bestreden decreet
wordt verweten op onverantwoorde wijze de stedenbouwkundige
vergunningen en milieuvergunningen betreffende een aantal a priori
onbepaalde en onbepaalbare projecten (artikelen 1 tot 4 van het
voormelde decreet) en betreffende verscheidene particuliere
projecten (artikelen 5 tot 9 en 14 tot 17 van hetzelfde decreet) aan de
toetsing van de Raad van State te onttrekken om ze aan de toetsing
van het Hof te onderwerpen, terwijl het Hof niet even uitgebreide
beroepsmogelijkheden zou bieden als diegene die openstaan voor
belanghebbende derden voor de Raad van State : zodoende zou de
decreetgever de artikelen 10, 11 en 23 van de Grondwet, in
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samenhang gelezen met artikel 9, leden 2, 3 en 4, van het Verdrag
van Aarhus en met artikel 10bis van de richtlijn 85/337/EEG,
hebben geschonden. In sommige zaken was eveneens het feit in het
geding dat het bestreden decreet op onverantwoorde wijze de
stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen
betreffende verscheidene particuliere projecten zou onttrekken aan
de motiveringsplicht, en zulks in strijd met de artikelen 10, 11 en 23
van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6, lid 9, van het
Verdrag van Aarhus en met artikel 9, lid 1, van de voormelde
richtlijn 85/337/EEG. In één zaak, ten slotte, verweten de
verzoekende partijen de decreetgever ook dat hij de aanneming van
de bij de artikelen 16 en 17 van het bestreden decreet bekrachtigde
vergunningen niet heeft laten voorafgaan door een passende
beoordeling van de gevolgen ervan voor twee speciale
beschermingszones (het Zoniënwoud en de valleien van de
Argentine en de Lasne) in de onmiddellijke nabijheid van de in de
bekrachtigde vergunningen bedoelde vestigingssite en
laatstgenoemde niet te hebben geı̈ntegreerd in de « Natura
2000 »-sites : zodoende zou de decreetgever de artikelen 10, 11 en 23
van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 4 en 6 van
de richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992 « inzake de instandhouding
van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna », hebben
miskend.

Wat betreft de procedure bedoeld in de artikelen 1 tot 4 van het bestreden
decreet, heeft de decreetgever, met de aanneming van die
bepalingen, zich de bevoegdheid voorbehouden om
stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen
betreffende categorieën van handelingen en werken opgesomd in
artikel 1 van het bestreden decreet uit te reiken, na afloop van een
procedure sui generis. In de loop van de administratieve fase van de
totstandkoming van de vergunning, die voorafgaat aan de saisine
van het Waals Parlement, moeten de vereisten in verband met de
raadpleging van het publiek in acht worden genomen
overeenkomstig de gemeenrechtelijke regels die door de
decreetgever zijn geformuleerd en die voortvloeien uit de
voormelde richtlijn 85/337/EEG; bovendien wordt de vergunning
toegekend overeenkomstig de algemene regels betreffende de
toekenning van de stedenbouwkundige vergunningen,
milieuvergunningen of globale vergunningen, onder voorbehoud
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van artikel 2 van het bestreden decreet. Nadat de vergunning is
toegekend door de bevoegde administratieve overheid, wordt ze
door de Regering overgezonden aan het Parlement binnen een
termijn van vijfenveertig dagen te rekenen vanaf de toekenning of
de ontvangst ervan; het Waals Parlement beschikt in principe over
zestig dagen om de voorgelegde vergunning aan te nemen; bij
ontstentenis daarvan zal de vergunning worden geacht niet te zijn
toegekend.

Indien de door het Parlement aangenomen vergunning wordt
« bekrachtigd en afgekondigd door de Regering », heeft het
wetgevend optreden tot gevolg dat aan de uitgereikte vergunning
kracht van wet wordt verleend, zodat zij een hiërarchische waarde
verkrijgt die gelijkwaardig is met die van de wetskrachtige
bepalingen waarmee de in het geding zijnde vergunning werd
geacht in overeenstemming te zijn; daaruit volgt tevens dat de Raad
van State niet in staat is zijn toetsing uit te oefenen ten aanzien van
dergelijke vergunningen, en dat enkel het Grondwettelijk Hof
bevoegd is om kennis te nemen van een beroep tot vernietiging of
een vordering tot schorsing ervan.

Wat betreft de artikelen 5 tot 9 en 14 tot 17 van het bestreden decreet,
verlenen de in die bepalingen vervatte bekrachtigingen retroactief
kracht van wet aan de bekrachtigde vergunningen; die bepalingen
hebben dus tot gevolg dat ze aan de Raad van State de beroepen tot
nietigverklaring onttrekken die tegen die vergunningen zijn
ingesteld. Tijdens de aanneming van de artikelen 5 tot 9 en 14 tot 17
van het bestreden decreet werd aan de parlementsleden slechts een
beperkte rol gegeven : hun stem kon het bestaan van die
vergunningen, dat los staat van de bekrachtiging, niet in het
gedrang brengen; uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat het
de parlementsleden overigens verboden was de
vergunningsaanvraag opnieuw te onderzoeken of de vergunning te
wijzigen : er werd hun enkel gevraagd zich uit te spreken over het
bestaan van een « gewestelijk belang » of van een « aanzienlijk
belang » voor het Waalse Gewest.

Wat betreft de rechterlijke toetsing van de bekrachtigde vergunningen, zet
het Hof uiteen dat het, krachtens artikel 142 van de Grondwet en
artikel 1 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het

ar
re

st
nr

.3
0/

20
10

119



Grondwettelijk Hof, bevoegd is om de overeenstemming te toetsen
van wetskrachtige normen met de regels die de bevoegdheden
verdelen tussen de federale Staat, de gemeenschappen en de
gewesten, alsmede de bestaanbaarheid ervan met de artikelen van
titel II « De Belgen en hun rechten » en de artikelen 170, 172 en 191
van de Grondwet. Daaruit volgt dat het Hof met name bevoegd is
om te onderzoeken of de decreetgever de waarborgen vervat zowel
in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in verband met het
beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, als in artikel 23, derde
lid, 4°, ervan, dat het recht op een gezond leefmilieu erkent, heeft
geschonden. Het Hof is eveneens bevoegd om bij zijn toetsing van
wetskrachtige normen aan de voormelde referentienormen te
onderzoeken of de ter toetsing voorgelegde bepalingen bestaanbaar
zijn met voor België bindende normen van internationaal recht en
van het recht van de Europese Unie waarvan de schending in
samenhang met de voormelde grondwetsbepalingen wordt
aangevoerd, zoals te dezen het Verdrag van Aarhus en diverse
Europese milieurichtlijnen.

Bovendien hebben de personen die zich kunnen beroepen op een
persoonlijk en rechtstreeks belang, in de zin van artikel 17 van het
Gerechtelijk Wetboek, de mogelijkheid om de uitvoering van de in
het bestreden decreet bedoelde handelingen en werken te betwisten
voor de hoven en rechtbanken, in voorkomend geval met het
voordeel van de dringende noodzakelijkheid, en zodoende een
toetsing te verkrijgen, ten aanzien van de normen met directe
werking van internationaal recht en het recht van de Europese Unie,
met name van de procedure die voorafgaat aan de bekrachtiging bij
decreet, alsmede, in voorkomend geval, het voordeel van
voorlopige maatregelen en dwangsommen. Volgens de rechtspraak
van het Hof van Cassatie doen de verenigingen voor
milieubescherming, behoudens andersluidende wettelijke
bepalingen, daarentegen niet blijken van een persoonlijk en
rechtstreeks belang, in de zin van artikel 17 van het Gerechtelijk
Wetboek, wanneer zij de behartiging van het collectief belang van
de milieubescherming nastreven.

De wet van 12 januari 1993 « betreffende een vorderingsrecht inzake
bescherming van het leefmilieu » kent evenwel aan sommige van
die verenigingen het recht toe om een vordering tot staking in te
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stellen voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg.
Indien een kennelijke inbreuk of een ernstige dreiging voor een
inbreuk vaststaat, zal de voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg « de staking [kunnen] bevelen van handelingen waarvan de
uitvoering reeds is begonnen of maatregelen opleggen ter preventie
van de uitvoering ervan of ter voorkoming van schade aan het
leefmilieu » (artikel 1 van de wet van 12 januari 1993).

Zoals hiervoor is uiteengezet, worden aan het Hof vragen gesteld
over de inachtneming van normen van internationaal recht en van het
recht van de Europese Unie, en meer bepaald over de bestaanbaarheid
van het bestreden decreet met de artikelen 10, 11 en 23 van de
Grondwet, in samenhang gelezen inzonderheid met artikel 9,
leden 2, 3 en 4, van het Verdrag van Aarhus en met artikel 10bis van
de richtlijn 85/337/EEG.

Artikel 2, punt 2, van het Verdrag van Aarhus bepaalt dat de
organen of instellingen die optreden in een rechterlijke of
wetgevende hoedanigheid niet kunnen worden gelijkgesteld met
« overheidsinstanties » in de zin van het Verdrag; bovendien
beperkt de elfde alinea van de aanhef van dat Verdrag zich ertoe de
« wetgevende lichamen [uit te nodigen] de beginselen van dit
Verdrag in hun handelingen ten uitvoer te brengen »; ten slotte
wordt in de Toepassingsgids met betrekking tot hetzelfde Verdrag
uitdrukkelijk gepreciseerd dat « de wetgevende activiteiten worden
uitgesloten van de toepassingssfeer van het Verdrag ».

Krachtens artikel 1, lid 5, ervan sluit de richtlijn 85/337/EEG
eveneens van haar toepassingssfeer uit, de « projecten die in detail
worden aangenomen via een specifieke nationale wet ». Volgens de
rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie is een
specifieke nationale wet in de zin van die bepaling een « door het
parlement na openbare parlementaire behandeling vastgestelde
maatregel […] wanneer de door de richtlijn nagestreefde
doelstellingen, met inbegrip van de verstrekking van gegevens, in
de wetgevingsprocedure konden worden bereikt en de informatie
waarover dat parlement beschikte op het moment waarop het
project in detail werd aangenomen, gelijkwaardig is aan de
informatie die in een normale vergunningprocedure aan de
bevoegde instantie had moeten worden voorgelegd » : daaruit blijkt
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dat, teneinde te kunnen worden uitgesloten van de toepassingssfeer
van de voormelde richtlijn, de in artikel 1, lid 5, bedoelde
wetgevende akte het mogelijk moet maken de doelstellingen van de
richtlijn te bereiken wat betreft de terbeschikkingstelling van
informatie. De invoeging, door de richtlijn 2003/35/EG van 26 mei
2003, van een artikel 10bis in die richtlijn zou erop kunnen wijzen
dat die wetgevende akte ook het voorwerp moet kunnen uitmaken
van een jurisdictionele toetsing : sinds de inwerkingtreding van
artikel 10bis ervan, bestaat, volgens het Hof van Justitie van de
Europese Unie, een van de doelstellingen van de
richtlijn 85/337/EEG erin « het Verdrag van Aarhus uit te voeren »
en « de rechterlijke toetsing van de daaronder vallende projecten te
vergemakkelijken ». Het is tevens vereist dat de in het geding zijnde
wetgevende akte « het project […] tot in detail, dat wil zeggen
voldoende nauwkeurig en definitief, [vaststelt], zodat zij evenals
een vergunning, en nadat zij door de wetgever in aanmerking [is]
genomen, betrekking heeft op alle onderdelen van het project die
relevant zijn voor de beoordeling van de milieueffecten ».

De vraag rijst of, krachtens artikel 2, punt 2, van het Verdrag van
Aarhus, een stedenbouwkundige vergunning of een
milieuvergunning, verleend overeenkomstig de procedure bedoeld
in de artikelen 1 tot 4 van het bestreden decreet, aan de
toepassingssfeer van het Verdrag van Aarhus ontsnapt. Bovendien
rijzen vragen over de toepassingsvoorwaarden van artikel 1, lid 5,
van de richtlijn 85/337/EEG, en meer in het bijzonder of die
bepaling vereist dat een jurisdictioneel beroep moet openstaan
tegen de specifieke nationale wet en wat onder een dergelijk beroep
dient te worden verstaan. Dezelfde vragen rijzen ten aanzien van de
vergunningen die reeds zijn bekrachtigd bij de artikelen 5 tot 9 en 14
tot 17 van het bestreden decreet.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie is bevoegd om, bij wijze
van prejudiciële beslissing, uitspraak te doen over de interpretatie
van de richtlijnen en de bepalingen van de internationale akkoorden
die zijn afgesloten door de Europese Unie (artikel 267, eerste alinea,
onder b), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie); indien een vraag te dezen aanzien wordt opgeworpen in een
zaak aanhangig bij een nationale rechterlijke instantie waarvan de
beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger
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beroep, is die instantie, volgens het Hof van Justitie van de Europese
Unie, gehouden zich tot dat Hof te wenden (artikel 267, derde
alinea, van hetzelfde Verdrag), tenzij zij vaststelt « dat de
opgeworpen vraag niet relevant is of dat de betrokken
gemeenschapsbepaling reeds door het Hof [van Justitie] is uitgelegd
of dat de juiste toepassing van het gemeenschapsrecht zo evident is,
dat redelijkerwijze geen ruimte voor twijfel kan bestaan ».
Bovendien zouden verschillen van interpretatie tussen de
rechterlijke instanties over een internationaal verdrag dat, zoals het
Verdrag van Aarhus, zowel deel uitmaakt van de rechtsorde van de
Europese Unie, wat betreft de bepalingen ervan die onder de
bevoegdheid van de Unie vallen, als van de interne rechtsorde, de
eenheid van de rechtsorde van de Europese Unie in gevaar brengen
en afbreuk doen aan het rechtszekerheidsbeginsel.

Alvorens het onderzoek van de eerste van de hiervoor uiteengezette
grieven voort te zetten, beslist het Hof dan ook om, met toepassing
van artikel 267, derde alinea, van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie, aan het Hof van Justitie van de
Europese Unie de volgende prejudiciële vragen te stellen :

1. Dienen de artikelen 2, punt 2, en 9, lid 4, van het Verdrag van
Aarhus « betreffende toegang tot informatie, inspraak bij
besluitvorming en toegang tot de rechter inzake
milieuaangelegenheden » te worden geı̈nterpreteerd
overeenkomstig de preciseringen aangebracht in de
Toepassingsgids met betrekking tot dat Verdrag ?

2. a) Dient artikel 2, punt 2, van het Verdrag van Aarhus zo te
worden geı̈nterpreteerd dat het van de toepassingssfeer van het
genoemde Verdrag wetgevende akten uitsluit zoals de
stedenbouwkundige vergunningen of milieuvergunningen
verleend overeenkomstig de artikelen 1 tot 4 van het decreet van het
Waalse Gewest van 17 juli 2008 « betreffende enkele vergunningen
waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan » ?

b) Dient artikel 2, punt 2, van het Verdrag van Aarhus zo te worden
geı̈nterpreteerd dat het van de toepassingssfeer van het genoemde
Verdrag wetgevende akten uitsluit zoals de bekrachtigingen van
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stedenbouwkundige vergunningen of milieuvergunningen vervat
in de artikelen 5 tot 9 en 14 tot 17 van hetzelfde decreet ?

c) Dient artikel 1, lid 5, van de richtlijn 85/337/EEG « betreffende de
milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere
projecten » zo te worden geı̈nterpreteerd dat het van de
toepassingssfeer van de genoemde richtlijn wetgevende akten
uitsluit zoals de stedenbouwkundige vergunningen of
milieuvergunningen verleend overeenkomstig de procedure
ingevoerd in de artikelen 1 tot 4 van hetzelfde decreet ?

d) Dient artikel 1, lid 5, van de richtlijn 85/337/EEG zo te worden
geı̈nterpreteerd dat het van de toepassingssfeer van de genoemde
richtlijn wetgevende akten uitsluit zoals de bekrachtigingen van
stedenbouwkundige vergunningen of milieuvergunningen vervat
in de artikelen 5 tot 9 en 14 tot 17 van hetzelfde decreet ?

3. a) Dienen de artikelen 3, lid 9, en 9, leden 2, 3 en 4, van het
Verdrag van Aarhus en artikel 10bis van de richtlijn 85/337/EEG zo
te worden geı̈nterpreteerd dat ze zich verzetten tegen een
procedure, zoals die welke is ingevoerd in de artikelen 1 tot 4 van
hetzelfde decreet, krachtens welke de decreetgever
stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen uitreikt
die door een administratieve overheid zijn voorbereid en die enkel
het voorwerp kunnen uitmaken van beroepen voor het
Grondwettelijk Hof en de rechtscolleges van de rechterlijke orde ?

b) Dienen de artikelen 3, lid 9, en 9, leden 2, 3 en 4, van het Verdrag
van Aarhus en artikel 10bis van de richtlijn 85/337/EEG zo te
worden geı̈nterpreteerd dat ze zich verzetten tegen de aanneming
van wetgevende akten zoals de retroactieve bekrachtigingen vervat
in de artikelen 5 tot 9 en 14 tot 17 van hetzelfde decreet, die enkel het
voorwerp kunnen uitmaken van beroepen voor het Grondwettelijk
Hof en de rechtscolleges van de rechterlijke orde ?

4. a) Dienen artikel 6, lid 9, van het Verdrag van Aarhus en artikel 9,
lid 1, van de richtlijn 85/337/EEG zo te worden geı̈nterpreteerd dat
ze zich verzetten tegen een procedure, zoals die welke is ingevoerd
in de artikelen 1 tot 4 van hetzelfde decreet, krachtens welke een
decreet dat stedenbouwkundige vergunningen of
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milieuvergunningen verleent, niet zelf alle elementen dient te
bevatten aan de hand waarvan kan worden gecontroleerd of die
vergunningen gebaseerd zijn op een adequaat voorafgaand
onderzoek, uitgevoerd overeenkomstig de vereisten van het
Verdrag van Aarhus en de richtlijn 85/337/EEG ?

b) Dienen artikel 6, lid 9, van het Verdrag van Aarhus en artikel 9,
lid 1, van de richtlijn 85/337/EEG zo te worden geı̈nterpreteerd dat
ze zich verzetten tegen de aanneming van wetgevende akten zoals
de bekrachtigingen vervat in de artikelen 5 tot 9 en 14 tot 17 van
hetzelfde decreet, die zelf niet alle elementen bevatten aan de hand
waarvan kan worden gecontroleerd of die vergunningen gebaseerd
zijn op een adequaat voorafgaand onderzoek, uitgevoerd
overeenkomstig de vereisten van het Verdrag van Aarhus en de
richtlijn 85/337/EEG ?

5. Dient artikel 6, lid 3, van de richtlijn 92/43/EEG « inzake de
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en
fauna » zo te worden geı̈nterpreteerd dat het een wetgevende
overheid in staat stelt projecten te vergunnen zoals diegene die
worden bedoeld in de artikelen 16 en 17 van hetzelfde decreet,
terwijl de daaromtrent uitgevoerde effectenstudie door de Raad van
State, uitspraak doende volgens de procedure van uiterst dringende
noodzakelijkheid, onvolledig werd geacht en in strijd is met een
advies van de overheid van het Waalse Gewest die belast is met het
ecologisch beheer van het natuurlijk milieu ?

6. Dient, in geval van ontkennend antwoord op de vorige vraag,
artikel 6, lid 4, van de richtlijn 92/43/EEG zo te worden
geı̈nterpreteerd dat de verwezenlijking van een infrastructuur
bestemd om er het administratief centrum van een private
vennootschap te vestigen en er een groot aantal werknemers tewerk
te stellen, kan worden beoordeeld als een dwingende reden van
groot openbaar belang ?
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X. RECHT OM STRAFFEN OP TE LEGGEN

25. Minnelijke invordering van schulden van de consument :
sancties van toepassing op de advocaten, de ministeriële
ambtenaren en de gerechtelijke mandatarissen
(arrest nr. 99/2010)

Er werden bij het Hof verschillende beroepen aanhangig
gemaakt tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de artikelen 38
en 39 van de Economische Herstelwet van 27 maart 2009 en van de
artikelen 14 en 15 van de wet van 20 december 2002 betreffende de
minnelijke invordering van schulden van de consument, onder
meer ingesteld door de « Ordre des barreaux francophones et
germanophone » en de Orde van Vlaamse balies.

De wet van 20 december 2002 regelt de handelingen of praktijken
die tot doel hebben de schuldenaar ertoe aan te zetten een
onbetaalde schuld te betalen, buiten iedere invordering op grond
van een uitvoerbare titel om; zij heeft betrekking op de, zelfs
bijkomstige, beroepsactiviteit van een natuurlijke persoon of
rechtspersoon, die bestaat in het minnelijk invorderen, voor
andermans rekening, van onbetaalde schulden van een
consument-natuurlijke persoon (artikel 2). Zij verbiedt iedere
gedraging of praktijk die het privéleven van de consument schendt
of hem kan misleiden, alsook iedere gedraging of praktijk die zijn
menselijke waardigheid aantast (artikel 3). Zij verbiedt eveneens om
enige andere vergoeding te vragen dan de overeengekomen
bedragen in de overeenkomst die aan de oorsprong van de schuld
ligt, in geval van niet-naleving van de contractuele verbintenissen
(artikel 5). Zij legt een schriftelijke ingebrekestelling op waarvan zij
de inhoud vaststelt (artikel 6) en voorziet in burgerrechtelijke
(artikel 14), strafrechtelijke (artikel 15) en administratieve sancties
(artikel 16), waarbij die laatste sancties evenwel enkel betrekking
hebben op andere personen dan de advocaat, de ministeriële
ambtenaar of de gerechtelijke mandataris in de uitoefening van zijn
beroep of zijn ambt (artikel 2, § 2), die aan bepalingen zijn
onderworpen die specifiek voor hen gelden en die met name
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verband houden met de verplichting om voorafgaandelijk bij het
ministerie van Economische Zaken te zijn ingeschreven (artikelen 4
en 8 tot 13).

De bestreden wet van 27 maart 2009 breidt het toepassingsgebied
van de wet van 20 december 2002 niet uit tot de
gerechtsdeurwaarders en de advocaten aangezien sommige
bepalingen ervan reeds op hen van toepassing waren. Uit artikel 2,
§ 1, 1°, blijkt immers dat zij reeds aan de bij artikel 3 vastgestelde
verbodsbepalingen inzake minnelijke invordering van schulden
waren onderworpen en, in zoverre zij verwijzen naar dat artikel 3,
aan artikel 14 van de wet dat burgerrechtelijke sancties vaststelt en
aan artikel 15 van de wet dat strafrechtelijke sancties vaststelt. Het
is evenwel juist dat de bestreden wet de toepassing van bepalingen
van de wet van 20 december 2002 die eerder niet op de betrokkenen
van toepassing waren, tot hen uitbreidt. Aldus worden zij voortaan
onderworpen aan de in de artikelen 5, 6 en 7 van de wet van
20 december 2002 vervatte verplichtingen en derhalve aan de
burgerrechtelijke en strafrechtelijke sancties die daaraan zijn
verbonden.

Het Hof verwerpt de beroepen die bij het Hof aanhangig werden
gemaakt, behalve wat het voormelde artikel 38, 2°, betreft, dat het
Hof in de hierna aangegeven mate vernietigt.

Van de door de verzoekende partijen geuite kritieken hadden
sommige immers betrekking op de regeling van burgerrechtelijke
en strafrechtelijke sancties, respectievelijk ingesteld bij de
artikelen 14 en 15 van de voormelde wet van 20 december 2002.
Luidens artikel 14 « [wordt] iedere betaling die verkregen wordt in
strijd met de bepalingen van de artikelen 3, 4, 6 en 7, behalve in het
geval van een kennelijke vergissing die de rechten van de
consument niet schaadt, […] beschouwd als geldig door de
consument verricht ten opzichte van de schuldeiser, maar dient
door de persoon die de activiteit van minnelijke invordering van
schulden verricht, te worden terugbetaald aan de consument. Heeft
de invordering van een schuld betrekking op een geheel of ten dele
onverschuldigd bedrag, in het bijzonder met toepassing van
artikel 5, dan is degene die de betaling ontvangt ertoe gehouden het
terug te betalen aan de consument, vermeerderd met de
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nalatigheidsinteresten te rekenen van de dag van de betaling »;
artikel 15 stelt verschillende gedragingen strafbaar, bepaalt de
sanctie die kan worden toegepast (§ 1) en maakt (§ 2) de bijzondere
verbeurdverklaring bedoeld in artikel 42, 3°, van het Strafwetboek
en (§ 3) Boek I van datzelfde Wetboek, met inbegrip van
hoofdstuk VII en artikel 85, van toepassing.

Die regeling van burgerrechtelijke en strafrechtelijke sancties werd,
naar gelang van het geval, door de verzoekende partijen
bekritiseerd ten aanzien van het beginsel van gelijkheid en
niet-discriminatie of ten aanzien van het wettigheidsbeginsel in
strafzaken. Het Hof onderzoekt achtereenvolgens de
burgerrechtelijke sancties en de strafrechtelijke sancties.

Wat de burgerrechtelijke sancties betreft, brachten sommige
verzoekende partijen een schending van de artikelen 10, 11 en 23,
derde lid, 1°, van de Grondwet naar voren, al dan niet in samenhang
gelezen met de vrijheid van handel en nijverheid, verankerd in
artikel 7 van het decreet van 2 en 17 maart 1791 « tot afschaffing van
het gildewezen » (decreet d’Allarde), en met artikel 1 van het Eerste
Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van
de mens, in zoverre de bestreden bepalingen ertoe zouden leiden
dat het mogelijk wordt gemaakt om aan de advocaten, de
ministeriële ambtenaren of de gerechtelijke mandatarissen die zich,
in de uitoefening van hun beroep of ambt, niet zouden houden aan
de verplichtingen die hun bij de wet van 20 december 2002 worden
opgelegd, burgerrechtelijke sancties op te leggen die, door van
toepassing te zijn ongeacht de aard van de door de overtreder niet
nageleefde verplichting en de ernst van de tekortkoming, een
onevenredige beperking van de uitoefening van een
beroepsactiviteit en van het recht op het ongestoord genot van de
eigendom zouden vormen.

Aan de bij artikel 23, derde lid, 1°, van de Grondwet gewaarborgde
vrije keuze van beroepsarbeid kunnen beperkingen worden gesteld,
op voorwaarde dat die objectief en redelijk zijn verantwoord en niet
onevenredig zijn met het nagestreefde doel. De vrijheid van handel
en nijverheid belet niet dat de wet de economische bedrijvigheid
van personen en ondernemingen regelt; zij zou alleen worden
geschonden indien zij zonder enige noodzaak en op een wijze die
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kennelijk onevenredig is met het nagestreefde doel zou worden
beperkt. Ten slotte maakt artikel 1 van het Eerste Aanvullend
Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens het
de verdragsstaten mogelijk om die wetten toe te passen die zij
noodzakelijk achten om het gebruik van eigendom in
overeenstemming met het algemeen belang te regelen.

De regeling van de burgerrechtelijke sancties die - binnen de door
het Hof aangegeven perken - ingevolge de bestreden bepalingen op
de advocaten, de ministeriële ambtenaren of de gerechtelijke
mandatarissen in de uitoefening van hun beroep of ambt van
toepassing is gemaakt, leidt ertoe dat de betrokkenen ertoe zijn
gehouden om aan de consumenten het bedrag terug te betalen van
de betaling die in strijd met de aan de eerstgenoemden bij de
artikelen 5, 6 en 7 van de wet van 20 december 2002 opgelegde
verplichtingen werd verkregen. In tegenstelling tot de bepalingen
van artikel 3 - die reeds vroeger op de betrokkenen van toepassing
waren - die het mogelijk maken om de consument te beschermen
tegen de inbreuken op zijn privéleven of op zijn menselijke
waardigheid en te vermijden dat hij wordt misleid, hebben die
welke in de artikelen 6 en 7 zijn vervat, deels betrekking op
voorschriften met een administratief karakter ten opzichte waarvan
de in het geding zijnde burgerrechtelijke sanctie een maatregel
vormt die op buitensporige wijze afbreuk doet aan de rechten die bij
de in het middel aangevoerde bepalingen zijn gewaarborgd en in
het bijzonder aan het bij artikel 1 van het Eerste Aanvullend
Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens
gewaarborgde ongestoorde genot van de eigendom, wegens het
absolute en forfaitaire karakter van die sanctie en het gevolg dat zij
kan hebben voor de financiële situatie van de persoon aan wie zij
wordt opgelegd. Hetzelfde geldt voor de in artikel 14, tweede lid,
bedoelde sanctie in geval van schending van artikel 5, in zoverre die
sanctie die welke is bedoeld in geval van schending van artikel 3,
§ 2, vierde streepje (dat « de inning van niet voorziene of niet
wettelijk toegestane bedragen » reeds verbiedt en in artikel 14,
eerste lid, wordt beoogd), te buiten gaat en in zoverre de toepassing
van het mechanisme van de teruggave van onverschuldigde
betalingen, opgenomen in artikel 1376 van het Burgerlijk Wetboek,
het mogelijk maakt hetzelfde resultaat te bereiken.
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Het Hof vernietigt bijgevolg artikel 38, 2°, van de Economische
Herstelwet van 27 maart 2009 in zoverre het de regeling van de
burgerrechtelijke sancties die in artikel 14 van de wet van
20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van
schulden van de consument worden beoogd en die een inbreuk op
de bepalingen van de artikelen 5, 6 en 7 van die wet bestraffen, van
toepassing maakt op de advocaten, de ministeriële ambtenaren of
de gerechtelijke mandatarissen in de uitoefening van hun beroep of
ambt.

Wat de strafrechtelijke sancties betreft, bekritiseerde een van de
verzoekende partijen het vage en algemene karakter van de
bewoordingen van de voorschriften van de artikelen 3 en 6 van de
wet van 20 december 2002, zowel ten aanzien van het beginsel van
gelijkheid en niet-discriminatie als ten aanzien van het
wettigheidsbeginsel in strafzaken; door de onduidelijkheid van die
bepalingen zou de rechter de wijze waarop de belangen van de
schuldeiser worden verdedigd, anders kunnen beoordelen dan hoe
de advocaat dat zal hebben gemeend te moeten doen. Artikel 3
wordt door het Hof echter niet in aanmerking genomen, om de
redenen die het Hof al eerder in zijn redenering heeft aangegeven.

Het wettigheidsbeginsel in strafzaken gaat uit van de idee dat de
strafwet moet worden geformuleerd in bewoordingen op grond
waarvan eenieder, op het ogenblik waarop hij een gedrag aanneemt,
kan uitmaken of dat gedrag al dan niet strafbaar is; het eist dat de
wetgever in voldoende nauwkeurige, duidelijke en rechtszekerheid
biedende bewoordingen bepaalt welke feiten strafbaar worden
gesteld, zodat, enerzijds, diegene die een gedrag aanneemt, vooraf
op afdoende wijze kan inschatten wat het strafrechtelijke gevolg
van dat gedrag zal zijn en, anderzijds, aan de rechter geen al te grote
beoordelingsbevoegdheid wordt gelaten. Het wettigheidsbeginsel
in strafzaken staat evenwel niet in de weg dat de wet aan de rechter
een beoordelingsbevoegdheid toekent : er dient immers rekening te
worden gehouden met het algemene karakter van de wetten, de
uiteenlopende situaties waarop zij van toepassing zijn en de
evolutie van de gedragingen die zij bestraffen. Aan het vereiste dat
een misdrijf duidelijk moet worden omschreven in de wet, is
voldaan wanneer de rechtzoekende, op basis van de bewoordingen
van de relevante bepaling en, indien nodig, met behulp van de
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interpretatie daarvan door de rechtscolleges, kan weten welke
handelingen en welke verzuimen zijn strafrechtelijke
aansprakelijkheid meebrengen.

Enkel bij het onderzoek van een specifieke strafbepaling is het
mogelijk om, rekening houdend met de elementen eigen aan de
misdrijven die zij wil bestraffen, te bepalen of de door de wetgever
gehanteerde algemene bewoordingen zo vaag zijn dat ze het
wettigheidsbeginsel in strafzaken zouden schenden.

Het Hof past die beginselen toe op het onderhavige geval en
antwoordt dat geen enkel van de in artikel 6 van de wet van
20 december 2002 vermelde concepten of begrippen de
rechtzoekende kan verhinderen te bepalen welke handelingen en
welke verzuimen zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid
meebrengen.

Een tweede verzoekende partij leverde op de strafrechtelijke
sancties dezelfde uit schendingen van de vrijheid van handel en
nijverheid en van het eigendomsrecht afgeleide kritiek als die welke
zij op de in artikel 14 van de wet van 20 december 2002 bedoelde
burgerrechtelijke sancties heeft geleverd.

Aangezien de strafrechtelijke sancties ertoe strekken de naleving te
waarborgen van de verplichtingen die aan de betrokkenen worden
opgelegd teneinde het bij de wet nagestreefde doel te
verwezenlijken en aangezien de door de consument uitgevoerde
betaling, per definitie, immers niet had moeten worden uitgevoerd,
valt artikel 15 binnen de perken die aan de door de verzoekende
partijen aangevoerde rechten en vrijheden zijn gesteld, zoals zij
hierboven zijn aangegeven. De voormelde kritiek is des te minder
gegrond daar de wet het de rechter mogelijk maakt om het bedrag
van de geldboete vast te stellen tussen het minimum- en het
maximumbedrag dat erin is bepaald, en het hem mogelijk maakt de
bepalingen van Boek I van het Strafwetboek, met inbegrip van die
van hoofdstuk VII en van artikel 85 met betrekking tot de
verzachtende omstandigheden, toe te passen.
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26. De controle op de beslissingen van de Commissie voor de
Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG)
(arrest nr. 130/2010)

De wet van 29 april 1999 regelt, zoals het opschrift ervan
aangeeft, de organisatie van de elektriciteitsmarkt.

Luidens artikel 23 van die wet en artikel 15/14 van de wet van
12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en
andere door middel van leidingen, heeft de « Commissie voor de
Regulering van de Elektriciteit en het Gas » of de CREG een
raadgevende taak ten behoeve van de overheid inzake de
organisatie en de werking van de elektriciteits- en gasmarkten,
enerzijds, en een algemene taak van toezicht en controle op de
toepassing van de desbetreffende wetten en reglementen,
anderzijds. Artikel 31 van dezelfde wet van 29 april 1999 staat de
CREG met name toe sancties op te leggen in de vorm van
administratieve geldboeten wanneer de bepalingen van de
voormelde wet of de uitvoeringsbesluiten ervan zijn geschonden.
De oprichting van de CREG past in de context van de liberalisering
van de elektriciteitsmarkt ter uitvoering van richtlijnen van de
Europese Unie. Die richtlijnen strekken ertoe de elektriciteitsmarkt
open te stellen voor de concurrentie in het voordeel van de
ondernemingen en de verbruikers; zij hebben de oprichting, in elke
lidstaat, van een nationale regulerende overheid opgelegd, die met
name de opdracht heeft controle uit te oefenen op de netbeheerders
en hun tarieven en die ook kan worden belast met de controle van
hun boekhouding; de CREG is de Belgische federale overheid voor
de regulering van de elektriciteits- en gasmarkten.

Het Hof wordt verzocht zich uit te spreken over de bestaanbaarheid
van de voormelde artikelen 23, § 2, tweede lid, 15°, en 31 van de wet
van 29 april 1999 met de artikelen 10 en 11, al dan niet in samenhang
gelezen met de artikelen 33 en 37, van de Grondwet, in zoverre de
persoon ten aanzien van wie de CREG, waarvan het bestuur niet
rechtstreeks zou worden verzekerd door de uitvoerende macht, een
beslissing heeft genomen, het voorwerp zou uitmaken van een
onverantwoord verschil in behandeling ten opzichte van de persoon
ten aanzien van wie de administratieve overheden waarvan het
bestuur rechtstreeks wordt verzekerd door de uitvoerende macht,
een beslissing hebben genomen, waarbij de beslissingen van de
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CREG zouden ontsnappen aan de controle van de uitvoerende
macht en bijgevolg aan de mogelijkheid om ten overstaan van de
Kamer van volksvertegenwoordigers de politieke
verantwoordelijkheid voor de door haar gestelde handelingen op
zich te nemen. Uit de gegevens van de zaak blijkt dat het geschil
voor de Raad van State betrekking heeft op een beroep tot
nietigverklaring van de beslissing van de CREG waarbij een
administratieve geldboete werd opgelegd voor een inbreuk
gepleegd vóór de inwerkingtreding van de voormelde wetten van
1 juni en 27 juli 2005; het Hof beantwoordt de prejudiciële vraag in
het licht van de bepalingen die van kracht waren op het ogenblik
dat de voor de Raad van State bestreden administratieve handeling
is gesteld.

De CREG is een administratieve overheid die beschikt over een
ruime autonomie die niet verenigbaar is met een hiërarchisch of een
administratief toezicht; zij werd opgericht om bepaalde taken uit te
voeren, die de wetgever wenste te onttrekken aan het gezag van de
federale Regering. De ontstentenis van een hiërarchisch of een
administratief toezicht is niet strijdig met de Grondwet. Ook staat
artikel 37 van de Grondwet, dat mede in de prejudiciële vraag
wordt aangevoerd, er niet aan in de weg dat de wetgever specifieke
uitvoerende bevoegdheden in een welbepaalde technische
aangelegenheid toevertrouwt aan een autonome administratieve
overheid, die voor het overige onderworpen blijft aan zowel de
rechterlijke toetsing als de parlementaire controle. Overigens, in de
considerans 34 van de richtlijn 2009/72/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 13 juli 2009 « betreffende
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit
en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG » is gesteld dat de
onafhankelijkheid van de energieregulator « rechterlijke toetsing en
parlementair toezicht overeenkomstig het constitutionele recht van
de lidstaten » niet uitsluit.

De administratieve handelingen van de CREG zijn vatbaar voor
jurisdictionele toetsing. Tot de inwerkingtreding van de voormelde
wet van 27 juli 2005 waren zij onderworpen aan de beroepen waarin
de gecoördineerde wetten op de Raad van State voorzien. Uit de
rechtspraak van de Raad van State blijkt dat die een volwaardige
jurisdictionele toetsing uitoefent, zowel aan de wet als aan de
algemene rechtsbeginselen; de Raad van State gaat daarbij na of de
aan zijn toezicht voorgelegde overheidsbeslissing de vereiste

ar
re

st
nr

.1
30

/2
01

0

134



feitelijke grondslag heeft, of die beslissing uitgaat van correcte
juridische kwalificaties en of de maatregel niet kennelijk
onevenredig is met de vastgestelde feiten. Wanneer hij die beslissing
vernietigt, dient de overheid zich te schikken naar het arrest van de
Raad van State : indien de overheid een nieuwe beslissing neemt,
mag zij de motieven van het arrest dat de eerste beslissing heeft
vernietigd, niet negeren; indien zij in de vernietiging berust, wordt
de bestreden akte geacht nooit te hebben bestaan. Bovendien kan de
Raad van State, in de omstandigheden bedoeld in artikel 17 van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State, gelasten dat de
uitvoering van de beslissing om sancties op te leggen, wordt
geschorst, in voorkomend geval, door uitspraak te doen bij uiterst
dringende noodzakelijkheid. De rechtzoekenden ten aanzien van
wie de CREG een beslissing heeft genomen, beschikten dus, op het
ogenblik dat de in het geding zijnde zaak voor de Raad van State
werd ingediend, voor die laatste over een daadwerkelijk beroep
voor een onafhankelijk en onpartijdig rechtscollege.

Ter uitvoering van en binnen de grenzen van het recht van de
Europese Unie is de wetgever bevoegd om de taken en de werking
van de CREG te regelen. Ook dient hij haar begroting goed te
keuren. De CREG moet aan de bevoegde minister jaarlijks een
verslag uitbrengen over onder meer de uitvoering van haar
opdrachten en de minister dient dat jaarverslag over te zenden aan
de federale wetgevende Kamers en aan de Gewestregeringen
(artikel 23, § 3, van de in het geding zijnde wet van 29 april 1999).
Die wetgevende Kamers kunnen overigens, via de hun ter
beschikking staande controlemiddelen, de bevoegde minister of de
federale Regering ter verantwoording roepen. Uit het voorgaande
blijkt dat er wel degelijk een parlementaire controle is.

In zoverre het voorgaande niet zou volstaan om te verantwoorden
dat de personen die het voorwerp zijn van een beslissing van de
CREG « niet de garantie genieten dat de beslissing wordt genomen
door een administratieve overheid waarvan het bestuur
rechtstreeks wordt verzekerd door de uitvoerende macht » wordt
dit, op grond van artikel 34 van de Grondwet, verantwoord door de
vereisten die voortvloeien uit het recht van de Europese Unie : de
omstandigheid dat de CREG haar taken met een hoge graad van
autonomie uitoefent, vloeit inderdaad voort uit de vereisten van het
recht van de Europese Unie, dat ter zake gaandeweg explicieter is
geworden.
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In dat opzicht verwijst het Hof achtereenvolgens naar de ten tijde
van de feiten in het bodemgeschil toepasselijke artikelen 20, lid 3, en
22 van de richtlijn 96/92/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 19 december 1996 « betreffende gemeenschappelijke
regels voor de interne markt voor elektriciteit »; artikel 23 van de
richtlijn 2003/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van
26 juni 2003 « betreffende gemeenschappelijke regels voor de
interne markt voor elektriciteit en houdende intrekking van
Richtlijn 96/92/EG », richtlijn die uiterlijk op 1 juli 2004 diende te
zijn geı̈mplementeerd; artikel 35 (punten 1, 4 en 5) van de
voormelde richtlijn 2009/72/EG, die uiterlijk op 3 maart 2011 moet
worden geı̈mplementeerd, alsook naar de consideransen 33 en 34
van die richtlijn.

Het Hof beslist bijgevolg dat de artikelen 23, § 2, tweede lid, 15°, en
31 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de
elektriciteitsmarkt de artikelen 10 en 11, al dan niet in samenhang
gelezen met de artikelen 33 en 37, van de Grondwet niet schenden.

27. De schorsing van de betaling van het leefloon
(arrest nr. 148/2010)

Het Hof is gevraagd zich uit te spreken over de bestaanbaarheid,
met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van de artikelen 30, 31
en 47 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op
maatschappelijke integratie, en van artikel 580, 8°, c), tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek, in zoverre die bepalingen een verschil
in behandeling invoeren tussen, enerzijds, de categorie van sociale
begunstigden die worden vervolgd voor de correctionele rechtbank
en, anderzijds, de categorie van sociale begunstigden die voor de
arbeidsrechtbank de beslissing van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn tot schorsing van de betaling van het
leefloon betwisten : alleen de eerste categorie van sociale
begunstigden zou immers een maatregel van uitstel kunnen
genieten.

Artikel 30 van de wet van 26 mei 2002 is opgenomen in een
hoofdstuk V, met het opschrift « Sancties ». Bovendien blijkt uit de
parlementaire voorbereiding van die bepaling dat de wetgever, met
de aanneming ervan, de tekortkomingen aan de verplichting om
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elke wijziging van de geldelijke situatie van de
sociale-uitkeringsgerechtigde aan te geven die de berekening van
het leefloon kan beı̈nvloeden, wilde voorkomen en bestraffen. Ten
slotte, in zoverre de schorsing van de betaling van het leefloon kan
worden uitgesproken voor een duur van hoogstens twaalf
maanden, vormt zij zonder enige twijfel een bijzonder ernstige
maatregel gelet op de onzekere financiële situatie van de
sociale-uitkeringsgerechtigden. Hieruit vloeit voort dat de
schorsing van de betaling van het leefloon, bedoeld in het in het
geding zijnde artikel 30, een overheersend repressief karakter heeft
en bijgevolg een strafsanctie is in de zin van artikel 6.1 van het
Europees Verdrag voor de rechten van de mens; zij moet dus in
overeenstemming zijn met de algemene beginselen van het
strafrecht. Die schorsing is evenwel geen straf in de zin van artikel 1
van het Strafwetboek, zodat de interne regels van het strafrecht en
de strafrechtspleging daarop niet als dusdanig van toepassing zijn.

Het staat aan het Hof na te gaan of de wetgever de artikelen 10 en
11 van de Grondwet heeft geschonden door uit te sluiten dat de
regel van het uitstel van de tenuitvoerlegging van de straffen met
toepassing van artikel 8 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de
opschorting, het uitstel en de probatie op die schorsing van
toepassing is.

Wanneer, zoals te dezen, de dader van eenzelfde feit hetzij naar de
correctionele rechtbank kan worden verwezen, hetzij een
administratieve sanctie kan krijgen waartegen beroep kan worden
ingesteld voor een niet-strafrechtelijk rechtscollege, oordeelt het Hof
dat in principe een parallellisme moet bestaan tussen de
maatregelen tot individualisering van de straf (arresten nrs. 40/97,
45/97, 128/99, 86/2007, 157/2008)1. Het uitstel van de
tenuitvoerlegging van de straffen heeft tot doel de nadelen die
inherent zijn aan de tenuitvoerlegging van de straffen, te beperken
en de re-integratie van de veroordeelde niet in het gedrang te
brengen; daarnaast blijkt uit artikel 157bis, § 2, van het koninklijk
besluit van 25 november 1991 houdende de
werkloosheidsreglementering en artikel 168quinquies, § 3, derde lid,
van de op 14 juli 1994 gecoördineerde wet betreffende de verplichte

1 Over die rechtspraak, zie het verslag 2007, pp. 85-92, en de daarin aangehaalde
rechtspraak; het verslag 2008, pp. 113-114 en het verslag 2009, pp. 208-213.
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verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, dat het
uitstel niet onverenigbaar wordt geacht met een schorsing van
sociale rechten opgelegd door een andere overheid dan een
strafrechtelijk rechtscollege. Ongeacht of het uitstel wordt
toegekend door de correctionele rechtbank dan wel door een ander
rechtscollege, zoals de arbeidsrechtbank, kan het de veroordeelde
ertoe aanzetten zijn gedrag te wijzigen, gelet op het risico dat, in
geval van herhaling, de veroordeling tot een strafsanctie in de zin
van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens
ten uitvoer wordt gelegd. Hieruit vloeit voort dat het verschil in
behandeling, wat het voordeel van een maatregel van uitstel betreft,
tussen de sociale-uitkeringsgerechtigde die strafrechtelijk wordt
vervolgd en diegene die voor de arbeidsrechtbank beroep instelt
tegen een schorsing van het recht op het leefloon, niet redelijk is
verantwoord.

Het Hof merkt evenwel op dat die discriminatie niet voortvloeit uit
een van de in het geding zijnde bepalingen, maar uit de ontstentenis
van een wetsbepaling die het de sociale-uitkeringsgerechtigden die
het voorwerp hebben uitgemaakt van een maatregel tot schorsing
van hun recht op het leefloon, mogelijk maakt een maatregel van
uitstel te genieten1. Wanneer de wet van 29 juni 1964 niet van
toepassing is, komt het aan de wetgever toe ter zake te bepalen
onder welke voorwaarden een uitstel kan worden verleend en de
voorwaarden en de rechtspleging volgens welke dat uitstel kan
worden ingetrokken, vast te stellen. Het Hof beslist derhalve dat de
artikelen 30, 31 en 47 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het
recht op maatschappelijke integratie en artikel 580, 8°, c), tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet
niet schenden.

1 Zie dit verslag, pp. 71-72.
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XI. GERECHTELIJK RECHT

28. Weigering om de minderjarige te horen - Onmogelijkheid
om hoger beroep in te stellen
(arrest nr. 9/2010)

In het kader van de hervorming van de echtscheidingsprocedure
heeft de wet van 30 juni 1994 houdende wijziging van artikel 931
van het Gerechtelijk Wetboek en van de bepalingen betreffende de
procedures van echtscheiding, in dat artikel 931 het derde tot
zevende lid ingevoegd; de wetgever wilde daarmee gevolg geven
aan artikel 12 van het Verdrag inzake de rechten van het kind dat,
voor het kind dat in staat is zijn eigen mening te vormen, voorziet
in het recht om te worden gehoord in elke gerechtelijke en
bestuurlijke procedure die het kind betreft.

Een minderjarige beneden de volle leeftijd van vijftien jaar mag niet
onder ede worden gehoord en zijn verklaringen kunnen enkel als
inlichtingen gelden (artikel 931, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek); de minderjarige die over het vereiste
onderscheidingsvermogen beschikt, mag evenwel in elk geding dat
hem betreft, op zijn verzoek of bij beslissing van de rechter, worden
gehoord door de rechter of door de persoon die deze aanwijst,
onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende zijn vrijwillige
tussenkomst en zijn toestemming (artikel 931, derde lid, van
hetzelfde Wetboek). Artikel 931, vierde lid, - de aan het Hof
voorgelegde bepaling - voorziet erin dat, wanneer de minderjarige
het verzoek om gehoord te worden aan de rechter bij wie de zaak
aanhangig is of aan de procureur des Konings heeft gericht, het
onderhoud slechts kan worden geweigerd bij een speciaal
gemotiveerde beslissing, gegrond op het gegeven dat de
minderjarige niet over het vereiste onderscheidingsvermogen
beschikt; tegen die beslissing kan geen hoger beroep worden
ingesteld.

De verwijzende rechter - die zich moet uitspreken over het hoger
beroep tegen een beslissing van de rechter waarbij werd geweigerd
de minderjarige kinderen te horen om een andere reden dan het
gegeven dat zij niet over het vereiste onderscheidingsvermogen
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zouden beschikken - vraagt aan het Hof of artikel 931, vierde lid,
van het Gerechtelijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet
schendt doordat geen hoger beroep tegen een dergelijke beslissing
kan worden ingesteld, ten gevolge waarvan de minderjarige « nooit
de mogelijkheid zal krijgen om te worden gehoord, terwijl de wet de
rechter verplicht het verzoek van een minderjarige die over het
vereiste onderscheidingsvermogen beschikt in te willigen zodat
elke minderjarige met het vereiste onderscheidingsvermogen de
kans krijgt te worden gehoord ».

Behalve in strafzaken bestaat er geen algemeen beginsel waarbij de
dubbele aanleg wordt gewaarborgd. Wanneer de wetgever evenwel
in de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen voorziet, mag hij
die mogelijkheid niet zonder redelijke verantwoording aan een
bepaalde categorie van rechtzoekenden ontzeggen. Het recht op
gelijke toegang tot de rechter in tweede aanleg geldt enkel in het
kader van eenzelfde procedure; een verschil in behandeling tussen
bepaalde categorieën van personen dat voortvloeit uit de toepassing
van verschillende procedureregels in verschillende
omstandigheden houdt immers op zich geen discriminatie in. Van
discriminatie zou slechts sprake zijn indien het verschil in
behandeling dat voortvloeit uit de toepassing van die
procedureregels, een onevenredige beperking van de rechten van de
daarbij betrokken personen met zich zou meebrengen. Het Hof
dient derhalve te onderzoeken of het verschil in behandeling dat uit
de in het geding zijnde bepaling voortvloeit op onevenredige wijze
afbreuk doet aan de rechten van minderjarigen van wie het verzoek
om te worden gehoord werd afgewezen.

De in het geding zijnde bepaling voorziet in slechts één grond tot
afwijzing van een verzoek om te worden gehoord : het gegeven dat
de minderjarige niet over het vereiste onderscheidingsvermogen
beschikt; de ontstentenis van het vereiste onderscheidingsvermogen
wordt door de rechter beoordeeld, indien nodig na daarover
deskundig advies te hebben ingewonnen, en dient « speciaal » te
worden gemotiveerd. Het behoort tot de beoordelingsbevoegdheid
van de wetgever om de vaststelling van het vereiste
onderscheidingsvermogen tot een enkele aanleg te beperken dan
wel daarvoor in een dubbele aanleg te voorzien; hij vermag daarbij
rekening te houden met de bekommernis om de procedure, met
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name de echtscheidingsprocedure, niet nodeloos te verzwaren en te
vertragen. Indien evenwel de in het geding zijnde bepaling aldus
zou worden uitgelegd dat, wanneer de rechter het verzoek van de
minderjarige om te worden gehoord, om een andere reden weigert
dan het gegeven dat die laatste niet over het vereiste
onderscheidingsvermogen beschikt, zijn beslissing niet vatbaar is
voor hoger beroep, dan doet de in het geding zijnde bepaling op
discriminerende wijze afbreuk aan het recht van de minderjarige die
over het vereiste onderscheidingsvermogen beschikt om in elk hem
betreffend geding te worden gehoord, zoals gewaarborgd door
artikel 12 van het Verdrag. Het Hof besluit bijgevolg dat artikel 931,
vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, in die interpretatie, in
strijd is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang
gelezen met artikel 12 van het Verdrag inzake de rechten van het
kind.

Het Hof merkt evenwel op dat artikel 931, vierde lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, in zoverre het de rechter enkel toelaat het
horen van de minderjarige te weigeren bij een beslissing die is
gegrond op het gegeven dat die laatste niet over het vereiste
onderscheidingsvermogen beschikt, en in zoverre zij toevoegt dat
« die » beslissing niet vatbaar is voor hoger beroep, in die zin kan
worden begrepen dat alleen de beslissing die is gegrond op het
gegeven dat de minderjarige niet over het vereiste
onderscheidingsvermogen beschikt, niet vatbaar is voor hoger
beroep. In die interpretatie behoudt de minderjarige de
mogelijkheid om hoger beroep in te stellen tegen de afwijzing van
zijn verzoek op een andere grond en doet zij niet op
discriminerende wijze afbreuk aan het recht van het kind dat in
staat is zijn eigen mening te vormen, om te worden gehoord in
iedere hem betreffende procedure. In die zin geı̈nterpreteerd
schendt artikel 931, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek de
voormelde grondwets- en verdragsbepalingen niet.
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29. Gebruik van de talen in gerechtszaken : werknemer wiens
prestaties zijn verbonden aan een exploitatiezetel in het
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad
(arrest nr. 98/2010)

De wet van 15 juni 1935 regelt, zoals het opschrift ervan aangeeft,
het gebruik van de talen in gerechtszaken.

Aan het Hof werd gevraagd of artikel 4, § 1, van die wet de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet schond, al dan niet in
samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de
rechten van de mens, in zoverre, enerzijds, enkel de verweerder is
gemachtigd om een verandering van de taal van de rechtspleging te
vragen (eerste onderdeel) en in zoverre, anderzijds, een werknemer
tot wie zijn werkgever zich krachtens artikel 52, § 1, van de
gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen
in bestuurszaken in het Frans moet richten, verplicht is om zijn
vordering in het Nederlands in te stellen en voort te zetten indien
zijn werkgever in het Nederlandse taalgebied woont, terwijl dat niet
het geval zou zijn indien deze laatste in het Franse taalgebied of in
het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad zou wonen (tweede
onderdeel). In dat verband vroeg de verwijzende rechter zich meer
in het bijzonder af of het criterium dat steunt op de plaats van de
maatschappelijke zetel van de werkgever een relevant criterium is
teneinde, binnen het gerechtelijk arrondissement Brussel, de taal te
bepalen waarin een van zijn werknemers tegen die werkgever in
rechte kan optreden. Aan het einde van zijn redenering en daarmee
rekening houdend, zal het Hof menen dat het antwoord op het
eerste onderdeel niet nuttig is voor de verwijzende rechter.

Bij de regeling van het taalgebruik in gerechtszaken dient de
wetgever de individuele vrijheid van de rechtsonderhorige om zich
van de taal van zijn keuze te bedienen te verzoenen met de goede
werking van de rechtsbedeling. Bovendien dient de wetgever
daarbij rekening te houden met de taalverscheidenheid die
verankerd is in artikel 4 van de Grondwet, dat vier taalgebieden
vastlegt, waarvan er één tweetalig is; hij vermag dan ook de
individuele vrijheid van de rechtsonderhorige ondergeschikt te
maken aan de goede werking van de rechtsbedeling. Dat neemt niet
weg dat, wanneer de wetgever, ter uitvoering van artikel 30 van de
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Grondwet, het gebruik van de talen regelt voor gerechtszaken, hij
hierbij het in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet gewaarborgde
beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie dient te eerbiedigen.

Uit de parlementaire voorbereiding van de in het geding zijnde
bepaling blijkt dat de regel volgens welke enkel de verweerder,
krachtens artikel 4, § 1, derde lid, van de in het geding zijnde wet,
kan vragen om de taal te veranderen van de rechtspleging voor een
gerecht van eerste aanleg waarvan de zetel in het arrondissement
Brussel is gevestigd, in het verlengde ligt van artikel 4, § 1, tweede
lid, van dezelfde wet krachtens hetwelk de akte tot inleiding van het
geding voor een dergelijk rechtscollege in het Frans wordt gesteld
indien de verweerder in het Franse taalgebied woont, en in het
Nederlands indien de verweerder in het Nederlandse taalgebied
woont. Zodoende geeft de wetgever, volgens de parlementaire
voorbereiding, « voorrang aan de taal van den verweerder. Deze
moet dus vóór alles weten wat men van hem vergt ».

Het gebruik van de talen maakt evenwel het voorwerp uit van
bijzondere bepalingen inzake de sociale betrekkingen tussen de
werkgevers en hun personeel. Met toepassing van het voormelde
artikel 52, § 1, van de wetten op het gebruik van de talen in
bestuurszaken gebruiken de werkgevers, voor de akten en
bescheiden die bij de wet en de reglementen zijn voorgeschreven en
voor die welke bestemd zijn voor hun personeel, de taal van het
gebied waar « hun exploitatiezetel of onderscheiden
exploitatiezetels » gevestigd zijn, waarbij die bescheiden, in het
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, in het Frans of in het
Nederlands worden gesteld naargelang het personeel voor wie zij
bestemd zijn, Frans of Nederlands spreekt. Bovendien bepaalt
artikel 627, 9°, van het Gerechtelijk Wetboek dat, voor de geschillen
inzake arbeidsovereenkomsten, enkel « de rechter van de plaats
waar de mijn, de fabriek, de werkplaats, het magazijn, het kantoor
gelegen is en in het algemeen, van de plaats die bestemd is voor de
exploitatie van de onderneming, de uitoefening van het beroep of
de werkzaamheid van de vennootschap », bevoegd is om kennis te
nemen van de vordering, en het is op diezelfde plaatsen dat de
werkgever kan worden gedagvaard of opgeroepen bij
verzoekschrift op tegenspraak (artikel 704, § 3, van het Gerechtelijk
Wetboek).
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Indien artikel 4, § 1, tweede lid, van de wet van 15 juni 1935 in die
zin moet worden geı̈nterpreteerd dat, wanneer de verweerder een
rechtspersoon is, de taal van het gedinginleidende exploot wordt
bepaald op grond van zijn maatschappelijke zetel, zelfs in de
geschillen met betrekking tot het arbeidsrecht, terwijl de partijen er
op geen enkele wijze « sociale betrekkingen » hebben aangeknoopt,
brengt het, ten nadele van de werknemers die hun prestaties in het
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad verrichten, een verschil in
behandeling teweeg dat niet redelijk is verantwoord. Niets
verantwoordt immers dat het proces waarin een werknemer en een
werkgever tegenover elkaar staan die, overeenkomstig hun
wettelijke verplichtingen, het Frans of het Nederlands hebben
gebruikt in hun sociale betrekkingen - ook in de geschillenfase van
die betrekkingen -, in de andere taal dient plaats te vinden, waarbij
de maatschappelijke zetel van de vennootschap die de werknemer
tewerkstelt als lokalisatiecriterium wordt genomen, terwijl zij er
geen sociale betrekkingen hebben aangeknoopt. Die verplichting
om die rechtspleging in een andere taal te voeren dan die van de
arbeidsverhoudingen is niet in overeenstemming met de rechten
van de verdediging van de werknemer, die zich zal moeten
verantwoorden in een taal die niet de zijne is, noch met de goede
werking van het gerecht, aangezien de rechters de zaak in een
andere taal zullen moeten behandelen dan die van de stukken die
hun worden voorgelegd, en zij riskeert kosten en onnodige
traagheid met zich mee te brengen, aangezien zij het noodzakelijk
kan maken dat een beroep wordt gedaan op beëdigde vertalers en
tolken, zoals de artikelen 8 en 30 van de in het geding zijnde wet
bepalen. De maatregel is des te minder verantwoord daar de
werkgever, rechtspersoon, per definitie heeft aangetoond dat hij in
staat is om de taal van de werknemer te begrijpen en te gebruiken
door zich in die taal tot hem te richten, zoals bij artikel 52 van de
voormelde gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 wordt vereist.

Het Hof besluit bijgevolg dat artikel 4, § 1, tweede lid, van de wet
van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, indien
het in die zin wordt geı̈nterpreteerd dat het het een werknemer
wiens prestaties zijn verbonden aan een exploitatiezetel gelegen op
het grondgebied van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, niet
mogelijk maakt om zijn vordering tegen zijn werkgever in te stellen
en voort te zetten in de taal waarin deze laatste zich krachtens
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artikel 52, § 1, van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het
gebruik van de talen in bestuurszaken tot hem dient te richten, de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt.

Het Hof merkt evenwel op dat die bepaling op een andere manier
kan worden geı̈nterpreteerd, in zoverre zij van toepassing is op de
sociale betrekkingen tussen een werkgever en zijn personeel.

Gelezen in het licht van de hiervoor aangehaalde bijzondere
bepalingen, kunnen de bewoordingen « indien de verweerder
woonachtig is in het […] taalgebied […] » in die zin worden
geı̈nterpreteerd dat zij, in de geschillen met betrekking tot het
arbeidsrecht, de plaats aanwijzen waar de partijen sociale
betrekkingen hebben aangeknoopt, namelijk op de exploitatiezetel.

Het criterium van de exploitatiezetel is overigens eveneens het
criterium dat moet worden toegepast om de sociale betrekkingen te
lokaliseren in de zin van artikel 129, § 1, 3°, van de Grondwet, dat
aan de gemeenschappen de bevoegdheid verleent om het gebruik
van de talen in de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en
hun personeel te regelen. Bij zijn arrest nr. 9/86 heeft het Hof
geoordeeld dat om aan de grondwettelijke vereisten te
beantwoorden, de lokalisatiecriteria het mogelijk moeten maken om
« de plaats te situeren waar de sociale betrekkingen tussen de
werkgever en zijn personeel hoofdzakelijk tot stand komen »; bij
zijn arrest nr. 10/86 heeft het Hof geoordeeld dat het criterium van
de « exploitatiezetel » in overeenstemming was met de
grondwettelijke vereisten aangezien « daar […] doorgaans de
opdrachten en instructies aan het personeelslid [worden] gegeven,
[…] hem alle mededelingen [worden] gedaan en […] hij zich tot zijn
werkgever [wendt] » en aangezien « de door de wet en de
verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de
ondernemingen […] zich normaal in de exploitatiezetel [bevinden]
of […] tenminste daar [kunnen] worden gesitueerd »; ten slotte heeft
het Hof, bij zijn arrest nr. 29/86, de criteria « plaats van
tewerkstelling van het personeel », « maatschappelijke zetel » en
« woonplaats van de werkgever » verworpen, aangezien zij
« telkens slechts één van de partijen bij de sociale betrekkingen
binnen het bedoelde bevoegdheidsgebied, te weten voor het eerste
het personeel, en voor de beide andere de werkgever, en niet zoals
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grondwettelijk vereist, de ‘ sociale betrekkingen tussen de
werkgevers en hun personeel ’ zelf » lokaliseren, waarbij opnieuw
wordt beklemtoond dat de exploitatiezetel, met andere woorden
« iedere vestiging of centrum van activiteit met enige
standvastigheid », het grondwetsconforme criterium is.

In die andere interpretatie is het in het tweede onderdeel van de
prejudiciële vraag beschreven verschil in behandeling onbestaande
en besluit het Hof dat het voormelde artikel 4, § 1, tweede lid, de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt indien het in die
zin wordt geı̈nterpreteerd dat het het een werknemer wiens
prestaties zijn verbonden aan een exploitatiezetel gelegen op het
grondgebied van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, mogelijk
maakt om zijn vordering tegen zijn werkgever in te stellen en voort
te zetten in de taal waarin deze laatste zich krachtens artikel 52, § 1,
van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van
de talen in bestuurszaken tot hem dient te richten.
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XII. PROCESRECHT

30. De verhaalbaarheid van de kosten en de erelonen van een
advocaat
(arresten nrs. 11/2010, 23/2010 en 78/2010)

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. 182/2008.2

Met betrekking tot artikel 7 van de voormelde wet van 21 april 2007
heeft het Hof zich eveneens herhaalde malen uitgesproken in 20093.

Het Hof zal in 2010 opnieuw kennis moeten nemen van de wet van
21 april 2007.

Het arrest nr. 11/2010 betreft artikel 128 van het Wetboek van
strafvordering, zoals het is vervangen bij artikel 24 van de wet van
12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het
stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk
onderzoek, en aangevuld bij artikel 8 van de voormelde wet van

1 Verslag 2006, p. 123-126.
2 Zie het verslag 2008, pp. 105-112.
3 Zie het verslag 2009, pp. 185-195.
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21 april 2007; die bepaling stelt dat « indien de raadkamer van
oordeel is dat het feit noch een misdaad, noch een wanbedrijf, noch
een overtreding oplevert, of dat tegen de inverdenkinggestelde
generlei bezwaar bestaat, [zij] verklaart […] dat er geen reden is tot
vervolging. In dat geval en indien het onderzoek werd ingeleid
door de burgerlijke partijstelling in handen van de
onderzoeksrechter, wordt de burgerlijke partij veroordeeld tot het
aan de inverdenkinggestelde betalen van de vergoeding bedoeld in
artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek ».

Aan het Hof waren vragen gesteld over de bestaanbaarheid van
artikel 128, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering met de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang
gelezen met artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten
van de mens en met artikel 14.1 van het Internationaal Verdrag
inzake burgerrechten en politieke rechten : de in het geding zijnde
bepaling zou meerdere categorieën van burgerlijke partijen die door
een klacht met burgerlijkepartijstelling een strafvordering op gang
hebben gebracht, op dezelfde manier behandelen. De eerste
identieke behandeling betrof, enerzijds, de burgerlijke partij die in
haar klacht de dader van het misdrijf aanwijst en, anderzijds, de
burgerlijke partij die de identiteit van die dader niet kent; de tweede
identieke behandeling betrof, enerzijds, de burgerlijke partij die in
haar klacht als dader van het aangeklaagde misdrijf de
inverdenkinggestelde had aangewezen die een
buitenvervolgingstelling geniet omdat tegen hem geen of
onvoldoende bezwaren bestaan en, anderzijds, de burgerlijke partij
die in haar klacht niet de inverdenkinggestelde had aangewezen die
een buitenvervolgingstelling geniet wegens de verjaring van de
strafvordering die uitsluitend toe te schrijven is aan het niet
optreden van de procureur des Konings; ten slotte betrof de derde
aan het Hof voorgelegde identieke behandeling, enerzijds, de
burgerlijke partij die in haar klacht als dader van het aangeklaagde
misdrijf de inverdenkinggestelde had aangewezen die een
buitenvervolgingstelling geniet omdat tegen hem geen of
onvoldoende bezwaren bestaan en, anderzijds, de burgerlijke partij
die in haar klacht niet de inverdenkinggestelde had aangewezen die
een buitenvervolgingstelling geniet omdat zijn inverdenkingstelling
door de vorderingen van de procureur des Konings voortvloeit uit
een vergissing die hij met betrekking tot de inverdenkinggestelde
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heeft begaan. Die categorieën van burgerlijke partijen zijn, met
toepassing van het in het geding zijnde artikel 128 van het Wetboek
van strafvordering, de bij artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek
ingevoerde rechtsplegingsvergoeding verschuldigd.

Volgens de parlementaire voorbereiding heeft de
rechtsplegingsvergoeding alleen betrekking op de burgerlijke
vordering, namelijk de vordering voor het herstel van de schade
veroorzaakt door een misdrijf; die vergoeding is, zoals hiervoor is
vermeld, verschuldigd aan de partij die in het gelijk wordt gesteld.
De in het geding zijnde maatregel strekt dus ertoe ten laste van
diegene die een dergelijke vordering heeft ingesteld - door een
burgerlijkepartijstelling bij een onderzoeksrechter - alle of een deel
van de kosten en erelonen van de advocaat te leggen die een
persoon moet betalen die in verdenking is gesteld in het kader van
de strafvordering - op gang gebracht door die
burgerlijkepartijstelling - en die de raadkamer, bij de regeling van
de rechtspleging, meent niet te moeten verwijzen naar een
rechtbank voor het misdrijf dat de grond van zowel de burgerlijke
vordering als de strafvordering vormt.

Iedere persoon ten aanzien van wie de strafvordering is ingesteld,
geniet in het kader van het gerechtelijk onderzoek dezelfde rechten
als de inverdenkinggestelde (artikel 61bis, tweede lid, van het
Wetboek van strafvordering, ingevoegd bij artikel 12 van de wet van
12 maart 1998); een persoon die, zoals diegenen die behoren tot de
tweede categorie van de derde hiervoor beschreven identieke
behandeling, niet in verdenking is gesteld door de
onderzoeksrechter, maar het voorwerp uitmaakt van een
tenlastelegging door de vorderingen van de procureur des Konings
met het oog op de regeling van de rechtspleging, geniet bijgevolg
het recht dat de aan het Hof voorgelegde bepaling aan de
inverdenkinggestelde toekent.

Ongeacht of hij al dan niet wordt aangewezen door een klacht met
burgerlijkepartijstelling, is de inverdenkinggestelde de verwerende
partij in de burgerlijke vordering die door die klacht wordt
ingesteld. Hetzelfde geldt voor de persoon ten aanzien van wie de
strafvordering is ingesteld. De hiervoor beschreven categorieën
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hebben gemeen dat zij betrekking hebben op het op gang brengen
van de strafvordering door een burgerlijkepartijstelling.

De in het geding zijnde bepaling maakt deel uit van een geheel van
maatregelen die, volgens de parlementaire voorbereiding,
beantwoorden aan de zorg « dat men de rechtsonderhorigen die het
herstel vragen van schade voor een burgerlijke dan wel een
strafrechtelijke rechtbank, gelijk zou behandelen »; de veroordeling
is verantwoord door het gegeven dat de burgerlijke partij « de
strafvordering zelf - maar zonder succes - op gang heeft gebracht ».

Doordat de burgerlijke partij de strafvordering op gang heeft
gebracht, heeft zij de inverdenkinggestelde ertoe gedwongen of kan
zij hem ertoe hebben gedwongen zijn verweer te organiseren
gedurende een hele procedure die niet, zoals dat het geval is
wanneer de strafvordering op gang is gebracht door het openbaar
ministerie, is aangevat om het belang van de maatschappij te
verdedigen, maar om een persoonlijk belang te verdedigen. In die
omstandigheden volstaan de wil om de persoon die zich bij de
onderzoeksrechter burgerlijke partij stelt, op dezelfde wijze te
behandelen als de persoon die zijn burgerlijke vordering voor een
burgerlijk rechtscollege brengt, en de omstandigheid dat de
eerstgenoemde persoon ook de strafvordering op gang brengt, om
redelijk te verantwoorden dat die burgerlijke partij ertoe wordt
veroordeeld alle of een deel van de advocatenkosten te dragen die
de verweerder in de burgerlijke vordering voor een strafrechtelijk
rechtscollege moet betalen wanneer die een
buitenvervolgingstelling geniet wegens de verjaring van de
strafvordering die toe te schrijven is aan het niet optreden van de
procureur des Konings, of wanneer de tenlastelegging ten aanzien
van die verweerder in de burgerlijke vordering slechts voortvloeit
uit een vergissing begaan door de procureur des Konings. Een
dergelijke maatregel doet niet op onevenredige wijze afbreuk aan de
rechten van de betrokkenen, aangezien de rechter ter zake beschikt
over een bevoegdheid die hem in staat stelt het bedrag van de
vergoeding te verminderen tot het voorgeschreven minimum door
met name rekening te houden met « het kennelijk onredelijk
karakter van de situatie » (artikel 1022, derde lid, van het
Gerechtelijk Wetboek).
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Het Hof beslist bijgevolg, in zijn arrest nr. 11/2010, dat artikel 128,
tweede lid, van het Wetboek van strafvordering de artikelen 10 en
11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met
artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens
en met artikel 14.1 van het Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten, niet schendt.

In een andere prejudiciële vraag, waarop het Hof bij zijn arrest
nr. 23/2010 antwoordt, werd de situatie die voortvloeit uit artikel 7
van de wet van 21 april 2007, vergeleken met die welke voortvloeit
uit artikel 79 van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de
milieuvergunning. Artikel 79, § 1, 2°, maakt het de rechtbank
mogelijk, in geval van overtreding van sommige bepalingen van het
decreet, de overtreder te veroordelen tot de uitvoering van
maatregelen teneinde de buren of het milieu tegen de veroorzaakte
hinder te beschermen, alsook de uitvoering van werken te bevelen
om de hinder te beperken of af te wenden of om de toegang tot de
plaats te verbieden; zoals de verwijzende rechter opmerkt, wordt
het Waalse Gewest dat met toepassing van artikel 79 van het decreet
van 11 maart 1999 voor het strafgerecht optreedt, doordat het geen
burgerlijke partij is, niet beoogd door artikel 162bis van het Wetboek
van strafvordering : dat artikel bepaalt immers in het eerste lid dat
« ieder veroordelend vonnis, uitgesproken tegen de beklaagde en
tegen de personen die voor het misdrijf burgerrechtelijk
aansprakelijk zijn, […] hen [veroordeelt] tot het betalen aan de
burgerlijke partij van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in
artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek ». Aan het Hof wordt dan
ook een vraag gesteld over het daaruit voortvloeiende verschil in
behandeling tussen, enerzijds, het Waalse Gewest dat met
toepassing van artikel 79 van het decreet van 11 maart 1999 optreedt
voor een strafgerecht, dat niet de rechtsplegingsvergoeding kan
verkrijgen ten laste van de beklaagde die is veroordeeld en,
anderzijds, de andere rechtzoekenden, waaronder de personen die
zich voor een strafgerecht burgerlijke partij hebben gesteld, die wel
de rechtsplegingsvergoeding kunnen verkrijgen ten laste van de
partij die in het ongelijk is gesteld.

Toen tijdens de parlementaire voorbereiding van de wet van 21 april
2007 de vraag werd opgeworpen inzake de toepassing van de
verhaalbaarheid van de kosten en erelonen van advocaten bij de
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strafgerechten, heeft de wetgever geoordeeld dat het « meer
conform [was] met de principes van gelijkheid en non-discriminatie
dat men de rechtsonderhorigen die het herstel vragen van een
schade voor een burgerlijke of een strafrechtelijke jurisdictie op
gelijke voet zou behandelen ». De wetgever heeft, volgens de
parlementaire voorbereiding, dan ook ervoor gekozen « het systeem
van de verhaalbaarheid uit te breiden tot de relaties tussen de
beklaagde (of de beschuldigde) en de burgerlijke partij ». Hij heeft
daarentegen beslist dat de verhaalbaarheid niet zou gelden in de
verhouding tussen de beklaagde en de Staat, die is
vertegenwoordigd door het openbaar ministerie. In dat verband
werd opgemerkt dat « het openbaar ministerie, door vervolging in
te stellen, het algemeen belang vertegenwoordigt en derhalve niet
op één lijn kan worden gesteld met een burgerlijke partij die de
strafvordering alleen in gang zou zetten om een privébelang te
verdedigen ».

Dankzij een burgerlijkepartijstelling kan het slachtoffer van een
misdrijf het herstel verkrijgen van de schade die het heeft geleden
ten gevolge van dat misdrijf. De vordering die door het Waalse
Gewest op grond van artikel 79 van het decreet van 11 maart 1999
wordt ingesteld, stelt het in staat de opdracht van algemeen belang
waarmee het is belast, te vervullen, vermits het in het geding zijnde
herstel te maken heeft met gevaren, hinder of ongemakken die de
inrichting zou kunnen veroorzaken, en niet met de schade die door
bepaalde personen wordt geleden. Er bestaat bijgevolg tussen de
burgerlijke partij en het Waalse Gewest een wezenlijk verschil
doordat eerstgenoemde het herstel van haar eigen schade vordert,
terwijl laatstgenoemde optreedt om het algemeen belang te
vrijwaren : wegens de opdracht die aan het Waalse Gewest werd
toegewezen, die lijkt op die van het openbaar ministerie, kon de
wetgever redelijkerwijs oordelen dat het niet aangewezen was om
in zijn voordeel de regeling van de verhaalbaarheid uit te breiden,
die hij op strafrechtelijk vlak uitdrukkelijk wilde beperkt zien tot de
verhouding tussen de beklaagde en de burgerlijke partij.

Het Hof beslist bijgevolg, in zijn arrest nr. 23/2010, dat de wet van 21
april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de
kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat de artikelen 10
en 11 van de Grondwet niet schendt, in zoverre zij niet voorziet in
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het recht, voor het Waalse Gewest dat vrijwillig tussenkomt in de
strafrechtspleging tegen de overtreder van de bepalingen van het
Waalse decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning,
om een rechtsplegingsvergoeding te eisen ten laste van de
beklaagde en de burgerrechtelijk aansprakelijke personen die zijn
veroordeeld.

Andere prejudiciële vragen, waarop het Hof bij zijn arrest
nr. 78/2010 heeft geantwoord, werden aan het Hof gesteld over
artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd
bij artikel 9 van de voormelde wet van 21 april 2007, in de context
van de toepassing ervan inzake verzekeringen. Het Hof heeft de
hypothese onderzocht waarin, nadat het strafgerecht de verzekerde
strafrechtelijk heeft veroordeeld, deze niet verder bij de afhandeling
van de burgerlijke belangen wordt betrokken, zodat enkel de
verzekeraar wordt veroordeeld tot het betalen van een
schadevergoeding; in die hypothese zou, volgens de verwijzende
rechter, geen rechtsplegingsvergoeding kunnen worden toegekend
lastens de verzekeraar.

Na de artikelen 82, derde lid, en 89, § 5, van de wet van 25 juni 1992
op de landverzekeringsovereenkomst te hebben aangehaald, merkt
het Hof op dat, wat het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
betreft, de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen in een
regeling voorziet die soortgelijk is aan die van artikel 89, § 5, van de
wet van 25 juni 1992, die in artikel 19bis-17 van de voormelde wet
van 21 november 1989 is vervat. Bovendien neemt de
politierechtbank, krachtens artikel 601bis van het Gerechtelijk
Wetboek, kennis van alle vorderingen tot vergoeding van schade
ontstaan uit een verkeersongeval.

Aangezien de Politierechtbank in het verwijzende vonnis oordeelt
dat zij, indien zij zitting zou houden in burgerlijke zaken, de
verzekeraar zou kunnen veroordelen tot een schadevergoeding en
tot de rechtsplegingsvergoeding van artikel 1022 van het
Gerechtelijk Wetboek, kan zij, wanneer zij uitspraak doet over de
burgerlijke rechtsvordering terwijl zij zitting houdt in strafzaken,
dezelfde veroordelingen uitspreken met toepassing van
artikel 19bis-17 van de voormelde wet van 21 november 1989, ook al
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voorziet artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering niet
expliciet in die hypothese (Cass., 4 maart 2009, P.08.1682.F).

Aangezien het vaststelt dat het in het geding zijnde verschil in
behandeling niet bestaat, beslist het Hof bijgevolg dat artikel 162bis
van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9
van de wet van 21 april 2007, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet
niet schendt.

31. Het aanvangspunt van de rechtsplegingstermijnen
(arrest nr. 66/2010)

Het Hof heeft zich reeds herhaaldelijk uitgesproken over de
grondwettigheid van de keuze van het aanvangspunt van de
rechtsplegingstermijnen.1

Het spreekt zich opnieuw over die aangelegenheid uit naar
aanleiding van prejudiciële vragen over artikel 346, derde lid, van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (hierna : WIB 1992).
Aan het Hof werd gevraagd of die bepaling bestaanbaar is met de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met
artikel 14, lid 1, van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten
en politieke rechten en met artikel 6 van het Europees Verdrag voor
de rechten van de mens, in zoverre de termijn waarover de
belastingplichtige beschikt om schriftelijk zijn opmerkingen in te
brengen met betrekking tot het door de belastingadministratie
verzonden bericht van wijziging, begint te lopen de dag na de
verzending van dat bericht. Het Hof wijst niettemin erop dat,
volgens de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van
de Mens, artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de
mens, wat het burgerrechtelijke aspect ervan betreft, niet van
toepassing is op de fiscale procedures, zodat het Hof zijn toetsing
niet uitbreidt tot die bepaling.

Via de twee prejudiciële vragen werd het Hof verzocht de situatie
van de belastingplichtige die een bericht van wijziging ontvangt en
die, met toepassing van de in het geding zijnde bepaling, beschikt

1 Zie het verslag 2003, pp. 82-85, en het verslag 2007, pp. 121-122.
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over een antwoordtermijn van één maand die ingaat op de dag na
de verzending van dat bericht, te vergelijken met de situatie van de
belastingplichtige die een aanslagbiljet ontvangt en die een
bezwaarschrift wenst in te dienen.

De situatie van de belastingplichtige die een bezwaarschrift indient
tegen een aanslagbiljet, is geregeld bij artikel 371 van het WIB 1992,
dat bepaalt dat « de bezwaarschriften moeten worden gemotiveerd
en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van
zes maanden vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet
waarop de bezwaartermijn vermeld staat of van de kennisgeving
van de aanslag of vanaf de datum van de inning van de belastingen
op een andere wijze dan per kohier ». In zijn arrest nr. 162/2007 1

heeft het Hof, met verwijzing naar zijn vroegere rechtspraak,
geoordeeld dat artikel 371 van het WIB 1992 de artikelen 10 en 11
van de Grondwet schond in zoverre het bepaalt dat de termijn om
een bezwaarschrift in te dienen tegen een aanslagbiljet loopt vanaf
de datum van verzending die voorkomt op het aanslagbiljet waarop
de bezwaartermijn vermeld staat; het Hof heeft reeds herhaalde
malen 2 geoordeeld dat een bepaling luidens welke de termijn
waarover een persoon beschikt om een jurisdictioneel of een
administratief beroep in te stellen tegen een beslissing aanvangt op
het ogenblik van de verzending van die beslissing, niet bestaanbaar
is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre het recht
van verdediging van de geadresseerde op onevenredige wijze
wordt beperkt.

De in het geding zijnde bepaling werd ingevoegd als artikel 251,
tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1964 bij
artikel 41 van de wet van 3 november 1976 tot wijziging van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen; uit de parlementaire
voorbereiding van die wet blijkt dat werd beoogd de procedure van
wijziging van de aangifte te verbeteren « teneinde meer
rechtszekerheid te geven, zowel aan de belastingplichtige als aan de
administratie ». Die bepaling dient evenwel te worden
onderscheiden van de bepalingen waarover het Hof zich in

1 Zie het verslag 2007, pp. 121-122.
2 Arresten nrs. 170/2003, 166/2005, 34/2006, 43/2006, 48/2006, 85/2007, 123/2007,

162/2007 en 178/2009.
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voormelde arresten heeft uitgesproken : het bericht van wijziging
houdt immers geen beslissing van de administratie in, maar vormt
het uitgangspunt van tussen de administratie en de
belastingplichtige ingezette onderhandelingen met het oog op de
latere vaststelling van het belastbaar inkomen; wanneer de
belastingplichtige niet binnen de in de in het geding zijnde bepaling
vastgestelde termijn zijn opmerkingen inbrengt tegen een bericht
van wijziging, verliest hij geen enkele beroepsmogelijkheid;
bovendien is, in tegenstelling tot de bezwaartermijn van het
voormelde artikel 371 van het WIB 1992, de termijn van één maand
na de verzending van het bericht van wijziging binnen welke de
belastingplichtige zijn opmerkingen schriftelijk kan inbrengen, niet
« op straffe van verval » vastgelegd : hij kan door de administratie
wegens « wettige redenen » worden verlengd; ten slotte dient de in
het geding zijnde bepaling aldus te worden geı̈nterpreteerd dat het
verzoek van de belastingplichtige om een verlenging van de termijn
waarbinnen hij schriftelijke opmerkingen kan inbrengen tevens
inhoudt dat hij niet akkoord gaat met het bericht van wijziging,
zodat geen aanslag van ambtswege kan worden gevestigd, ook al
zouden de door hem aangevoerde redenen niet worden
aangenomen.

Uit het voorgaande volgt dat de belastingplichtige die een
bezwaarschrift indient tegen een aanslagbiljet en diegene die
antwoordt op een bericht van wijziging, zich niet in dezelfde
situatie bevinden : de eerstgenoemde moet zich aan een termijn
onderwerpen om zijn recht van verdediging te vrijwaren, omdat
hem anders een jurisdictioneel beroep wordt ontnomen; de
laatstgenoemde moet antwoorden op een bericht van wijziging dat
geen definitieve beslissing van de administratie inhoudt, maar
enkel het uitgangspunt vormt van onderhandelingen met de
belastingplichtige met het oog op het vaststellen van het belastbaar
inkomen. Dat verschil kan in de regel verantwoorden dat de door
het Hof in het arrest nr. 162/2007 aangenomen oplossing niet wordt
omgezet naar termijnen die toepasbaar zijn in bestuurszaken.

Niettemin bepaalt artikel 346, eerste lid, van het WIB 1992 dat het
bericht van wijziging « bij een ter post aangetekende brief » wordt
verzonden, en artikel 351 van hetzelfde Wetboek legt specifieke
gevolgen vast wanneer de belastingplichtige niet binnen de termijn
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van één maand heeft geantwoord. Krachtens die laatste bepaling
beschikt de belastingplichtige, in alle gevallen waarin de
administratie de aanslag ambtshalve kan vestigen, over een termijn
van één maand vanaf de verzending van de kennisgeving van de
redenen waarom zij van die aanslag gebruik maakt, om zijn
opmerkingen schriftelijk in te brengen, behalve in het geval dat hij
niet heeft geantwoord binnen de in artikel 346 vastgestelde termijn.
Daaruit volgt dat de belastingplichtige die, doordat hij de termijn
van één maand waarin artikel 346, derde lid, voorziet, verkeerd
heeft berekend, zijn opmerkingen inbrengt met ook maar één dag
vertraging - wat het geval is in de geschillen die zijn voorgelegd aan
de twee verwijzende rechtscolleges - ambtshalve kan worden belast
waardoor, krachtens artikel 352 van hetzelfde Wetboek, de
bewijslast wordt omgekeerd, waarbij de belastingplichtige slechts
aan die sanctie ontsnapt indien « wettige redenen » hem hebben
belet binnen de termijn van één maand te antwoorden.

Door van de administratie te eisen dat zij de belastingplichtige in
kennis stelt « bij een ter post aangetekende brief […] van de
inkomsten en andere gegevens die zij voornemens is in de plaats te
stellen van die welke zijn aangegeven », wat een substantieel
vormvoorschrift is van de procedure van wijziging, heeft de
wetgever een maatregel genomen die de administratie in staat stelt
om met zekerheid het aanvangspunt te berekenen van de termijn
van één maand vermeld in artikel 346, derde lid, van het WIB 1992.
Hij maakt het echter mogelijk dat, op een ogenblik dat de
belastingplichtige geen kennis kan hebben van het bericht van
wijziging, een termijn begint te lopen die diens rechten van
verdediging kan aantasten bij een eventueel later beroep, omdat de
bewijslast zal worden omgekeerd. De rechten van de Schatkist
zouden evenzeer zijn gevrijwaard, die van de belastingplichtige
zouden beter zijn gewaarborgd en de rechtszekerheid zou ten volle
zijn verzekerd indien de termijn van één maand zou ingaan op de
derde dag volgend op die waarop het bericht van wijziging aan de
postdiensten werd overhandigd, tenzij de geadresseerde het
tegendeel bewijst. Daaruit volgt dat, in het geval dat in artikel 346
van het WIB 1992 wordt beoogd, wegens de specifieke gevolgen die
verbonden zijn aan het verstrijken van de termijn die is bepaald
door het derde lid van dat artikel, die bepaling onevenredige
gevolgen heeft.
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Het Hof beslist dan ook dat artikel 346, derde lid, van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992 de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet schendt doordat het bepaalt dat de termijn van één
maand waarover de belastingplichtige beschikt om te antwoorden
op een bericht van wijziging, loopt vanaf het ogenblik van de
verzending van dat bericht.ar
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XIII. JEUGDRECHT

32. De samenstelling van het hof van assisen dat belast is met
het berechten van een minderjarige
(arrest nr. 154/2010)

De wet van 31 juli 2009 heeft, zoals het opschrift ervan aangeeft,
artikel 119 van het Gerechtelijk wetboek en artikel 57bis van de wet
van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste
nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit
hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte
schade, gewijzigd; overigens is het voormelde artikel 119 van het
Gerechtelijk Wetboek vervangen door artikel 209 van de wet van
21 december 2009 tot hervorming van het hof van assisen : dat
artikel 209 heeft dus impliciet, vanaf de inwerkingtreding ervan
- zijnde 21 januari 2010 -, artikel 2 van de wet van 31 juli 2009
opgeheven. Volgens de parlementaire voorbereiding wil de
wetgever met de wijzigingen die hij heeft aangebracht in artikel 119
van het Gerechtelijk Wetboek en in artikel 57bis van de wet van
8 april 1965, gevolg geven aan het arrest nr. 49/20081, waarbij het
Hof artikel 57bis, § 1, van de wet van 8 april 1965, zoals het was
ingevoegd bij artikel 21 van de wet van 13 juni 2006 « tot wijziging
van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste
nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit
hebben gepleegd », gedeeltelijk had vernietigd.

Bij het Hof werd een beroep ingesteld tot vernietiging van de
voormelde bepalingen van de wetten van 31 juli en 21 december
2009.

De verzoekende partijen voerden de schending aan van artikel 22bis
van de Grondwet en van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet al
dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 6.1, 8 en 14 van het
Europees Verdrag voor de rechten van de mens, met artikel 14, lid 4,
van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke
rechten, met de artikelen 3 en 40 van het Internationaal Verdrag

1 Zie het verslag 2008, pp. 59-65.
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inzake de rechten van het kind en met het algemeen rechtsbeginsel
van de absolute inachtneming van het hoger belang van het kind.
Om de redenen die het in zijn arrest aangeeft, beperkt het Hof zijn
onderzoek tot twee aspecten van de voor het Hof aangevoerde
middelen : enerzijds verweten de verzoekende partijen de wetgever
dat hij geen speciaal systeem voor kinderen heeft gecreëerd in geval
van verschijning voor het hof van assisen; de vereiste dat voortaan
twee van de drie zittende magistraten waaruit een hof van assisen
is samengesteld dat belast is met het berechten van een
minderjarige, een bijzondere opleiding in jeugdzaken moeten
hebben gevolgd, zou van dat hof geen rechtscollege maken dat
voldoet aan de vereisten gesteld door de voormelde
grondwetsbepalingen en bepalingen van internationaal recht;
anderzijds verweten de verzoekende partijen de bestreden
bepalingen dat zij de voorzitter van het hof van assisen dat een
minderjarige moet berechten, niet verplichten om de
gespecialiseerde opleiding in jeugdzaken te hebben gevolgd.

Op grond van artikel 57bis van de wet van 8 april 1965 kan slechts
tot de uithandengeving van een minderjarige worden beslist indien
de minderjarige die wegens een als misdrijf omschreven feit voor de
jeugdrechtbank is gebracht, op het tijdstip van het feit zestien jaar of
ouder was en de jeugdrechtbank een maatregel van bewaring,
behoeding of opvoeding niet geschikt acht. De beslissing om een
minderjarige voor het hof van assisen te brengen kan slechts
worden genomen door een rechtscollege gespecialiseerd in
jeugdzaken, bij een met redenen omklede beslissing en mits aan een
aantal strikte voorwaarden is voldaan. Tegen deze beslissing kan
daarenboven beroep worden aangetekend.

Zowel artikel 22bis, vierde lid, van de Grondwet, als artikel 3, lid 1
van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind
verplichten de rechtscolleges om in de eerste plaats het belang van
de minderjarige in aanmerking te nemen; die verplichting geldt op
dezelfde wijze voor het hof van assisen als voor eender welk ander
rechtscollege dat belast is met de beslechting van een geschil waarin
een minderjarige is betrokken. Wanneer de wetgever minderjarigen
wil laten berechten volgens de gemeenrechtelijke regels, is hij
verplicht een procedure in te stellen die rekening houdt met hun
bijzondere situatie; die vereiste volgt niet alleen uit artikel 14, lid 4
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van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke
rechten, maar maakt eveneens deel uit van het recht op een eerlijk
proces, zoals dat wordt gewaarborgd bij artikel 6 van het Europees
Verdrag voor de rechten van de mens; wegens de specifieke aard
van de kwesties die in het kader van de rechtsbedeling ten aanzien
van minderjarigen moeten worden behandeld, moet die
rechtsbedeling zich immers, volgens de rechtspraak van het
Europees Hof voor de Rechten van de Mens, onderscheiden van het
systeem van strafrechtspleging dat van toepassing is op
volwassenen (zie EHRM, 2 maart 2010, Adamkiewicz t. Polen, § 106).

De bestreden bepalingen strekken ertoe gevolg te geven aan het
voormelde arrest nr. 49/2008 waarin het Hof uitspraak heeft gedaan
over een beroep tot vernietiging van de wet van 13 juni 2006. Onder
de gelding van die wet was het hof van assisen dat een minderjarige
moest berechten, op dezelfde manier samengesteld als een hof van
assisen dat een volwassene moest berechten; wanneer daarentegen
een uit handen gegeven minderjarige werd verwezen naar de
bijzondere kamer van de jeugdrechtbank, werd hij berecht door een
kamer met drie rechters, van wie minstens twee werden gekozen uit
de magistraten die een erkende opleiding of ervaring inzake
jeugdrecht en strafrecht hadden. In het voormelde arrest heeft het
Hof met name geoordeeld : « Doordat hij geen dergelijke bepalingen
heeft aangenomen, voert de wetgever een verschil in behandeling in
onder de minderjarigen die het voorwerp van een uithandengeving
hebben uitgemaakt, naargelang zij ervan worden verdacht een
wanbedrijf of een correctionaliseerbare misdaad, dan wel een
niet-correctionaliseerbare misdaad, te hebben gepleegd. Hoewel dat
verschil in behandeling steunt op een objectief criterium in zoverre
de strafbare feiten van de tweede categorie ernstiger zijn dan die
van de eerste, is dat criterium, ten aanzien van de minderjarigen,
niet van dien aard dat het dat verschil in behandeling kan
verantwoorden ». Doordat de wetgever voortaan twee van de drie
magistraten van het hof van assisen dat een minderjarige moet
berechten verplicht eenzelfde opleiding te hebben gevolgd als die
welke wordt beoogd in de artikelen 78, tweede lid, of 101, zesde lid,
van het Gerechtelijk Wetboek, heeft hij de discriminatie weggewerkt
die door het Hof was vastgesteld in zijn voormelde arrest
nr. 49/2008.
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De bestreden bepalingen sluiten niet uit dat de voorzitter van het
hof van assisen één van de twee magistraten is die de voortgezette
opleiding hebben gevolgd als bedoeld in artikel 259sexies, § 1, 1°,
derde lid, of in artikel 259sexies, § 1, 2°, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, maar ze bevatten daartoe geen verplichting.
Er kan worden aangenomen dat, gelet op het feit dat een
meerderheid van zijn leden over een specifieke opleiding in
jeugdzaken beschikt, het hof van assisen een gespecialiseerd
rechtscollege vormt om zaken te behandelen waarin minderjarigen
zijn betrokken. Dankzij die bijzondere samenstelling kan dat hof in
de beste omstandigheden de verplichting waarmaken die het
krachtens artikel 22bis, vierde lid, van de Grondwet, heeft, namelijk
in eerste instantie het belang van het kind in overweging nemen.
Hoewel de voorzitter van het hof van assisen beschikt over een
aantal bevoegdheden die hij persoonlijk uitoefent, zijn die
bevoegdheden niet van die aard dat afbreuk zou worden gedaan
aan de rechten van de minderjarige, doordat de voorzitter niet de
voormelde opleiding zou hebben gevolgd. Krachtens artikel 120,
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij
artikel 210 van de voormelde wet van 21 december 2009, zal,
behoudens in de door de Koning vastgestelde gevallen van
vrijstelling, de voorzitter van het hof van assisen worden verplicht
een gespecialiseerde opleiding te volgen, georganiseerd door het
Instituut voor gerechtelijke opleiding. Rekening houdend met het
feit dat het hof van assisen voortaan ook minderjarigen kan
berechten, mag redelijkerwijze worden verwacht dat in die
opleiding met dat gegeven wordt rekening gehouden.

Het Hof verwerpt dan ook het beroep.
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XIV. BURGERLIJK RECHT

33. De gevolgen van de vaststelling van de afstamming van
een meerderjarig geadopteerd kind
(arrest nr. 13/2010)

Aan het Hof werd gevraagd of de artikelen 334, 350, 356-1 en 370,
§ 4, van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees
Verdrag voor de rechten van de mens schenden doordat, enerzijds,
de vaststelling van de afstamming van een geadopteerd kind geen
ander gevolg heeft dan dat de verbodsbepalingen inzake het
huwelijk van toepassing worden, terwijl de vaststelling van de
afstamming van een niet-geadopteerd kind alle gevolgen inzake
afstamming doet ontstaan, en doordat, anderzijds, de volle adoptie
kan worden herroepen wanneer een tweede volle adoptie volgt,
terwijl de volle adoptie niet kan worden herroepen na vaststelling
van de afstamming van de geadopteerde. Het Hof heeft zijn
onderzoek beperkt tot de aan de verwijzende rechter voorgelegde
situatie, namelijk die waarin de vordering is ingesteld door een
meerderjarige geadopteerde.

Met betrekking tot de hypothese van een herroeping van volle
adoptie wanneer een tweede volle adoptie volgt, merkt het Hof op
dat zij zich niet kan voordoen, aangezien meerderjarigen niet meer
voor volle adoptie in aanmerking komen (artikel 355 van het
Burgerlijk Wetboek); de in het geding zijnde bepalingen doen
derhalve ten aanzien van meerderjarige geadopteerden niet het
voorgelegde verschil in behandeling ontstaan.

Met de regel dat de volle adoptie aan het kind en zijn
afstammelingen een statuut met dezelfde rechten en verplichtingen
verleent, als ware het kind geboren uit de adoptant of uit de
adoptanten, en dat het ten volle geadopteerde kind ophoudt tot zijn
oorspronkelijke familie te behoren, onder voorbehoud van de
huwelijksbeletsels (artikel 356-1, eerste en tweede lid, van het
Burgerlijk Wetboek), zelfs indien achteraf de afstamming van de
geadopteerde ten aanzien van een andere persoon dan de adoptant
of de adoptanten wordt vastgesteld (artikel 350, tweede lid, van het
Burgerlijk Wetboek), heeft de wetgever, enerzijds, de gelijkstelling
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met de gewone afstammingsband nagestreefd en, anderzijds, de
stabiliteit van de verwantschapsbanden en de gezinsomgeving van
de geadopteerde willen waarborgen.

Het verschil in behandeling, wat de gevolgen inzake vaststelling
van de afstamming betreft, tussen ten volle geadopteerden en
niet-geadopteerden steunt op een objectief criterium, dat relevant is
ten aanzien van de voormelde doelstelling. Aangezien de ten volle
geadopteerde een volledige gelijkstelling geniet met de kinderen
geboren uit de adoptant of de adoptanten, doen de in het geding
zijnde bepalingen geen onevenredige gevolgen ontstaan in zoverre
zij hem verhinderen, wanneer de afstamming van de geadopteerde
ten aanzien van een andere persoon dan de adoptant of de
adoptanten wordt vastgesteld, dezelfde rechten en verplichtingen te
hebben als de andere kinderen van de voormelde andere persoon.

Het Hof beslist bijgevolg dat artikel 350, artikel 356-1, tweede lid, en
het bij de wet van 24 april 2003 opgeheven artikel 370, § 4, van het
Burgerlijk Wetboek, ten aanzien van een meerderjarige
geadopteerde, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in
samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de
rechten van de mens, niet schenden.

34. De naam van de persoon die door de echtgenoot of
samenwonende partner van hetzelfde geslacht als zijn
ouder is geadopteerd
(arrest nr. 104/2010)

Artikel 353-2, § 2, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek - dat
enkel de gewone adoptie betreft - bepaalt dat, « als iemand het kind
of het adoptief kind van zijn echtgenoot van hetzelfde geslacht of
van de persoon van hetzelfde geslacht met wie hij samenleeft
adopteert, […] deze laatste en de adoptant voor de rechtbank in
onderlinge overeenstemming [verklaren] wie van beiden zijn naam
aan de geadopteerde zal geven. Van die verklaring wordt melding
gemaakt in het vonnis ».

Aan het Hof zijn vragen gesteld over de vergelijking tussen de
situatie van de in die bepaling bedoelde geadopteerde - die maar
één naam kan dragen, ofwel die van zijn ouder, ofwel die van de
persoon die hem adopteert -, en de situatie van de geadopteerden
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die, krachtens andere bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, de
mogelijkheid hebben om hun oorspronkelijke naam te behouden
door die te laten voorafgaan of te laten volgen door de naam van de
persoon die de gewone adoptie verricht.

Om de redenen die het eerder in zijn redenering uitvoerig heeft
beschreven, besluit het Hof dat, hoewel het juist is dat het kind dat
is geadopteerd door de echtgenoot of samenwonende partner van
hetzelfde geslacht als zijn ouder, niet uit zijn oorspronkelijke familie
wordt verwijderd om in een andere familie te worden opgenomen,
zijn situatie evenwel niet verschilt van onder meer die van het kind
dat is geadopteerd door de man of samenwonende partner van zijn
moeder of van zijn adoptiemoeder, of van die van het kind dat is
geadopteerd door de echtgenoot of samenwonende partner van
hetzelfde geslacht als zijn adoptieouder. Al die kinderen kunnen
hetzelfde belang erbij hebben om na de adoptie de naam te
behouden die zij vóór de adoptie droegen, en die bij de naam van de
adoptant wordt gevoegd, aangezien zij dezelfde band met hun
oorspronkelijke familie behouden. Het is bijgevolg niet
verantwoord dat het kind dat is geadopteerd door de echtgenoot of
samenwonende partner van hetzelfde geslacht als zijn ouder, niet de
naam kan behouden die het vóór de adoptie droeg, door die te laten
voorafgaan of te laten volgen door de naam van de adoptant, terwijl
in de andere gevallen het geadopteerde kind wel de mogelijkheid
heeft om de naam te blijven dragen die de zijne was vóór de
adoptie, voorafgegaan of gevolgd door de naam die ingevolge de
adoptie aan het kind wordt toegekend.

Het Hof beslist bijgevolg dat artikel 353-2, § 2, van het Burgerlijk
Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in zoverre
het niet voorziet in de mogelijkheid dat de geadopteerde, in het in
die bepaling bedoelde geval, zijn naam behoudt door die te laten
voorafgaan of te laten volgen door de naam van de adoptant. Het
Hof brengt in herinnering dat, aangezien die leemte zich bevindt in
de aan het Hof voorgelegde tekst, het de verwijzende rechter
toekomt een einde te maken aan de door het Hof vastgestelde
ongrondwettigheid, wanneer die vaststelling is uitgedrukt in
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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 Grondwet1.

35. De erkenning van vaderschap en het belang van het kind
(arrest nr. 144/2010)

Aan het Hof is een vraag gesteld over de grondwettigheid van
artikel 329bis, § 2, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek. De
verwijzende rechter wenste van het Hof te vernemen of die
bepaling, die van toepassing is op erkenningen buiten het huwelijk,
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, doordat het de
rechtbank verplicht enkel rekening te houden met de biologische
werkelijkheid en haar niet de mogelijkheid biedt de erkenning te
weigeren op grond van kennelijke strijdigheid met de belangen van
het kind, als het verzoek tot erkenning een kind betreft dat op het
tijdstip van de indiening van het erkenningsverzoek de leeftijd van
één jaar nog niet heeft bereikt, terwijl die mogelijkheid wel bestaat
wanneer het kind de leeftijd van één jaar heeft bereikt.

Artikel 3.1 van het Verdrag inzake de rechten van het kind en
artikel 22bis van de Grondwet leggen de verplichting op om
rekening te houden met de belangen van het kind in de procedures
die op het kind betrekking hebben.

Blijkens de parlementaire voorbereiding van de wet van 1 juli 2006
tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met
betrekking tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen
ervan was het de bedoeling van de wetgever rekening te houden
met de rechtspraak van het Hof, te weten de arresten nrs. 112/2002
en 66/2003. Zoals het Hof reeds in dat arrest nr. 66/20032 heeft
opgemerkt, kunnen er gevallen bestaan waarin het juridisch
vastleggen van de afstamming van een kind van vaderszijde voor
dat kind nadelig is. Ook al kan men doorgaans ervan uitgaan dat
het in het belang van een kind is dat zijn afstamming van beide
zijden wordt vastgesteld, toch kan men niet onomstotelijk
volhouden dat dit altijd het geval is.

1 Zie dit verslag, pp. 71-72.
2 Zie het verslag 2003, pp. 87-89. Inzake erkenning, zie ook het verslag 2005, pp. 71-72.
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Ook al is de leeftijd van één jaar een objectief criterium, toch kan hij
niet als pertinent worden beschouwd ten aanzien van de in het
geding zijnde maatregel. Niets kan verantwoorden dat de rechter bij
wie een verzoek tot erkenning van vaderschap aanhangig is
gemaakt, het belang van het kind in aanmerking neemt wanneer het
kind ouder is dan één jaar, terwijl hij daarmee geen rekening zou
kunnen houden wanneer het kind jonger is dan één jaar. Die
maatregel, doordat hij tot gevolg heeft dat nooit rekening wordt
gehouden met het belang van een kind dat jonger is dan één jaar bij
het vaststellen van zijn afstamming van vaderszijde via een
erkenning, doet bovendien op onevenredige wijze afbreuk aan de
rechten van de betrokken kinderen. De in het geding zijnde
maatregel heeft immers tot gevolg dat de rechter de vordering tot
erkenning nooit kan afwijzen indien de aanvraag is ingediend
alvorens het te erkennen kind de leeftijd van één jaar heeft bereikt
en indien vaststaat dat de erkenner de biologische vader is van het
kind. Het ontbreken van iedere rechterlijke controlemogelijkheid op
het belang van het minderjarige, niet-ontvoogde kind bij het
vaststellen van de afstamming van vaderszijde via erkenning in de
hypothese bedoeld in artikel 329bis, § 2, derde lid, van het Burgerlijk
Wetboek, is onbestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet.

Het Hof beslist derhalve dat artikel 329bis, § 2, derde lid, van het
Burgerlijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt,
in zoverre het de rechter bij wie een vordering tot erkenning
aanhangig is gemaakt, gedurende het eerste levensjaar van het te
erkennen minderjarige niet-ontvoogde kind, door een man die de
biologische vader is, niet ertoe in staat stelt controle uit te oefenen
op het belang van het kind bij het vaststellen van die afstamming.1

1 Zie dit verslag, pp. 71-72.
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36. Onderhandse inkoop door een echtgenoot, gehuwd onder
het stelsel van de scheiding van goederen, van het aandeel
van de andere echtgenoot in een onroerend goed dat hun in
onverdeeldheid toebehoort – Vergelijking met de wettelijk
samenwonenden
(arrest nr. 72/2010)

Artikel 1469 van het Burgerlijk Wetboek, zoals vervangen bij
artikel 2 van de wet van 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse
rechten en verplichtingen van echtgenoten en de
huwelijksvermogensstelsels, bepaalt dat « onverminderd de
toepassing van artikel 215, § 1, en onder voorbehoud van de
bepalingen van artikel 815, tweede lid, […] elk der echtgenoten te
allen tijde verdeling [kan] vorderen van al hun onverdeelde
goederen of een deel ervan; [dat] de ene echtgenoot […] het aandeel
van de andere in een of meer goederen slechts [kan] inkopen op een
openbare verkoping of met machtiging van de rechter ».
Artikel 1595 van hetzelfde Wetboek, zoals gewijzigd bij artikel 4 van
diezelfde wet van 14 juli 1976, bepaalt de vier gevallen waarin
tussen echtgenoten een koopcontract kan worden aangegaan, onder
meer (4°) « wanneer een der echtgenoten op een openbare
verkoping of met machtiging van de rechter het aandeel inkoopt
van de andere echtgenoot in een goed dat onverdeeld tussen hen
is »; in het laatste lid wordt bovendien het volgende voorbehoud
gemaakt : « behoudens echter, in deze vier gevallen, de rechten van
de erfgenamen van de contracterende partijen, indien er
onrechtstreeks bevoordeling is ».

Aan het Hof is gevraagd of de voormelde artikelen 1469, tweede lid,
en 1595, eerste lid, 4°, bestaanbaar zijn met de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet, in zoverre een echtgenoot, gehuwd onder het stelsel
van scheiding van goederen, die onderhands het aandeel wil
inkopen van de andere echtgenoot in een onroerend goed dat hun
in onverdeeldheid toebehoort, de machtiging van de rechter nodig
heeft, terwijl die vereiste niet geldt ten aanzien van wettelijk
samenwonenden.

Vóór de wet van 14 juli 1976 was een koopovereenkomst tussen
echtgenoten enkel mogelijk in de in artikel 1595, eerste lid, 1° tot 3°,
van het Burgerlijk Wetboek bepaalde gevallen. Uit de parlementaire
voorbereiding met betrekking tot de aan het Hof voorgelegde
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bepalingen blijkt dat die artikelen 1469, tweede lid, en 1595, eerste
lid, 4°, een dubbel doel nastreven. Enerzijds, beogen die bepalingen
de eventuele schuldeisers te beschermen tegen een overdracht, door
één van de echtgenoten aan de andere, van zijn of haar onverdeelde
rechten, waardoor de schuldeisers niet langer beslag kunnen leggen
en de verdeling van het onverdeelde goed kunnen vragen; het
optreden van de rechtbank wordt gerechtvaardigd door de wil om
de inkoopregeling te controleren. Anderzijds hebben die bepalingen
tot doel te vermijden dat de inkoop een schenking verbergt,
teneinde te ontsnappen aan het herroepbaar karakter van
schenkingen tussen echtgenoten (artikel 1096, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek) en aan de beperking van schenkingen tot het
gedeelte waarover een echtgenoot kan beschikken zonder de
reservataire erfgenamen te benadelen.

Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de toestand van
samenleven van twee personen die een schriftelijke verklaring van
wettelijke samenwoning hebben afgelegd (artikel 1475 van het
Burgerlijk Wetboek). De bepalingen van het Burgerlijk Wetboek die
gelden ten aanzien van wettelijk samenwonenden creëren een
beperkte vermogensrechtelijke bescherming die gedeeltelijk is
geı̈nspireerd op bepalingen die gelden ten aanzien van echtgenoten.

Het verschil in behandeling tussen echtgenoten en wettelijk
samenwonenden steunt op het objectieve gegeven dat hun
juridische toestand verschilt, zowel wat hun verplichtingen jegens
elkaar, als wat hun vermogensrechtelijke toestand betreft. Die
verschillende juridische toestand kan in bepaalde gevallen,
wanneer zij verband houdt met het doel van de maatregel, een
verschil in behandeling tussen gehuwden en wettelijk
samenwonenden verantwoorden.

Het stelsel van de wettelijke samenwoning zoals bepaald in de
artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek is vergelijkbaar
met het stelsel van scheiding van goederen bepaald in de
artikelen 1466 tot 1469 van het Burgerlijk Wetboek. In het stelsel van
scheiding van goederen blijft elke echtgenoot eigenaar van wat hij
vóór het huwelijk bezat en van wat hij tijdens het huwelijk verkrijgt;
artikel 1466 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dienaangaande dat
« wanneer de echtgenoten bij huwelijkscontract bedingen dat zij
gescheiden van goederen zullen zijn, […] ieder van hen de
bevoegdheid van beheer, genot en beschikking alleen [bezit],
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onverminderd de toepassing van artikel 215, § 1; [dat] zijn
inkomsten en besparingen […] eigen goed [blijven] ». Bij gebrek aan
een andersluidende overeenkomst geldt hetzelfde ten aanzien van
wettelijk samenwonenden : artikel 1478, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek bepaalt dat « elk van de wettelijk
samenwonenden […] de goederen waarvan hij de eigendom kan
bewijzen, de inkomsten uit deze goederen en de opbrengsten uit
arbeid [behoudt] ». Wat het bewijs van de eigendom betreft, bepaalt
artikel 1468, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek ten aanzien van
echtgenoten gehuwd volgens het stelsel van scheiding van
goederen dat « roerende goederen waarvan niet kan worden
bewezen dat ze eigendom zijn van een der echtgenoten, […] als
onverdeeld tussen de echtgenoten [worden beschouwd] ». Wat de
wettelijk samenwonenden betreft, bepaalt artikel 1478, tweede lid,
van het Burgerlijk Wetboek dat « de goederen waarvan geen van
beide wettelijk samenwonenden de eigendom kan bewijzen en de
inkomsten daarvan […] geacht [worden] in onverdeeldheid te zijn ».

Ofschoon de vermogensrechtelijke situatie van wettelijk
samenwonenden en die van echtgenoten gehuwd onder het stelsel
van scheiding van goederen vergelijkbaar zijn, geldt de in de in het
geding zijnde bepalingen vervatte beperking niet ten aanzien van
de eerste categorie van personen. Weliswaar kan de vrees van de
wetgever dat de inkoop een schenking zou verbergen teneinde het
herroepelijke karakter van die schenking te omzeilen, geen
betrekking hebben op wettelijk samenwonenden, vermits
schenkingen tussen die partijen aan het gemeen recht zijn
onderworpen en derhalve in beginsel onherroepbaar zijn
(artikel 894 van het Burgerlijk Wetboek). Dit neemt niet weg dat de
hierboven vermelde zorg van de wetgever om reservataire
erfgenamen te beschermen tegen verdoken schenkingen, evenzeer
geldt ten aanzien van wettelijk samenwonenden. De wetgever was
zich overigens bewust van de noodzaak die erfgenamen te
beschermen vermits artikel 1478, derde lid, van het Burgerlijk
Wetboek bepaalt dat « indien de overlevende wettelijk
samenwonende een erfgenaam is van de vooroverledene, […] de in
het vorige lid [van dat artikel] bedoelde onverdeeldheid ten aanzien
van de erfgenamen met voorbehouden erfdeel als een schenking
[wordt] beschouwd, behoudens tegenbewijs ». Het voormelde
artikel 1478, derde lid, is evenwel niet langer van toepassing
wanneer een wettelijk samenwonende het aandeel inkoopt van de
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andere wettelijk samenwonende in een goed dat onverdeeld tussen
hen is. Door de inkoop van het aandeel van de ene wettelijk
samenwonende zal de andere wettelijk samenwonende zijn
eigendomsrecht over gans het goed kunnen bewijzen en is er niet
langer sprake van een onverdeeldheid. Bovendien worden de
eventuele schuldeisers van een wettelijk samenwonende die zijn of
haar onverdeelde rechten overdraagt aan de andere wettelijk
samenwonende niet beschermd bij gebrek aan een verplichting om
hetzij een openbare verkoping te organiseren, hetzij de machtiging
van de rechter te vragen; weliswaar kunnen schuldeisers
« opkomen tegen de handelingen die hun schuldenaar verricht heeft
met bedrieglijke benadeling van hun rechten » (artikel 1167, eerste
lid, van het Burgerlijk Wetboek) : in dat geval dienen zij evenwel het
bedrog aan te tonen. Een dergelijke vereiste geldt niet wanneer een
echtgenoot zijn of haar onverdeelde rechten in een goed overdraagt
aan de andere echtgenoot zonder openbare verkoping of
machtiging van de rechter.

Gelet op het voorgaande, is het in het geding zijnde verschil in
behandeling niet redelijk verantwoord. Het Hof voegt eraan toe dat
die discriminatie echter niet te wijten is aan de artikelen 1469,
tweede lid, en 1595, eerste lid, 4°, van het Burgerlijk Wetboek : zij
vloeit voort uit het feit dat de wetgever in de artikelen 1475 tot 1479
van het Burgerlijk Wetboek ten aanzien van wettelijk
samenwonenden niet in een soortgelijke beperking heeft voorzien.
Bijgevolg beslist het Hof dat, vermits de vastgestelde discriminatie
niet berust op de artikelen 1469, tweede lid, en 1595, eerste lid, 4°,
van het Burgerlijk Wetboek, die bepalingen de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet niet schenden.1

37. Levensverzekering en inbreng in de nalatenschap
(arrest nr. 147/2010)

De wet van 25 juni 1992 regelt de landverzekerings-
overeenkomst.

1 Zie dit verslag, pp. 71-72.
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Artikel 124 van die wet bepaalt dat « in geval van overlijden van de
verzekeringnemer […] de premies die 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 ».

Het Hof heeft zich in het verleden reeds uitgesproken over de
bestaanbaarheid van die bepaling met het beginsel van gelijkheid en
niet-discriminatie. In zijn arrest nr. 96/20081 heeft het Hof immers
besloten tot de ongrondwettigheid ervan in zoverre het voormelde
artikel 124 ertoe leidt dat de reservataire erfgenamen hun rechten
niet kunnen doen gelden op de reserve wat betreft een kapitaal dat
is aangelegd door de erflater die een gemengde levensverzekering
heeft afgesloten in het raam van een spaarverrichting.

Aan het Hof is opnieuw een prejudiciële vraag gesteld over
datzelfde artikel 124, doordat die bepaling ertoe zou leiden dat,
wanneer een van de erfgenamen tijdens zijn leven is bevoordeeld
door de erflater, de andere erfgenamen de inbreng van dat voordeel
niet zouden kunnen eisen wanneer het gaat om het kapitaal van een
levensverzekering die de erflater ten gunste van die erfgenaam
heeft gesloten, terwijl zij dat wel zouden kunnen doen indien dat
voordeel een andere vorm had aangenomen. Het aan het Hof
voorgelegde verschil in behandeling had betrekking op twee
categorieën van erfgenamen : enerzijds, degenen die, wanneer zij
een schenking hebben ontvangen, aan de regels van de inbreng zijn
onderworpen en, anderzijds, degenen die als begunstigden van een
gemengde levensverzekeringsovereenkomst, niet aan die regels zijn
onderworpen, althans niet wat het kapitaal betreft.

Het Hof herinnert eraan dat het in zijn arrest nr. 96/2008 heeft
besloten tot de ongrondwettigheid van de in het geding zijnde
bepaling, in de hierboven aangegeven mate : ten gevolge van een
begunstiging door een verzekeringnemer van slechts een of meer
van zijn kinderen, met uitsluiting van een of meer andere, worden
de niet-begunstigde reservataire erfgenamen immers in
werkelijkheid, in meer of mindere mate, onterfd, zodat de in het
geding zijnde bepaling tot onevenredige gevolgen kan leiden wat

1 Zie het verslag 2008, pp. 101-104.
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de behandeling van verschillende categorieën van reservataire
erfgenamen betreft, naargelang zij al dan niet begunstigde zijn van
de levensverzekeringsovereenkomst van de erflater.

Artikel 843 van het Burgerlijk Wetboek verplicht daarentegen alleen
de erfgenamen tot de inbreng, met uitsluiting van de begiftigde die
geen erfgenaam zou zijn, terwijl artikel 844 het de schenker mogelijk
maakt de erfgenaam van de inbreng vrij te stellen. De inbreng - in
tegenstelling tot de reserve die alleen in de bij de wet bepaalde
gevallen kan worden uitgesloten, die alleen kan worden
aangevoerd door de reservataire erfgenamen en die voor de erflater
niet beschikbaar is - kan gewoon worden uitgesloten door de
eenvoudige wil van de schenker en geen element maakt het
mogelijk in dat opzicht te verantwoorden dat de in het geding
zijnde verzekeringsovereenkomsten anders worden behandeld dan
andere akten om niet. Het voorwerp van de vermoedens is
weliswaar verschillend in het geval van de schenkingen en legaten
bedoeld in het Burgerlijk Wetboek (de verplichting tot inbreng
wordt vermoed) en in dat van de verzekeringen bedoeld in de in het
geding zijnde bepaling (de vrijstelling van inbreng wordt vermoed),
maar toch heeft de erflater in beide gevallen de mogelijkheid om
zijn wil te laten primeren, zodat het verschil in behandeling niet als
onverantwoord kan worden beschouwd.

Het Hof beslist dan ook dat artikel 124 van de wet van 25 juni 1992
op de landverzekeringsovereenkomst de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet niet schendt, in zoverre die bepaling ertoe leidt dat, in
geval van een spaarverrichting door de erflater in de vorm van een
gemengde levensverzekering, de inbreng niet kan worden
aangevoerd ten aanzien van het kapitaal.

38. Handelshuur : herziening van de huurprijs bij hernieuwing
van de huurovereenkomst
(arrest nr. 150/2010)

De wet van 30 april 1951, die afdeling 2bis (« Regels betreffende
de handelshuur in het bijzonder ») van boek III, titel VIII,
hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek vormt, reglementeert,
zoals het opschrift ervan aangeeft, de handelshuur.
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Luidens artikel 13, eerste lid, van die wet, heeft de huurder het
recht, bij voorkeur boven alle andere personen, de hernieuwing van
zijn huurovereenkomst te verkrijgen om dezelfde handel voort te
zetten, hetzij bij het verstrijken ervan, hetzij bij het verstrijken van
de eerste of de tweede hernieuwing, voor een duur van negen jaar,
behoudens akkoord van partijen dat blijkt uit een authentieke akte
of uit een voor de rechter afgelegde verklaring. De huurder die het
recht op hernieuwing verlangt uit te oefenen, moet zulks op straffe
van verval bij exploot van gerechtsdeurwaarder of bij aangetekende
brief ter kennis van de verhuurder brengen, ten vroegste achttien
maanden, ten laatste vijftien maanden vóór het eindigen van de
lopende huur; de kennisgeving moet op straffe van nietigheid de
voorwaarden opgeven waaronder de huurder zelf bereid is om de
nieuwe huur aan te gaan en moet de vermelding bevatten dat de
verhuurder zal worden geacht met de hernieuwing van de huur
onder de voorgestelde voorwaarden in te stemmen, indien hij niet
op dezelfde wijze binnen drie maanden kennis geeft ofwel van zijn
met redenen omklede weigering van hernieuwing, ofwel van
andere voorwaarden of van het aanbod van een derde (artikel 14,
eerste lid, van de voormelde wet).

Artikel 14, derde lid, van dezelfde wet van 30 april 1951 mildert, ten
voordele van de huurder de sanctie voor het niet in acht nemen van
de vormen en termijnen in het kader van een aanvraag tot
huurhernieuwing : « indien de van het recht op hernieuwing
vervallen huurder, na het eindigen van de huur in het bezit van het
verhuurde goed gelaten wordt, komt een nieuwe huur van
onbepaalde duur tot stand, die de verhuurder zal kunnen
beëindigen mits hij ze ten minste achttien maanden vooraf opzegt,
onverminderd het recht van de huurder om hernieuwing te
vragen ».

Artikel 6 van de wet van 30 april 1951 bepaalt dat « bij het
verstrijken van elke driejarige periode […] partijen het recht
[hebben] aan de vrederechter herziening van de huurprijs te vragen,
mits zij bewijzen dat de normale huurwaarde van het gehuurde
goed ten gevolge van nieuwe omstandigheden ten minste 15 t.h.
hoger of lager is dan de huurprijs die in de huurovereenkomst is
bepaald of bij de laatste herziening is vastgesteld. De rechter doet
uitspraak naar billijkheid, zonder te letten op het gunstig of
ongunstig rendement dat uitsluitend aan de huurder is toe te
schrijven. De vordering kan slechts worden ingesteld gedurende de
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laatste drie maanden van de lopende driejarige periode. De
herziene huurprijs zal gelden te rekenen van de eerste dag van de
volgende driejarige periode, maar de vroegere huurprijs kan
voorlopig worden gevorderd tot op de dag der eindbeslissing ».

Het Hof is door het Hof van Cassatie ondervraagd over het verschil
in behandeling tussen twee categorieën van huurders: enerzijds, de
huurder in het kader van een handelshuurovereenkomst van
onbepaalde duur die, met toepassing van artikel 14, derde lid, van
de Handelshuurwet tot stand is gekomen, die niet aan de rechter de
herziening van de in die huurovereenkomst bepaalde huurprijs kan
vragen en, anderzijds, de huurder in het kader van een
handelshuurovereenkomst die, met toepassing van artikel 13, eerste
lid, van de Handelshuurwet wordt hernieuwd voor een duur van
negen jaar, die aan de rechter wel een herziening van de huurprijs
kan vragen.

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 30 april 1951
blijkt dat de wetgever de huurder van een handelszaak een zekere
stabiliteit wilde verzekeren en tegelijkertijd een evenwicht wilde
vinden tussen de belangen van de huurder en die van de
verhuurder.

In zoverre de wetgever de in artikel 6 van de Handelshuurwet
bepaalde mogelijkheid om de herziening van huurprijs te vragen
heeft opgevat als tegengewicht voor de minimumduur van negen
jaar waarin artikel 3, eerste lid, van de Handelshuurwet voorziet,
dient te worden vastgesteld dat, wanneer met toepassing van het in
het geding zijnde artikel 14, derde lid, van de Handelshuurwet een
nieuwe huurovereenkomst van onbepaalde duur tot stand komt,
zowel de verhuurder als de huurder die overeenkomst kunnen
beëindigen mits naleving van een relatief korte opzeggingstermijn.
Artikel 14, derde lid, van de Handelshuurwet bepaalt
dienaangaande dat de verhuurder die overeenkomst zal kunnen
beëindigen mits hij ze ten minste achttien maanden vooraf opzegt.
De huurder kan, met toepassing van artikel 1736 van het Burgerlijk
Wetboek, de voor onbepaalde duur gesloten huurovereenkomst
beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van een
maand. Wanneer de handelshuur bij gebrek aan hernieuwing een
huurovereenkomst van onbepaalde duur is geworden, kunnen de
contractpartijen evenwel in der minne een huurhernieuwing
overeenkomen zonder de naleving van de wettelijke
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vormvoorschriften, die enkel van dwingend recht zijn ter
bescherming van de verhuurder. Vermits de mogelijkheid tot
herziening ook geldt tijdens een dergelijke hernieuwde huur,
kunnen de partijen bij een huurovereenkomst van onbepaalde duur,
die met toepassing van artikel 14, derde lid, van de
Handelshuurwet is tot stand gekomen, op die wijze alsnog het recht
tot herziening verkrijgen. Rekening houdend met hetgeen
voorafgaat, is het verschil in behandeling redelijk verantwoord ten
aanzien van het door de wetgever nagestreefde doel. Het Hof beslist
dan ook dat, in de door de verwijzende rechter voorgelegde
interpretatie, de artikelen 6 en 14, derde lid, van afdeling 2bis
(« Regels betreffende de handelshuur in het bijzonder ») van
boek III, titel VIII, hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schenden.

Vervolgens merkt het Hof niettemin op dat de in het geding zijnde
bepalingen ook anders kunnen worden geı̈nterpreteerd. Artikel 3,
eerste lid, van de Handelshuurwet bepaalt immers dat de duur van
de huur niet korter mag zijn dan negen jaar. Het is dan ook niet
uitgesloten dat de oorspronkelijke huurovereenkomst voor een
langere periode dan negen jaar wordt gesloten. Niets uit de
bewoordingen van artikel 6 van dezelfde wet of uit de
parlementaire voorbereiding die voorafging aan de aanneming
ervan, laat toe te stellen dat de toepassing van dat artikel in een
dergelijk geval zou zijn uitgesloten. Hetzelfde geldt voor een
handelshuurovereenkomst van onbepaalde duur die met
toepassing van het voormelde artikel 14, derde lid, tot stand is
gekomen. Zulk een huurovereenkomst gaat in bij het verstrijken van
de vorige negenjarige periode dat het einde vormt van de
oorspronkelijke huurovereenkomst, zodat een verzoek tot
herziening van de huurprijs bij het verstrijken van elke driejarige
periode vanaf die datum zou kunnen worden overwogen met
toepassing van het in het geding zijnde artikel 6. In die interpretatie
is het verschil in behandeling tussen de twee categorieën van
huurders die in de prejudiciële vraag worden beoogd, onbestaande,
zodat de artikelen 6 en 14, derde lid, van de Handelshuurwet van
30 april 1951, niet onbestaanbaar zijn met de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet.

Het komt het verwijzende rechtscollege toe te bepalen hoe de in het
geding zijnde bepalingen moeten worden geı̈nterpreteerd.

ar
re

st
nr

.1
50

/2
01

0

176



XV. HANDELSRECHT

39. Faillissement - Opschorting van de middelen van
tenuitvoerlegging - Situatie van de echtgenoot van een
gefailleerde - Uitvoering van een overeenkomst van
loonoverdracht
(arrest nr. 5/2010)

Artikel 24bis van de faillissementswet van 8 augustus 1997, zoals
het werd ingevoegd bij de wet van 20 juli 2005 en gewijzigd bij de
wet van 20 juli 2006, bepaalt dat vanaf het vonnis van
faillietverklaring de middelen van tenuitvoerlegging ten laste van
de natuurlijke persoon die zich kosteloos persoonlijk zeker stelde
voor de gefailleerde, worden opgeschort; wanneer de persoonlijke
borg door de rechtbank niet volledig van zijn verplichting is
ontslagen, verkrijgen de schuldeisers opnieuw het recht om
individueel een vordering op zijn goederen in te stellen.

Aan het Hof werden twee prejudiciële vragen gesteld betreffende
die bepaling. Het voor het verwijzende rechtscollege hangende
geschil heeft betrekking op de situatie van de echtgenote van een
gefailleerde die zich persoonlijk aansprakelijk heeft gesteld voor de
schuld van haar echtgenoot en die zich tegenover de schuldeiser
ertoe heeft verbonden haar loon over te dragen tot waarborg van
die verbintenis; het Hof beperkt zijn onderzoek tot dat geval.

Aan het Hof werd in de eerste plaats een vraag gesteld over de
bestaanbaarheid van artikel 24bis van de faillissementswet met de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre enkel de natuurlijke
persoon die zich kosteloos persoonlijk zeker stelde, die bepaling
kan genieten, en niet de echtgenoot die persoonlijk aansprakelijk is
voor de schuld van zijn gefailleerde echtgenoot.

Het Hof herinnert in eerste instantie aan zijn arresten nrs. 69/2002,
78/2004, 6/2005, 7/2005 en 172/2005, alsook aan de wetgevende
optredens naar aanleiding van die arresten.

Het wijst vervolgens erop dat uit de parlementaire voorbereiding in
verband met artikel 3 van de wet van 20 juli 2005 - waarbij het in het

ar
re

st
nr

.5
/2

01
0

177



geding zijnde artikel 24bis in de faillissementswet van 8 augustus
1997 werd ingevoegd - blijkt dat het de bekommernis was van de
wetgever om « een ‘ wedloop naar de borgen ’ te vermijden, wat zou
kunnen gebeuren vanaf het faillissement », aangezien « de
beslissing met betrekking tot een eventuele bevrijding van de steller
van een persoonlijke zekerheid van de gefailleerde pas zal worden
uitgesproken bij het afsluiten van de procedure ». In zijn arrest
nr. 179/2006 1 heeft het Hof geoordeeld met betrekking tot de in het
geding zijnde bepaling dat, « aangezien de wetgever voorziet in een
procedure waardoor de kosteloze borg onder bepaalde
voorwaarden kan worden bevrijd, het hem toekomt de gepaste
maatregelen te nemen om te verhinderen dat individuele
procedures het door hem gewilde beleid ter bescherming van de
borg kunnen dwarsbomen. Bovendien heeft de wetgever in de mate
van het mogelijke ervoor gezorgd de nadelen van de procedure
voor de schuldeisers te beperken, vermits hij, in artikel 80, zesde lid,
van de wet van 8 augustus 1997, gewijzigd bij artikel 7, 2°, van de
wet van 20 juli 2005, heeft bepaald dat de schuldeisers die een
persoonlijke zekerheid genieten en die de verklaringen hebben
afgelegd bedoeld in artikel 63 van de wet van 8 augustus 1997, zes
maanden na het vonnis van faillietverklaring de rechtbank kunnen
verzoeken om uitspraak te doen over de bevrijding van de kosteloze
persoonlijke borg ». Bovendien wordt, sinds de wijziging van die
bepaling bij artikel 2 van de wet van 18 juli 2008 tot wijziging van
artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997,
degene die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld die zijn
voormalige echtgenoot tijdens de duur van het huwelijk was
aangegaan, eveneens ingevolge de verschoonbaarheid van die
verplichting bevrijd. Niettemin heeft de wetgever een verschil in
behandeling laten voortbestaan dat onbestaanbaar is met de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre hij niet heeft bepaald
dat de middelen van tenuitvoerlegging ten laste van de echtgenoot
van de gefailleerde worden opgeschort in afwachting dat, in
voorkomend geval, de beslissing over de verschoonbaarheid van de
gefailleerde is genomen.

1 Zie het verslag 2006, pp. 134-139.
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Het Hof beslist bijgevolg dat artikel 24bis van de faillissementswet
van 8 augustus 1997 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt
in zoverre het niet voorziet in de opschorting van de middelen van
tenuitvoerlegging ten laste van de echtgenoot van de gefailleerde.

In een tweede prejudiciële vraag werd het Hof ondervraagd over de
bestaanbaarheid van artikel 24bis van de faillissementswet met de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre luidens die bepaling
enkel de middelen van tenuitvoerlegging worden opgeschort, en
niet de uitvoering van een overeenkomst waarbij de echtgenoot van
de gefailleerde, die zich niet kosteloos zeker heeft gesteld, zich ertoe
heeft verbonden zijn loon over te dragen tot waarborg van een
schuld van zijn echtgenoot.

Door de beslissing bepaalde medeverbondenen van de gefailleerde
het voordeel te laten genieten van de verschoonbaarheid die aan de
gefailleerde is toegekend, wijkt de wetgever af van het burgerlijk
vermogensrecht volgens hetwelk « alle overeenkomsten die wettig
zijn aangegaan, […] degenen die deze hebben aangegaan, tot wet
[strekken] » (artikel 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek) en
« ieder die persoonlijk verbonden is, […] gehouden [is] zijn
verbintenissen na te komen, onder verband van al zijn goederen,
hetzij roerende, hetzij onroerende, zo tegenwoordige als
toekomstige » (artikel 7 van de hypotheekwet van 16 december
1851). Dergelijke afwijkingen van de regels van het burgerlijk recht
zijn slechts verantwoord in zoverre zij het mogelijk maken te
voorkomen dat sommige medeverbondenen van de gefailleerde op
discriminerende wijze worden behandeld, maar zij gaan niet zo ver
dat zij verantwoorden dat een bevrijding wordt verleend aan alle
personen die zich aansprakelijk hebben gesteld voor de schulden
van de verschoonde gefailleerde of dat zij een algemeen uitstel van
betaling vereisen in afwachting dat het faillissement wordt
afgesloten. Het Hof heeft in zijn arrest nr. 50/2006 aldus geoordeeld
dat de wetgever de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet had
geschonden in zoverre de artikelen 24bis en 82 van de
faillissementswet niet van toepassing zijn op de natuurlijke
personen die kosteloos tot waarborg een hypotheek op een
onroerend goed hebben toegestaan.
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Uit het antwoord op de eerste prejudiciële vraag volgt te dezen dat
de opschorting van de middelen van tenuitvoerlegging ten gunste
van de kosteloze borg eveneens moet gelden, op straffe van
schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, voor de
verbintenis van de echtgenoot. Ook al is loonoverdracht geen
middel van tenuitvoerlegging in de technische betekenis van het
woord, toch kan de tenuitvoerlegging ervan, net zoals een
loonbeslag en binnen dezelfde grenzen als een loonbeslag
overeenkomstig artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek, leiden
tot de betaling van een bedrag door de echtgenoot die, op grond van
artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet, zou kunnen worden
bevrijd ingevolge de verschoonbaarheid die de gefailleerde daarna
zou genieten. Zoals de verwijzende rechter evenwel opmerkt, heeft
de echtgenoot van de gefailleerde geen enkele mogelijkheid om de
beslissing over de verschoonbaarheid te bespoedigen, in
tegenstelling tot de stellers van een persoonlijke zekerheid bedoeld
in artikel 72bis van de in het geding zijnde wet : artikel 80, vijfde en
zesde lid, van de in het geding zijnde wet staat immers alleen de
gefailleerde, de schuldeisers en die stellers van een persoonlijke
zekerheid toe om, zes maanden na het vonnis van faillietverklaring,
de rechtbank om de bevrijding van de medeverbondene te
verzoeken. Om dezelfde redenen als die welke het Hof had
aangevoerd in het voormelde arrest nr. 179/2006, kan de
verschoonbaarheid die achteraf aan de gefailleerde zou worden
toegekend, niet tot gevolg hebben dat de echtgenoot van zijn
verplichtingen wordt ontslagen indien intussen een in kracht van
gewijsde gegane beslissing de loonoverdracht heeft bekrachtigd.
Daaruit volgt dat het niet redelijk verantwoord is de toepassing van
het in het geding zijnde artikel 24bis niet toe te staan in het geval
waarin de echtgenoot zich niet kosteloos borg heeft gesteld in de zin
van de artikelen 72bis en 80 van de faillissementswet en een
loonoverdracht heeft toegestaan.

Het Hof beslist bijgevolg dat artikel 24bis van de faillissementswet
van 8 augustus 1997 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet
eveneens schendt in zoverre het niet van toepassing is op de
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uitvoering van een overeenkomst van loonoverdracht toegestaan
door de echtgenoot van de gefailleerde. 1

40. De verschoonbaarheid van de gefailleerde – Het lot van de
wettelijk samenwonende die persoonlijk aansprakelijk is
voor de schuld van de gefailleerde
(arrest nr. 129/2010)

Zoals het gedeeltelijk werd vervangen bij de wet van 20 juli 2005
en gewijzigd bij de wet van 18 juli 2008, bepaalt artikel 82 van de
faillissementswet van 8 augustus 1997 (hierna : de
faillissementswet) dat, « indien de gefailleerde verschoonbaar
wordt verklaard, […] hij niet meer [kan] vervolgd worden door zijn
schuldeisers. De echtgenoot van de gefailleerde die persoonlijk
aansprakelijk is voor de schuld van zijn echtgenoot, of de
voormalige echtgenoot die persoonlijk aansprakelijk is voor de
schuld die zijn voormalige echtgenoot tijdens de duur van het
huwelijk was aangegaan, wordt ingevolge de verschoonbaarheid
van die verplichting bevrijd. De verschoonbaarheid heeft noch
gevolgen voor de onderhoudschulden, noch voor de schulden
voortvloeiend uit de verplichting tot herstel van de schade
verbonden aan het overlijden of aan de aantasting van de
lichamelijke integriteit van een persoon waaraan de gefailleerde
schuld heeft ».

Het Hof is ondervraagd over de bestaanbaarheid van artikel 822 van
de faillissementswet met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in
zoverre de echtgenoot van een verschoonbaar verklaarde
gefailleerde verschillend wordt behandeld in vergelijking met de
wettelijk samenwonende van een dergelijke gefailleerde : de
eerstgenoemde, die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld van
zijn gefailleerde echtgenoot, wordt van zijn verplichting bevrijd,

1 Zie dit verslag, pp. 71-72.
2 Wat de rechtspraak van het Hof betreft, zie met name het verslag 2007, pp. 129-131, het

verslag 2006, pp. 129-139, het verslag 2005, pp. 109-110 en het verslag 2004,
pp. 118-128.
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terwijl de laatstgenoemde, die persoonlijk aansprakelijk is voor de
schuld van zijn gefailleerde samenwonende, niet van zijn
verplichting wordt bevrijd.

De in het geding zijnde bepaling maakt deel uit van de
faillissementswetgeving die in essentie ertoe strekt een billijk
evenwicht tot stand te brengen tussen de belangen van de
schuldenaar en de belangen van de schuldeisers. Volgens de
parlementaire voorbereiding vormt de verklaring van
verschoonbaarheid voor de gefailleerde een gunstmaatregel die
hem in staat stelt zijn activiteiten op een aangezuiverde basis te
hervatten, en zulks niet alleen in zijn belang maar ook in het belang
van zijn schuldeisers of sommigen onder hen die belang erbij
kunnen hebben dat hun schuldenaar zijn activiteiten op een
dergelijke basis hervat, waarbij het voortzetten van een handels- of
industriële activiteit bovendien het algemeen belang kan dienen. De
wetgever, die van oordeel is dat « de mogelijkheid tot herstel […]
utopisch [blijft] indien [de gefailleerde] de last van het passief moet
blijven dragen », heeft gemeend dat « het […] immers niet te
verantwoorden [is] dat het in gebreke blijven van de schuldenaar als
gevolg van omstandigheden waarvan hij het slachtoffer is, hem
verhindert andere activiteiten te verrichten ». Uit de parlementaire
voorbereiding blijkt dat de wetgever « op een evenwichtige wijze
rekening [heeft willen] houden met de gecombineerde belangen van
de gefailleerde zelf, van de schuldeisers, de werknemers en de
economie in zijn geheel » en voor een menselijke regeling heeft
willen zorgen die de rechten van alle betrokken partijen in acht
neemt.

Artikel 82, tweede lid, bevrijdt de echtgenoot van de verschoonbaar
verklaarde gefailleerde, die persoonlijk aansprakelijk is voor de
schuld van de gefailleerde, van zijn verplichtingen. Het Hof dient te
onderzoeken of die maatregel een discriminatie inhoudt ten aanzien
van de wettelijk samenwonende van de verschoonbaar verklaarde
gefailleerde die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld van die
gefailleerde. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de
respectieve kenmerken van het huwelijk en van de wettelijke
samenwoning, enerzijds, en met de economische en sociale
doelstellingen van de in het geding zijnde maatregel, anderzijds.

ar
re

st
nr

.1
29

/2
01

0

182



Het verschil in behandeling tussen echtgenoten en wettelijk
samenwonenden steunt op het feit dat hun juridische toestand
verschilt, zowel wat hun persoonlijke verplichtingen jegens elkaar,
als wat hun vermogensrechtelijke toestand betreft. Die
verschillende juridische toestand kan in bepaalde gevallen,
wanneer die verband houdt met het doel van de maatregel, een
verschil in behandeling tussen echtgenoten en wettelijk
samenwonenden rechtvaardigen. Het Hof onderzoekt bijgevolg of
de respectieve kenmerken van het huwelijk en van de wettelijke
samenwoning - in verband met het onderwerp en het doel van de in
het geding zijnde maatregel - verantwoorden dat de wettelijk
samenwonende van de verschoonbaar verklaarde gefailleerde niet
van zijn verplichting wordt bevrijd door de werking van de
verschoonbaarheid, in tegenstelling tot de echtgenoot van de
verschoonbaar verklaarde gefailleerde, die eveneens aansprakelijk
is voor de schuld van die laatstgenoemde.

Wanneer de wetgever in de faillissementswet een mogelijkheid
invoert om de gefailleerde verschoonbaar te verklaren en de
gevolgen van de verschoonbaarheid uitbreidt tot de echtgenoot van
de gefailleerde die zich persoonlijk aansprakelijk heeft gesteld voor
de schuld van de gefailleerde, terwijl die gunstmaatregel niet ten
goede komt aan de wettelijk samenwonende die zich eveneens
persoonlijk aansprakelijk heeft gesteld voor de schuld van de
gefailleerde, behandelt hij personen die gehouden zijn tot de
regeling van dezelfde schulden, op verschillende wijze. Immers, in
beide situaties hebben de echtgenoot en de wettelijk samenwonende
een persoonlijke verplichting aangegaan of zijn ze daartoe
gehouden, die evenwel geen betrekking heeft op de betaling van
een eigen schuld, maar op de vereffening van een schuld van de
gefailleerde hoofdschuldenaar. Ten aanzien van de echtgenoot die
zich persoonlijk heeft verbonden ten gunste van zijn gefailleerde
echtgenoot, kunnen de vervolgingen, door de schuldeisers van de
gefailleerde, op zijn goederen, wegens de uitbreiding van de
gevolgen van de verschoonbaarheid, niet langer plaatsvinden. De
wettelijk samenwonende die zich persoonlijk heeft verbonden ten
gunste van zijn gefailleerde samenwonende, geniet daarentegen
geenszins de gevolgen van de verschoonbaarheid en blijft ertoe
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gehouden, op zijn bestaande en toekomstige goederen, een schuld
aan te zuiveren waarvoor zijn wettelijk samenwonende niet langer
kan worden vervolgd.

Door de regel van de verschoonbaarheid niet uit te breiden tot de
wettelijk samenwonenden die zich persoonlijk aansprakelijk
hebben gesteld voor de schuld van hun gefailleerde
samenwonende, heeft de wetgever een verschil in behandeling
ingevoerd dat, ten aanzien van het hiervoor omschreven doel, niet
redelijk verantwoord is. Het Hof beslist derhalve dat artikel 82,
tweede lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997, in zoverre
het niet in de mogelijkheid voorziet voor de wettelijk
samenwonende die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld van
de verschoonbaar verklaarde gefailleerde die met hem wettelijk
samenwoont, om van zijn verplichtingen te worden bevrijd, de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt.

Voorafgaand aan die vaststelling van schending beslist het Hof, met
toepassing van zijn rechtspraak met betrekking tot de intrinsieke
« zelfherstellende » lacunes1, dat het, daar de voormelde lacune
gelegen is in de aan het Hof voorgelegde tekst, de verwijzende
rechter toekomt een einde te maken aan de door het Hof
vastgestelde ongrondwettigheid, vermits 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.

1 Zie dit verslag, pp. 71-72.
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XVI. ECONOMISCH EN FINANCIEEL RECHT

41. Het statuut van de Nationale Bank van België en de
« seigneuriage » van de Staat
(arrest nr. 74/2010)

De wet van 3 april 2009 wijzigt, zoals het opschrift ervan
aangeeft, de financiële bepalingen van de wet van 22 februari 1998
tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van
België (hierna : NBB).

Bij het Hof is een vordering tot vernietiging van die wet aanhangig
gemaakt, ter ondersteuning waarvan verschillende middelen
werden aangevoerd.

In een eerste middel werd aangeklaagd dat de artikelen 2 tot 5 van die
wet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in
samenhang gelezen met artikel 4 van de richtlijn 2007/36/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende
de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders
in beursgenoteerde vennootschappen, met het
rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel, alsook met
het beginsel van de niet-retroactiviteit van de wet, schenden.

De artikelen 2 en 3 van de wet van 3 april 2009 wijzigen de regels in
verband met de verdeling van de winsten van de NBB en vorming
van haar reserves. Die regels beogen inzonderheid de Belgische
Staat de zogenaamde « seigneuriage » te waarborgen, dit is het
aandeel van de Staat in de inkomsten die de NBB verwerft als
centrale bank die het emissiemonopolie over de uitgifte van
bankbiljetten heeft; het emissieprivilege wordt thans uitgeoefend
binnen het Europees stelsel van centrale banken (hierna : ESCB),
waarvan de NBB integrerend deel uitmaakt, waarbij het aandeel
van elke nationale centrale bank in de inkomsten van dat stelsel
wordt bepaald in verhouding tot het bevolkingsaantal en het bruto
nationaal product van elk van de betrokken Staten. Met de
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bestreden artikelen 2 en 3 wordt, enerzijds, de « 3 pct. »-regel1 van
artikel 29 van de wet van 22 februari 1998 afgeschaft en, anderzijds,
de verdeling van de jaarlijkse winst gereorganiseerd, derwijze dat
het aandeel van de Belgische Staat voor de « seigneuriage » aan hem
als « saldo » wordt toebedeeld, na de toewijzing van de jaarlijkse
winst in drie opeenvolgende fasen. Volgens de memorie van
toelichting bij het ontwerp van de bestreden wet was de voormelde
« 3 pct. »-regel niet langer aangepast aan het beoogde doel.

De verzoekende partijen waren van mening dat de hiervoor
bedoelde bepalingen en beginselen zouden zijn geschonden
doordat de Belgische Staat een buitenmatig voordeel verkreeg : het
verschil in behandeling tussen de Belgische Staat als publieke
aandeelhouder en de andere aandeelhouders van de NBB zou
volgens de verzoekende partijen niet op een objectief, pertinent en
evenredig criterium berusten.

Ten aanzien van de door de verzoekende partijen aangeklaagde
« scheeftrekking » tussen de positie van de Belgische Staat en die
van de overige aandeelhouders van de NBB, dient in eerste instantie
te worden gewezen op de bijzondere rol van de NBB en de
bijzondere positie van de Belgische Staat ten aanzien van het
vermogen en de inkomsten van de NBB. De NBB is in 1850
weliswaar opgericht als een naamloze vennootschap waarin
natuurlijke personen en privaatrechtelijke rechtspersonen
participeerden in het kapitaal; evenwel, vanwege de haar
toevertrouwde opdrachten van algemeen belang - onder meer de
uitgifte van bankbiljetten en de rol van Rijkskassier - wordt de
werking van de NBB, inclusief de regels die het maatschappelijk
kapitaal ervan beheersen, grotendeels van overheidswege bepaald;
dat is des te meer het geval nu de NBB als centrale bank naar
aanleiding van de invoering van de Europese munteenheid

1 Artikel 29 van de wet van 22 februari 1998 bevatte de zogenaamde « 3 pct. »-regel,
volgens welke de netto financiële opbrengsten die 3 pct. overschrijden van het verschil
tussen het op jaarbasis berekende gemiddelde bedrag van de rentegevende activa en
de vergoede passiva van de Bank, vastgesteld overeenkomstig dat artikel, aan de Staat
toekwamen vóór de vaststelling van de eventuele winst. Het aandeel van 3 pct. van
die opbrengsten vormde de vergoeding voor de NBB, voor de eigen kosten, de
opbouw van de reserves en de vergoeding van het kapitaal. Die « 3 pct. »-regel, die
zijn oorsprong vindt in de wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen intrest, was
reeds van toepassing vooraleer de Belgische Staat in 1948 aandeelhouder werd van de
NBB.
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integrerend deel uitmaakt van het ESCB. Het specifieke statuut van
de NBB en in het bijzonder haar rol inzake de uitgifte van
bankbiljetten nopen ertoe een onderscheid te maken tussen,
enerzijds, de positie van de Belgische Staat, aan wie de hiervoor
bedoelde « seigneuriage » toekomt, en, anderzijds, de positie van de
Belgische Staat als aandeelhouder tegenover de overige
aandeelhouders van de NBB waartoe de verzoekende partijen
behoren. De bijzondere positie van de Belgische Staat als houder
van de « seigneuriage » vormt een objectief criterium dat in
redelijkheid verantwoordt dat de wetgever specifieke maatregelen
neemt om de inning van die vergoeding voor het emissierecht te
waarborgen. Die maatregelen staan los van de verhouding tussen
de Belgische Staat als aandeelhouder van de NBB (50 pct.) en de
overige aandeelhouders van de NBB. Anders dan de verzoekende
partijen beweren, is het emissierecht niet opgeheven, maar - zoals
het Hof heeft geoordeeld in zijn arrest nr. 160/20031 - bevestigd
binnen het ESCB. Bij de uitoefening van zijn toetsing aan het
beginsel van de gelijkheid en niet-discriminatie komt het het Hof
niet toe een oordeel te vellen over de opportuniteit van de
beleidskeuzes die de wetgever heeft gemaakt.

Om te beoordelen of uit de maatregelen van artikelen 2 en 3 van de
wet van 3 april 2009 onevenredige gevolgen voortspruiten voor de
verzoekende partijen als particuliere aandeelhouders van de NBB,
dient opnieuw rekening te worden gehouden met de bijzondere
situatie van de NBB, waarin de rol van de aandeelhouders niet
dezelfde is als in andere naamloze vennootschappen. Vanwege de
taken van algemeen belang waarmee de NBB is belast, worden haar
inrichting en werking vrijwel volledig van overheidswege bepaald,
met name door de artikelen 127 en volgende van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie (voorheen de
artikelen 105 en volgende van het EG-Verdrag) en het aan dat
Verdrag gehechte protocol nr. 4 betreffende de statuten van het
ESCB en van de Europese Centrale Bank, door de wet van
22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de
Nationale Bank van België en door de bij koninklijk besluit
bekrachtigde statuten van de NBB. De regelgeving betreffende de

1 Zie het verslag 2003, pp. 107-112.
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naamloze vennootschappen geldt te dien aanzien enkel als
aanvullend recht. Het specifieke statuut van de NBB wordt
weerspiegeld in haar samenstelling, met als organen een
gouverneur, een Directiecomité, de Regentenraad en het College
van censoren, met bevoegdheden bepaald in de wet van 22 februari
1998. De rol van algemene vergadering van aandeelhouders van de
NBB verschilt fundamenteel van die van algemene vergaderingen
van aandeelhouders in andere naamloze vennootschappen.
Personen die zich aandelen verschaffen van de NBB, dienen te
weten dat aan die aandelen niet dezelfde rechten zijn verbonden als
aan aandelen van andere naamloze vennootschappen. Naast het feit
dat de rol en het stemrecht van de aandeelhouders van de NBB
meer beperkt zijn dan die van aandeelhouders van andere
beursgenoteerde naamloze vennootschappen, dient rekening te
worden gehouden met het gegeven dat ook de winstverdeling en de
toewijzing aan de reserves grotendeels van overheidswege worden
bepaald en, meer in het algemeen, dat de doelstelling van de NBB
in de eerste plaats wordt bepaald door de haar opgedragen taken
van algemeen belang en niet zozeer door het streven naar winst.
Voorts volgt uit de bestreden artikelen 2 en 3 van de wet van 3 april
2009 dat de « seigneuriage »-inkomsten voor de Belgische Staat niet
langer prioritair worden bepaald overeenkomstig de hiervoor
vermelde « 3 pct. »-regel, maar als een « saldo », per hypothese, na
de uitkering van een eerste vast en wettelijk bepaald dividend van
6 pct. van het kapitaal aan de aandeelhouders, na de toewijzing van
een deel van het « excedent » ten behoeve van het reservefonds of
voor de beschikbare reserve en na de uitkering van een deel van het
« tweede overschot », in de vorm van een tweede dividend voor de
aandeelhouders. De eventuele uitkering van dat tweede dividend
wordt niet langer voorafgegaan door de toekenning, ten voordele
van de Belgische Staat, van één vijfde van het laatste overschot
overeenkomstig het vroegere artikel 32, 3°, a), van de wet van
22 februari 1998. Het nieuwe artikel 32 van die wet stelt zoals
voorheen het percentage van het eerste dividend vast op 6 pct. van
het kapitaal. Op dat punt zijn aandeelhouders van de NBB
bevoordeeld ten opzichte van aandeelhouders van andere naamloze
vennootschappen, waar de uitkering van een jaarlijks dividend niet
gewaarborgd is. Voor het eventuele tweede dividend, dat wordt
bepaald door de Regentenraad, heeft de wetgever overigens een
benedengrens bepaald van « minimaal 50 % van de netto-opbrengst
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van de activa die de tegenpost vormen van het reservefonds en de
beschikbare reserve », terwijl anderzijds geen bovengrens is
vastgelegd. Er blijkt derhalve niet dat de artikelen 2 en 3 van de wet
van 3 april 2009 op onevenredige wijze afbreuk doen aan de rechten
van de private aandeelhouders van de NBB, rekening houdend met
de specifieke situatie van zowel de NBB in vergelijking met andere
naamloze vennootschappen als die van de aandeelhouders van de
NBB in vergelijking met de aandeelhouders van andere naamloze
vennootschappen. Wat betreft de gemaakte vergelijking tussen de
Belgische Staat als aandeelhouder en de overige aandeelhouders,
moet worden opgemerkt dat de bestreden artikelen 2 en 3 van de
wet van 3 april 2009 zonder onderscheid van toepassing zijn op alle
aandeelhouders en dat uit de bestreden bepalingen op dit punt
derhalve geen verschil in behandeling voortvloeit. Die artikelen zijn
in dit opzicht dan ook niet onbestaanbaar met de artikelen 10 en 11
van de Grondwet.

Het Hof beslist eveneens dat de toetsing aan de artikelen 10 en 11
van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 4 van de
richtlijn 2007/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van
11 juli 2007 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van
aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen, niet tot een
andere conclusie leidt.

Bovendien doen de bestreden artikelen 2 en 3 van de wet van 3 april
2009 niet op discriminerende wijze afbreuk aan de gewettigde
verwachtingen van de gewone aandeelhouders van de NBB, die
niet in redelijkheid aanspraak kunnen maken op de
« seigneuriage »-inkomsten van de Belgische Staat, noch op een
onveranderlijke toepassing van de vroegere regels voor de
verdeling van de winst en de toebedeling aan de reserves van de
NBB.

Ten slotte wordt niet aangetoond hoe de bestreden wet de
verzoekende partijen in hun rechten als aandeelhouders van de
NBB zou schaden in vergelijking met aandeelhouders van andere
vennootschappen wat betreft de voorzienbaarheid van de nieuwe
regels voor de verdeling van de winst en de toewijzing aan de
reserves van de NBB, die in 2010 te hanteren zijn na de opmaak en
goedkeuring van de begroting der uitgaven en van de jaarrekening
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met betrekking tot het boekjaar 2009; er kan worden aangenomen
dat het voor de rechtszekerheid aangewezen was te preciseren dat
de artikelen 2 en 3 van de wet van 3 april 2009, die deze nieuwe
regels bevatten, uitwerking zouden hebben met ingang van
1 januari 2009 en niet vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van de
bestreden wet, derwijze dat er geen twijfel bestaat over het feit dat
de nieuwe regels gelden voor de winst van het gehele boekjaar.

In een tweede middel voerden de verzoekende partijen een schending
aan van artikel 16 van de Grondwet, in samenhang gelezen met
artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees
Verdrag voor de rechten van de mens, al dan niet in samenhang
gelezen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat het
nieuwe stelsel leidt tot een volledige hervorming van de regels voor
winstverdeling en winstreservering van de NBB en, de facto, tot een
onteigening, zonder dat dit noodzakelijk is om het beoogde doel te
bereiken; dit zou een kennelijk onredelijke aantasting van een
fundamenteel recht van de particuliere aandeelhouders van de NBB
zijn.

In de veronderstelling dat de verzoekende partijen, anders dan
andere aandeelhouders van naamloze vennootschappen, worden
geraakt in hun vermogensrechten als aandeelhouders van de NBB
en, zodoende, in hun recht op ongestoord genot van eigendom zoals
gewaarborgd bij artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het
Europees Verdrag voor de rechten van de mens, dient te worden
opgemerkt dat de wetgever te dezen een oogmerk van algemeen
belang nastreeft dat erin bestaat de « seigneuriage »-inkomsten van
de Belgische Staat in verhouding tot het emissieprivilege van de
NBB binnen het ESCB te waarborgen en dat - zoals eerder
vastgesteld - de genomen maatregelen niet op onevenredige wijze
afbreuk doen aan de rechten van de aandeelhouders van de NBB, en
met name niet aan hun eigendomsrecht. De verdeling van de
winsten en de toewijzing aan de reserves van de NBB vanaf het
boekjaar 2009 overeenkomstig de bestreden wet van 3 april 2009,
brengen geen onteigening of een onverantwoorde inmenging mee
in het recht op ongestoord genot van eigendom van de verzoekende
partijen als particuliere aandeelhouders van de NBB.
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In een laatste middel voerden de verzoekende partijen ten slotte aan
dat de regeling van de wet van 3 april 2009 een beperking inhoudt
van het vrije verkeer van kapitaal dat is gewaarborgd bij artikel 56
van het EG-Verdrag, in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11
van de Grondwet.

Na de artikelen 26, lid 2, en 63 van het VWEU te hebben aangehaald,
merkt het Hof op dat directe investeringen in de vorm van
deelneming in een onderneming door aandeelhouderschap en de
verwerving van effecten op de kapitaalmarkt vormen van
« kapitaalverkeer » in de zin van artikel 63 van het VWEU zijn. De
betrokken regeling kan, ook al creëert zij geen ongelijkheid van
behandeling, het verwerven van aandelen van de betrokken
ondernemingen blokkeren en investeerders uit andere lidstaten
ervan weerhouden in die ondernemingen te investeren; daardoor
kan het vrije verkeer van kapitaal illusoir worden gemaakt. Het
aldus gewaarborgde vrije verkeer van kapitaal is evenwel niet
absoluut : het kan, volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie,
worden beperkt door de in artikel 65 van het VWEU vastgestelde
motieven of om een dwingende reden van algemeen belang die van
toepassing is op alle personen of ondernemingen en voor zover de
beperking geschikt is om het beoogde doel te verwezenlijken en niet
verder gaat dan daartoe nodig is.

Voor zover er te dezen al sprake zou kunnen zijn van enige
belemmering van de vrijheid van kapitaalverkeer door de bestreden
bepalingen, streeft de wetgever te dezen een wettig oogmerk van
algemeen belang na dat erin bestaat de « seigneuriage »-inkomsten
van de Belgische Staat in verhouding tot het emissieprivilege van de
NBB binnen het ESCB te waarborgen, en dat - zoals het Hof dat
eerder heeft vastgesteld - de genomen maatregelen niet op
onevenredige wijze afbreuk doen aan de rechten van de
verzoekende partijen als private aandeelhouders van de NBB, die
niet worden verhinderd om tegen de beursgenoteerde waarde
aandelen van de NBB te verwerven of te verkopen. Overigens komt
de nieuwe regeling inzake de verdeling van de winsten en de
toewijzing aan de reserves van de NBB haar financiële
onafhankelijkheid ten goede. De financiële onafhankelijkheid van
de centrale banken van de lidstaten die deel uitmaken van het ESCB
is een fundamenteel beginsel van dat stelsel, zoals vereist door
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artikel 130 van het VWEU en artikel 7 van de statuten van het ESCB
en van de Europese Centrale Bank. Steeds in de hypothese dat het
vrije verkeer van kapitaal te dezen al in het geding zou zijn, zouden
de bestreden bepalingen derhalve mede zijn verantwoord doordat
zij bijdragen tot de financiële onafhankelijkheid van de NBB als
centrale bank binnen het ESCB.

Bijgevolg verwerpt het Hof het beroep tot vernietiging.
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XVII. SOCIAAL RECHT

42. Duur van de opzeggingstermijn : geval van de werknemer
die voorheen statutair ambtenaar bij dezelfde werkgever
was
(arrest nr. 54/2010)

Artikel 82 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten bepaalt de duur van de opzeggingstermijn
die moet worden nageleefd door de werkgever of de werknemer,
naargelang de opzegging door de ene dan wel de andere is gegeven.

Aan het Hof is gevraagd of artikel 82, §§ 2 tot 4, bestaanbaar is met
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in die interpretatie dat het
« alleen toestaat de periodes die zijn gepresteerd in het kader van
een arbeidsovereenkomst, met uitsluiting van de periodes die
daarvóór onder statuut zijn gepresteerd, in aanmerking te nemen
voor de vaststelling van de anciënniteit met het oog op de
berekening van de opzeggingstermijn van de werknemer »; het aan
het oordeel van het Hof voorgelegde verschil in behandeling is het
verschil dat, in die interpretatie, zou worden gemaakt tussen,
enerzijds, de werknemer die, gedurende een deel van zijn
tewerkstelling, in statutair verband was tewerkgesteld en,
anderzijds, diegene die uitsluitend in het kader van een
arbeidsovereenkomst is tewerkgesteld, terwijl - zo merkte de
verwijzende rechter op - « beiden tijdens hun hele tewerkstelling
aan het gezag van de werkgever waren onderworpen ».

Met de regeling voor de berekening van de opzeggingstermijn voor
bedienden in artikel 82 van de arbeidsovereenkomstenwet, in
samenhang gelezen met artikel 131 ervan, beoogt de wetgever de
gevolgen van de beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor de
partijen bij die overeenkomst op te vangen. In geval van opzegging
door de werkgever - zoals te dezen - moet de opzeggingstermijn het
voor de betrokken werknemer mogelijk maken een aangepaste en
evenwaardige betrekking te vinden, rekening houdend met zijn
anciënniteit, zijn leeftijd, het belang van zijn functie en het bedrag
van zijn loon. Die maatregel is geı̈nspireerd op de wet van
7 augustus 1922 op het bediendencontract, waarvan de artikelen 12
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tot 17 de opzeggingen en opzeggingstermijnen hebben geregeld; die
artikelen, zoals wordt opgemerkt in de parlementaire voorbereiding
van de wet van 3 juli 1978, preciseerden de schadevergoeding die
moet worden toegekend wanneer die termijnen niet worden in acht
genomen.

Om de grondwettigheid van artikel 82, §§ 2 tot 4, van de wet van
3 juli 1978 te beoordelen in de interpretatie die de verwijzende
rechter aan het Hof heeft voorgelegd, dient te worden nagegaan of
het, ten aanzien van de door de wetgever nagestreefde
doelstellingen, redelijk is verantwoord de anciënniteit die een
werknemer daarvóór als statutair personeelslid bij dezelfde
werkgever heeft verworven, uit te sluiten van de berekening van
diens opzeggingstermijn, terwijl voor de werknemer wiens
anciënniteit uitsluitend in het kader van een arbeidsovereenkomst is
verworven, integraal met die anciënniteit rekening wordt
gehouden. De verwijzende rechter heeft geoordeeld dat « De Post
en de Bank van De Post dezelfde werkgever zijn in de zin van
artikel 82 van de wet van 3 juli 1978, zodat, voor het personeel dat
betrokken is bij de voortzetting van de activiteiten tussen beide
entiteiten, de bij De Post verworven anciënniteit moet worden
nageleefd door de Bank van de Post ». Het Hof dient overigens niet
de omstandigheden te onderzoeken waarin de geı̈ntimideerde voor
de verwijzende rechter ontslag heeft genomen uit haar statutaire
betrekking bij De Post en een arbeidsovereenkomst met de nv
« Bank van De Post » heeft gesloten. Ten slotte beperkt het Hof zijn
onderzoek tot de aan de verwijzende rechter voorgelegde
hypothese, namelijk de vraag van de inaanmerkingneming van een
statutaire anciënniteit, verworven bij dezelfde werkgever, voor de
vaststelling van de duur van de opzeggingstermijn, waarbij de
opzegging door de werkgever is gegeven.

De finaliteit van de opzeggingstermijn, in het geval van een
opzegging door de werkgever, is hiervoor aangegeven. Zoals blijkt
uit de wetswijzigingen en de parlementaire voorbereiding ervan,
die het Hof in zijn arrest uitgebreid weergeeft, heeft de wetgever
eveneens de trouw van een werknemer willen belonen, door bij de
berekening van de opzeggingstermijn rekening te houden met de
anciënniteit die hij heeft verworven bij de werkgever die hem zijn
opzegging heeft gegeven.
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De specifieke kenmerken die het statuut ten opzichte van de
arbeidsovereenkomst vertoont, kunnen naar gelang van het geval
worden geanalyseerd als voordelen (dat is met name het geval voor
de grotere vastheid van betrekking of de pensioenregeling, die
voordeliger is), of als nadelen (zoals het veranderlijkheidsbeginsel,
de discretie- en neutraliteitsplicht of de regeling inzake de
cumulatie of de onverenigbaarheden). Die specifieke kenmerken
dienen evenwel alleen in aanmerking te worden genomen in het
licht van het onderwerp en de finaliteit van de in het geding zijnde
bepaling : de ontslagen werknemer, door hem een toereikende
opzeggingstermijn toe te kennen, in staat stellen een nieuwe
aangepaste en evenwaardige betrekking te vinden, en daarbij
rekening te houden met het aantal jaren dat hij in dienst van zijn
voormalige werkgever is geweest. In dat opzicht blijkt niet dat de
werknemer die zijn opzegging krijgt, zich in een verschillende
situatie bevindt naargelang de bij zijn werkgever verworven
anciënniteit al dan niet gedeeltelijk als statutair personeelslid is
verworven : immers, in de veronderstelling dat de andere criteria
die op het vlak van de opzegging relevant zijn (leeftijd, belang van
de functie en bedrag van het loon), identiek zijn en dat de
anciënniteit dezelfde is, blijkt niet dat een werknemer die die
anciënniteit gedeeltelijk als statutair heeft verworven, over meer
kansen beschikt om een nieuwe betrekking te vinden dan een
werknemer die uitsluitend in het kader van een
arbeidsovereenkomst is tewerkgesteld geweest; overigens wordt
niet ingezien om welke reden de trouw van een werknemer aan
dezelfde werkgever zou moeten worden beloond wanneer de
diensten uitsluitend in het kader van een arbeidsovereenkomst zijn
gepresteerd, maar dat niet zou moeten wanneer die diensten
gedeeltelijk onder statuut zijn gepresteerd.

Het Hof beslist derhalve dat artikel 82, §§ 2 tot 4, van de wet van
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, in die zin
geı̈nterpreteerd dat het, voor de vaststelling van de anciënniteit met
het oog op de berekening van de opzeggingstermijn van de
werknemer, de periodes uitsluit die daarvóór onder statuut bij
dezelfde werkgever zijn gepresteerd, de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet schendt.
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Het Hof merkt evenwel, samen met de verwijzende rechter, op dat
de aan hen voorgelegde bepaling anders kan worden
geı̈nterpreteerd. Om de hiervoor aangegeven redenen kan immers
worden aangenomen dat de wetgever, wanneer hij verwijst naar de
periodes in « dienst bij dezelfde werkgever », niet heeft willen
uitsluiten dat voor de berekening van de opzeggingstermijn van een
werknemer de anciënniteit in aanmerking wordt genomen die hij
daarvóór onder statuut heeft verworven.

In die interpretatie bestaat het aan het Hof voorgelegde verschil in
behandeling niet en het Hof beslist dat artikel 82, §§ 2 tot 4, van de
voormelde wet van 3 juli 1978, in die zin geı̈nterpreteerd dat het,
voor de vaststelling van de anciënniteit met het oog op de
berekening van de opzeggingstermijn van de werknemer, de
daarvóór onder statuut bij dezelfde werkgever gepresteerde
periodes omvat, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt.
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XVIII. SOCIALEZEKERHEIDSRECHT

43. De terugvordering van ten onrechte uitbetaalde
kinderbijslag en het Handvest van de sociaal verzekerde
(arrest nr. 1/2010)

Artikel 120bis van de wetten betreffende de kinderbijslag voor
loonarbeiders, samengeordend op 19 december 1939, zoals het is
vervangen bij artikel 35 van de programmawet van 20 juli 2006,
regelt de verjaringstermijn van ten onrechte uitbetaalde
kinderbijslag.

Het Hof wordt gevraagd of het derde lid, in fine, van die bepaling
bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. De
verwijzende rechter vergelijkt de situatie van de sociaal
verzekerden op wie die bepaling van toepassing is, met die van de
sociaal verzekerden op wie artikel 17, tweede lid, van het Handvest
van de sociaal verzekerde van toepassing is; dat Handvest is
ingevoerd bij wet van 11 april 1995 : met toepassing van het in het
geding zijnde artikel 120bis kan van de sociaal verzekerde die ten
onrechte uitgekeerde kinderbijslag heeft geı̈nd als gevolg van een
vergissing vanwege het kinderbijslagfonds, de terugbetaling van
het onverschuldigde bedrag gedurende één jaar worden geëist; op
grond van artikel 17 van het Handvest van de sociaal verzekerde
moet diegene die ten onrechte betaalde uitkeringen heeft geı̈nd als
gevolg van een vergissing van de instelling die de uitkeringen heeft
uitbetaald, daarentegen niets terugbetalen behoudens wanneer de
sociaal verzekerde wist of moest weten dat hij geen recht had of
meer had op het gehele bedrag van de prestatie.

Het Hof antwoordt dat de wetgever, met de invoering van het
Handvest van de sociaal verzekerde, een betere juridische
bescherming voor de sociaal verzekerde wilde. Daarom diende het
Handvest, luidens de parlementaire voorbereiding « zekerheid,
toegankelijkheid, doorzichtigheid, snelheid en nauwkeurigheid, en
ten slotte vereenvoudiging van de administratieve verplichtingen »
te verzekeren; een amendement van de Regering om artikel 21
(thans artikel 17) te schrappen, werd niet gevolgd omdat de
Commissie voor de Sociale Zaken van oordeel was dat « deze
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bepaling […] in sterke mate de rechtszekerheid van de sociaal
verzekerde [verhoogt] en […] behouden [moet] blijven ». Evenwel
werd vastgesteld dat artikel 17 1, tweede lid, belangrijke budgettaire
implicaties had. Niettemin werd het beginsel van artikel 17 van het
Handvest in verschillende socialezekerheidssectoren ingevoerd :
dat is het geval voor de arbeidsongevallenwetgeving (artikel 60bis
van de wet van 10 april 1971) en voor de
werkloosheidsreglementering (artikel 149, § 1, van het koninklijk
besluit van 25 november 1991 houdende de
werkloosheidsreglementering).

De wetgever heeft de in het geding zijnde bepaling aangenomen op
20 juli 2006, dus na artikel 17 van het Handvest van de sociaal
verzekerde. Een wetswijziging na de aanneming van het Handvest
van de sociaal verzekerde die een op een socialezekerheidssector
toepasselijke reglementering invoert, of die invoering tot gevolg
heeft, die voor de verzekerde minder gunstig is dan die welke in het
algemeen is opgenomen in het Handvest, roept onder de sociaal
verzekerden een verschil in behandeling in het leven dat enkel met
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet bestaanbaar kan worden
geacht op voorwaarde dat er een relevante specifieke
verantwoording voor bestaat.

Uit de parlementaire voorbereiding met betrekking tot artikel 35
van de programmawet van 20 juli 2006, dat artikel 120bis van de
samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor
loonarbeiders heeft vervangen, blijkt dat de wetgever, enerzijds, de
verjaringstermijnen voor de terugvordering van de ten onrechte
betaalde kinderbijslag in het algemeen heeft willen inkorten en,
anderzijds, een einde heeft willen maken aan een bepaalde
rechtspraak die elke terugvordering van het ten onrechte
uitgekeerde bedrag belette.

Het ingewikkelde karakter van het administratieve beheer
waarvoor de kinderbijslagfondsen instaan, als gevolg van het feit
dat de gezinssituaties veranderlijk zijn, zou niet kunnen
verantwoorden dat de begunstigde van ten onrechte uitgekeerde

1 Over die bepaling, zie ook het arrest nr. 196/2005.
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kinderbijslag, die die heeft geı̈nd als gevolg van een vergissing van
het uitkerende fonds, terwijl hij zich daarvan geen rekenschap kon
geven, gedurende één jaar ertoe gehouden is de bedragen terug te
betalen die hij ten onrechte heeft geı̈nd, terwijl de begunstigden van
andere sociale uitkeringen die in dezelfde omstandigheden ten
onrechte werden geı̈nd, niet ertoe zijn gehouden die terug te
betalen. In de beoogde hypothese heeft de begunstigde immers
geen enkele vergissing begaan, zodat het kinderbijslagfonds correct
is geı̈nformeerd over zijn gezinssituatie. De beheersmoeilijkheden
als gevolg van het veranderlijke karakter van de gezinssituaties
waarmee rekening moet worden gehouden, kunnen in die situatie
dus niet de oorzaak van de onverschuldigde betaling vormen; zij
kunnen dus niet verantwoorden dat de gevolgen van een vergissing
van de schuldenaar van de uitkeringen bij de toekenning ervan, ten
laste van de sociaal verzekerde worden gelegd. Overigens, vermits
een terugbetaling van onterecht uitgekeerde bedragen de regel is,
dienen de in de in het geding zijnde bepaling gebruikte
bewoordingen « niet wist of niet kon weten dat hij geen of niet
langer recht had » strikt te worden geı̈nterpreteerd. Ten slotte, in
tegenstelling tot het vakantiegeld, dat het voorwerp uitmaakte van
het arrest nr. 39/2008 waarbij het Hof oordeelde dat het niet strijdig
was met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet de terugvordering
toe te staan van een onterechte uitbetaling als gevolg van een
vergissing van de uitkerende instelling, wordt de kinderbijslag elke
maand uitbetaald en kan zij een aanzienlijk deel vertegenwoordigen
van het maandelijkse budget van de gezinnen die ertoe gerechtigd
zijn, a fortiori wanneer het, zoals te dezen, gaat om verhoogde
kinderbijslag. Gedurende een volledig jaar een terugvordering
toestaan van bedragen die als gevolg van een vergissing van de
uitkerende instelling werden uitbetaald, dreigt dan ook
onevenredige gevolgen te hebben voor de uitkeringsgerechtigden
die geen enkele fout of nalatigheid kan worden verweten.

Het Hof beslist bijgevolg dat artikel 120bis van de wetten
betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, samengeordend op
19 december 1939, zoals het is vervangen bij artikel 35 van de
programmawet van 20 juli 2006, de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet schendt, in zoverre het de kinderbijslaginstellingen
toestaat de kinderbijslag gedurende een jaar terug te vorderen die,
door een aan de instellingen toe te schrijven vergissing, ten onrechte
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aan hun aangeslotenen is uitbetaald, voor zover de per vergissing
gecrediteerde persoon niet wist of niet moest weten dat hij geen of
niet langer recht had op de uitgekeerde bijslag, geheel of
gedeeltelijk.

44. De inkomensgarantie voor ouderen van buitenlandse
nationaliteit
(arrest nr. 69/2010)

De inkomensgarantie voor ouderen (hierna : IGO) behoort tot de
residuaire socialezekerheidsprestaties die worden toegekend op
grond van een onderzoek naar de bestaansmiddelen van de
aanvrager. Krachtens artikel 3 van de wet van 22 maart 2001 tot
instelling van een inkomensgarantie voor ouderen (hierna : de wet
van 22 maart 2001) « [wordt] de inkomensgarantie gewaarborgd
aan de personen die ten minste vijfenzestig jaar oud zijn »; artikel 4
van dezelfde wet bepaalt dat de gerechtigde zijn hoofdverblijfplaats
in België moet hebben en tot een van de in dat artikel gepreciseerde
categorieën van personen moet behoren.

Aan het Hof is een vraag gesteld over de bestaanbaarheid van dat
artikel 4 met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in
samenhang gelezen met artikel 191 ervan, met artikel 14 van het
Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 1 van
het Eerste Aanvullend Protocol bij dat Verdrag1, in zoverre dit
artikel 4 een verschil in behandeling invoert tussen twee groepen
van ouderen die wettig in België verblijven : enerzijds, de in het
bevolkingsregister ingeschreven ouderen van vreemde nationaliteit
die niet behoren tot een van de categorieën die in de in het geding
zijnde bepaling zijn opgesomd en, anderzijds, de personen die
behoren tot een van de zes categorieën die in de in het geding zijnde
bepaling worden beoogd. Ingevolge de wetswijzigingen die het
arrest beschrijft, kunnen immers de vreemdelingen van de eerste
groep, in tegenstelling tot de Belgen en de vreemdelingen van de
tweede groep, de voormelde IGO slechts genieten « op voorwaarde

1 Wat de toetsing aan die bepalingen betreft inzake de voorwaarden voor
tegemoetkomingen aan personen met een handicap van buitenlandse nationaliteit, zie
de rechtspraak van het Hof, vermeld in het verslag 2007, pp. 115-117.
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dat een recht op een rust- of overlevingspensioen krachtens een
Belgische regeling werd geopend » (artikel 4, 6°), terwijl die
voorwaarde niet geldt voor de categorieën van personen bedoeld in
artikel 4, 1° tot 5°, van de wet van 22 maart 2001.

Op grond van artikel 191 van de Grondwet kan een verschil in
behandeling dat een vreemdeling benadeelt alleen bij een
wetskrachtige norm worden ingevoerd; die bepaling heeft niet tot
doel de wetgever ertoe te machtigen, wanneer hij een dergelijk
verschil in het leven roept, zich eraan te onttrekken de in de
Grondwet verankerde fundamentele beginselen in acht te nemen.
Uit artikel 191 vloeit dus geenszins voort dat de wetgever, wanneer
hij een verschil in behandeling ten nadele van vreemdelingen
invoert, niet erover moet waken dat dit verschil niet discriminerend
is, ongeacht de aard van de in het geding zijnde beginselen. Tot de
rechten en vrijheden die door de artikelen 10 en 11 van de Grondwet
worden gewaarborgd, behoren de rechten en vrijheden die
voortvloeien uit internationale verdragsbepalingen die België
binden, meer bepaald artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol
bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, en artikel 14
van dat Verdrag.

Gelet op het niet-contributieve karakter van het stelsel van de IGO,
vermocht de wetgever het voordeel ervan afhankelijk te stellen van
het bestaan van een voldoende sterke band met België, en vermocht
hij, wat het genot betreft van een sociale prestatie die uitsluitend
met belastinggeld wordt gefinancierd, die band te gronden op het
bestaan van een beroepsloopbaan die een deelname veronderstelt
aan de financiering van de gevraagde prestatie.

Bovendien moet rekening worden gehouden met het feit dat de
voorwaarde dat een recht op een rust- of overlevingspensioen
krachtens het Belgische recht werd geopend, enkel geldt voor de
residuaire categorie van de vreemdelingen die niet behoren tot de
categorieën bedoeld in artikel 4, 2° tot 5°, van de wet van 22 maart
2001. De in artikel 4, 6°, beoogde vreemdelingen bevinden zich
echter, wat het voordeel van een niet-contributieve sociale prestatie
betreft, in een situatie die verschillend is van die van de andere in
artikel 4 vermelde categorieën van vreemdelingen : zo wordt bij het
Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van
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vluchtelingen en bij het Verdrag van 28 september 1954 betreffende
de status van staatlozen, aan de vluchtelingen en staatlozen een
bijzonder statuut toegekend dat voor de Staten de principiële
verplichting doet ontstaan, onder meer op het vlak van sociale
zekerheid, om ze op dezelfde wijze te behandelen als de
onderdanen; de toekenning van het voordeel van de IGO aan de
vluchtelingen en de staatlozen (artikel 4, 3° en 4°) vloeit voort uit de
internationale verbintenis, die België heeft aangegaan, om die
personen een bijzonder statuut toe te kennen. Ook de migrerende
werknemers die onderdaan zijn van de Europese Unie, alsook hun
gezinsleden (artikel 4, 2°), en de onderdanen van landen waarmee
België een wederkerigheidsovereenkomst heeft gesloten (artikel 4,
5°), genieten die identieke behandeling; het voordeel van de IGO is
in die context niet alleen gegrond op een internationale verbintenis,
maar eveneens op wederkerigheid (zie EHRM, 16 maart 2010,
Carson en anderen t. Verenigd Koninkrijk, §§ 87-90). Het voordeel van
de IGO wordt aldus, zonder enige andere administratieve
voorwaarde, enkel toegekend aan de Belgen en aan de
vreemdelingen ten aanzien van wie België zich uitdrukkelijk heeft
verbonden op grond van een ter zake geldend internationaal
verdrag.

Ook al volgt uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens (EHRM, 30 september 2003, Koua Poirrez
t. Frankrijk, en beslissing, 6 juli 2005, Stec t. Verenigd Koninkrijk) dat
het voordeel van een niet-contributieve sociale prestatie tot het
toepassingsgebied behoort van artikel 1 van het Eerste Aanvullend
Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens,
zodat de vreemdelingen die behoren tot de residuaire categorie
bedoeld in artikel 4, 6°, wat het voordeel van de IGO betreft, zich op
de inachtneming van die bepaling, in samenhang met artikel 14 van
dat Verdrag, kunnen beroepen, toch is een verschil in behandeling
tussen onderdanen en vreemdelingen niet onbestaanbaar met die
verdragsbepalingen wanneer het wordt verantwoord door « zeer
sterke overwegingen ».

In dat verband dient te worden opgemerkt dat de geleidelijke
uitbreiding van het aantal categorieën van IGO-gerechtigden,
gekoppeld aan de afschaffing van de voorwaarde van een
voorafgaand verblijf van vijf jaar in België, aantoont dat de
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wetgever ter zake heeft geopteerd voor een precieze aanduiding
van de categorieën van vreemdelingen tegenover wie België
internationale verplichtingen heeft, zonder echter af te zien van een
controle van de gevolgen van die uitbreiding voor de
overheidsfinanciën, zoals blijkt uit de parlementaire voorbereiding
van de wet van 6 mei 2009.

Rekening houdend met, enerzijds, het niet-contributieve karakter
van de IGO en, anderzijds, de keuze van de wetgever om ter zake
een geleidelijke uitbreiding door te voeren van het aantal
categorieën van IGO-gerechtigde vreemdelingen, zijn er zeer sterke
overwegingen die een redelijke verantwoording bieden voor het feit
dat van de vreemdelingen die tot geen enkele van de categorieën
bedoeld in artikel 4, 2° tot 5°, behoren, een voldoende sterke band
met België wordt vereist, hetgeen inhoudt dat ten aanzien van hen
een recht op een rust- of overlevingspensioen krachtens de
Belgische regeling werd geopend. Het staat niet aan het Hof die
voorwaarde te vervangen door een criterium dat enkel zou zijn
gegrond op het administratief statuut van de aanvrager van
buitenlandse nationaliteit, te weten zijn inschrijving in het
bevolkingsregister. Voor het overige is die voorwaarde niet
onevenredig, vermits de vreemdelingen die in het
bevolkingsregister zijn ingeschreven en die geen recht hebben op de
IGO, krachtens artikel 1 van de organieke wet van 8 juli 1976
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wel
recht hebben op maatschappelijke dienstverlening die wordt
toegekend teneinde eenieder in staat te stellen een leven te leiden
dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid, en vermits de
bijzondere leeftijdsgebonden behoeften een element vormen dat de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn in aanmerking
moeten nemen wanneer hun om tegemoetkoming wordt verzocht,
met name door het bedrag van de maatschappelijke dienstverlening
aan te passen aan dat van de IGO.

Het Hof beslist bijgevolg dat artikel 4, 6°, van de wet van 22 maart
2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met
artikel 191 ervan, met artikel 14 van het Europees Verdrag voor de
rechten van de mens en met artikel 1 van het Eerste Aanvullend
Protocol bij dat Verdrag, niet schendt.
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STATISTIEKEN VAN DE ACTIVITEITEN VAN HET HOF IN 20101

1. Algemeen

1.1. In 2010 heeft het Hof 161 arresten uitgesproken. Het sluit
daarmee 181 zaken definitief af. Gedurende hetzelfde jaar werden
bij het Hof 233 nieuwe zaken aanhangig gemaakt.

Uitgesproken arresten, afgesloten zaken en nieuwe zaken 
ingeschreven op de rol per 31 december 2010

Uitgesproken arresten
(totaal aantal)

Nieuwe zaken
ingeschreven op de rol

Behandelde en
beëindigde zaken

0 50 100 150 200 250

1.2. Van de in 2010 gewezen arresten werden er 5 uitgesproken
op vordering tot schorsing, 118 op prejudiciële vraag, 39 op beroep
tot vernietiging waarvan 2 afstanden van geding (arresten
nrs. 24/2010 en 28/2010). 4 arresten zijn arresten alvorens recht te
doen (arresten nrs. 30/2010, 133/2010 en 149/2010 waarbij
prejudiciële vragen werden gesteld aan het Hof van Justitie van de
Europese Unie; in het arrest nr. 70/2010 houdt het Hof zijn
uitspraak aan in afwachting van de antwoorden van het Hof van
Justitie van de Europese Unie op de prejudiciële vragen die door het
Hof werden gesteld in het arrest nr. 30/2010). Het verschil tussen
het totale aantal uitgesproken arresten en de som van de arresten

1 Uitgewerkt door Françoise MOLINE, eerste attaché bij het Grondwettelijk Hof, met de
medewerking van Vanessa GERENDAL, deskundige bij het Grondwettelijk Hof, op
grond van de gegevens die door de diensten van het Hof ter beschikking werden
gesteld.
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gewezen op vordering tot schorsing, beroep tot vernietiging en
prejudiciële vraag, is toe te schrijven aan het feit dat in het arrest
nr. 30/2010 zowel een beroep tot vernietging als prejudiciële vragen
bij het Hof aanhangig werden gemaakt.

Verdeling volgens het type van de in 2010 uitgesproken arresten

Arresten op vordering 
tot schorsing

Arresten op beroep 
tot vernietiging

Arresten op 
prejudiciële vraag

Arresten alvorens
recht te doen en

afstanden van geding

0 20 40 60 80 100 120 140

1.3. De verdeling van de arresten op grond van de aangevoerde
grieven :

Soort contentieux
Bevoegdheidsverdeling 25

Art. 8 van de Grondwet 1

Art. 10 en/of 11 van de Grondwet 144

Art. 12 van de Grondwet 12

Art. 13 van de Grondwet 4

Art. 14 van de Grondwet 9

Art. 15 van de Grondwet 1

Art. 16 van de Grondwet 9

Art. 17 van de Grondwet 2

Art. 19 van de Grondwet 3

Art. 21 van de Grondwet 1

Art. 22 van de Grondwet 8
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Soort contentieux
Art. 22bis van de Grondwet 3

Art. 23 van de Grondwet 19

Art. 24 van de Grondwet 5

Art. 27 van de Grondwet 3

Art. 30 van de Grondwet 1

Art. 170 van de Grondwet 6

Art. 172 van de Grondwet 11

Art. 191 van de Grondwet 5

Verdeling van de arresten volgens de aangevoerde grieven in 2010
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Art. 16 van de Grondwet

Art. 17 van de Grondwet

Art. 19 van de Grondwet

Art. 21 van de Grondwet

Art. 22 van de Grondwet

Art. 22bis van de Grondwet

Art. 23 van de Grondwet

Art. 24 van de Grondwet

Art. 27 van de Grondwet

Art. 30 van de Grondwet

Art. 170 van de Grondwet

Art. 172 van de Grondwet

Art. 191 van de Grondwet

1.4. Gedurende dezelfde periode heeft het Hof 13 arresten
gewezen na voorafgaande rechtspleging. Het besluit in 1 arrest tot
een klaarblijkelijke onbevoegdheid. In 1 arrest besluit het
tegelijkertijd tot een klaarblijkelijke niet-ontvankelijkheid en een
klaarblijkelijke onbevoegdheid. Het Hof wijst 11 arresten van
onmiddellijk antwoord. Daarvan wordt 1 arrest gewezen op beroep

St
at

is
tie

ke
n

va
n

de
ac

tiv
ite

ite
n

va
n

he
t

H
of

in
20

10

206



tot vernietiging en 10 arresten worden gewezen op prejudiciële
vraag, waarvan 1 arrest een vaststelling van schending is.

1.5. Wat de samenstelling van de zetels betreft, zijn 70 arresten
gewezen door een zetel van zeven rechters, 89 in voltallige zitting
en 2 in beperkte kamer.

1%

43%56%

Verdeling volgens het type van zetel in 2010

Beperkte kamer
Zetel met 7 rechters
Voltallige zitting
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2. Arresten op beroep tot vernietiging

2.1. Voor het jaar 2010 is de verdeling volgens de categorie van
de verzoekers de volgende :

Institutionele verzoekers %

Ministerraad 2

Vlaamse Regering 1

Waalse Regering -

Franse Gemeenschapsregering -

Regering van de Duitstalige Gemeenschap -

Brusselse Hoofdstedelijke Regering -

Verenigd College van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie

-

College van de Franse Gemeenschapscommissie -

Voorzitter van een wetgevende vergadering -

Totaal 3 6 %

Individuele verzoekers

Natuurlijke personen 20

Privaatrechtelijke en publiekrechtelijke
rechtspersonen

24

Andere (feitelijke verenigingen,...) 2

Totaal 46 94 %

Algemeen totaal 49 100 %

Opmerking : In deze tabel zijn, enkel voor de arresten gewezen op beroep
tot vernietiging, de verzoekers per categorie weergegeven. Verschillende
categorieën van verzoekers kunnen bovendien bij eenzelfde procedure
aanwezig zijn.
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2.2. Tijdens datzelfde jaar heeft het Hof 39 arresten op beroep tot
vernietiging gewezen. In 6 arresten wordt tot vernietiging besloten.
19 arresten houden een verwerping ten gronde in. Al deze arresten
zijn zuivere verwerpingen. In 5 arresten verklaart het Hof het
beroep onontvankelijk. In 1 arrest besluit het tegelijkertijd tot een
klaarblijkelijke niet-ontvankelijkheid en een klaarblijkelijke
onbevoegdheid. In 2 arresten wordt de afstand toegewezen. In
3 arresten stelt het Hof prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie
van de Europese Unie. In 1 arrest houdt het Hof zijn uitspraak aan
in afwachting van de antwoorden van het Hof van Justitie van de
Europese Unie op de door dat Hof gestelde vragen in een vroeger
arrest. Ten slotte bevatten 2 arresten een dictum van schrapping
onder voorwaarden.

49%

15%36%

Verdeling volgens het dictum van de arresten gewezen 
op beroep tot vernietiging in 2010

Uitgesproken vernietigingen

Verwerpingen van het 
gehele beroep

Andere
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3. Arresten op vordering tot schorsing

3.1. In 2010 heeft het Hof 5 arresten op vordering tot schorsing
gewezen. In 1 arrest daarvan wordt de vordering tot schorsing
ingewilligd en in 3 ervan verworpen omdat de voorwaarden om te
schorsen niet vervuld zijn. In 1 arrest verwerpt het Hof de vordering
tot schorsing na een belangenafweging.

20%80%

Verdeling volgens het dictum van de arresten gewezen
op vordering tot schorsing in 2010

Uitgesproken schorsingen

Verwerpingen van de
vordering
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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 2010, kunnen op de volgende manier worden
ingedeeld :

Verwijzend rechtscollege 2010

Hof van Cassatie 6

Raad van State 39

Hoven van beroep 25

Arbeidshoven 11

Rechtbanken van eerste aanleg 39

Rechtbanken van koophandel 3

Arbeidsrechtbanken 11

Vrederechters 3

Politierechtbanken 10

Totaal 147

H
of

 v
an

 C
as

sa
tie

R
aa

d 
va

n 
S

ta
te

H
ov

en
 v

an
 b

er
oe

p

A
rb

ei
ds

ho
ve

n
R

ec
ht

ba
nk

en
 v

an
 e

er
st

e 
aa

nl
eg

R
ec

ht
ba

nk
en

 v
an

 k
oo

ph
an

de
l

A
rb

ei
ds

re
ch

tb
an

ke
n

Vr
ed

er
ec

ht
er

s

P
ol

iti
er

ec
ht

ba
nk

en

Rechtscolleges die prejudiciële vragen hebben gesteld
die hebben geleid tot een arrest van het Hof in 2010 
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4.2. Het Hof heeft 118 arresten op prejudiciële vraag gewezen. In
33 arresten wordt een schending vastgesteld. 11 daarvan hebben een
alternatief dictum waarin het Hof in een bepaalde interpretatie een
schending vaststelt en in een andere interpretatie een
niet-schending. 79 arresten zijn vaststellingen van niet-schending,
waarvan 2 niet-schending volgens bepaalde modaliteiten. In
2 arresten wordt verklaard dat de vraag geen antwoord behoeft. In
1 arrest stelt het Hof vast dat het niet bevoegd is en in 1 arrest
verklaart het Hof zich kennelijk onbevoegd om de vraag te
beantwoorden. In 1 geval zendt het Hof de zaak terug naar de
verwijzende rechter. Ten slotte stelt het Hof in 1 arrest prejudiciële
vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.
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