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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 2011, 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 2011 is er geen
enkele daarvan ingewilligd door het Hof. Gedurende diezelfde
periode heeft het Hof overigens even vaak zitting genomen in
voltallige kamer als in een zetel van zeven rechters. Ten slotte blijft
het Hof zoals reeds in het verslag 2010 werd opgemerkt, een van de
meest actieve grondwettelijke hoven in het aanhangig maken van
zaken bij het Hof van Justitie van de Europese Unie : ook dit jaar
werden in drie arresten vragen gesteld, die het totaal op vijftien 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.

Marc BOSSUYT en Roger HENNEUSE,
Voorzitters van het Grondwettelijk Hof
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I. DE RECHTSPLEGING VOOR HET HOF1

1. De handhaving van de gevolgen van een bij prejudicieel
arrest ongrondwettig verklaarde wetsbepaling
(arrest nr. 125/2011)

De wet van 3 juli 1978 reglementeert, zoals het opschrift ervan
aangeeft, de arbeidsovereenkomsten.

Aan het Hof is een vraag gesteld over de behandeling, die op
sommige punten verschillend is, van de arbeiders en de bedienden
ten opzichte van hun respectieve werkgevers. De eerste prejudiciële
vraag had betrekking op de bestaanbaarheid, met de artikelen 10 en
11 van de Grondwet, van de artikelen 59 en 82 van de wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, in zoverre zij voorzien
in verschillende opzeggingstermijnen voor arbeiders en bedienden
met dezelfde anciënniteit; de tweede prejudiciële vraag had
betrekking op de bestaanbaarheid, met de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet, van de artikelen 52, § 1, en 70 van dezelfde wet, in
zoverre voor de arbeider, die zich in dezelfde contractuele situatie
als de bediende bevindt, in tegenstelling tot die laatstgenoemde, in
geval van arbeidsongeschiktheid wegens een andere ziekte dan een
beroepsziekte of een ander ongeval dan een arbeidsongeval of een
ongeval naar of van het werk, een carenzdag wordt geteld wanneer
de arbeidsongeschiktheid geen veertien dagen duurt.

Zoals het Hof reeds heeft opgemerkt in zijn arrest nr. 56/93 heeft de
wetgever, door het onderscheid tussen arbeiders en bedienden te
doen steunen op de voornamelijk manuele respectievelijk
intellectuele aard van hun werk, verschillen in behandeling
ingevoerd op grond van een criterium dat de invoering ervan op dat
ogenblik bezwaarlijk objectief en redelijk zou kunnen
verantwoorden. Die vaststelling geldt a fortiori vandaag de dag, met
name voor de verschillen in behandeling die te dezen worden
betwist op het vlak van de duur van de opzegging of de carenzdag :
die verschillen in behandeling zijn derhalve in strijd met de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

1 Zie ook hoofdstuk XVII van dit verslag.
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Het Hof stelde in het voormelde arrest eveneens vast dat de
wetgever maatregelen had genomen om de niveaus van
bescherming tegen ontslag verleend aan de arbeiders en aan de
bedienden dichter bij elkaar te doen aansluiten en kwam tot de
slotsom « dat de sedert decennia op gang gekomen vervaging van
de aangeklaagde ongelijkheid slechts geleidelijk kan plaatsvinden ».
Het feit dat het onverantwoord zou zijn om op dat moment een
dergelijk onderscheid in te voeren, werd niet voldoende geacht om
de plotselinge afschaffing ervan te rechtvaardigen en de
handhaving van het onderscheid werd bijgevolg niet klaarblijkelijk
onevenredig bevonden met « een doelstelling die slechts in
opeenvolgende stadia kan worden bereikt ».

Sinds het Hof het voormelde arrest heeft uitgesproken, zijn nieuwe
maatregelen genomen die ertoe strekken de twee categorieën van
werknemers dichter bij elkaar te brengen. Aldus voorzien
verschillende sectorale koninklijke besluiten, op grond van
artikel 61, § 1, van de wet van 3 juli 1978, in opzeggingstermijnen
die gunstiger zijn dan die waarin de voormelde wet voorziet in
geval van ontslag. Bovendien heeft de collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 75 betreffende de opzeggingstermijnen
van de werklieden, in werking getreden op 1 januari 2000, eveneens
een afwijking ingevoerd van artikel 59 van de wet van 3 juli 1978
door de opzeggingstermijn in geval van ontslag van een arbeider te
verlengen volgens diens anciënniteit; die intersectorale collectieve
overeenkomst, gesloten binnen de Nationale Arbeidsraad, is van
toepassing op alle werkgevers van de privésector. Ten slotte wijzigt
de wet van 12 april 2011 « houdende aanpassing van de wet van
1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en
uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van
het compromis van de Regering met betrekking tot het ontwerp van
interprofessioneel akkoord », bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad van 28 april 2011, op substantiële wijze de
opzeggingstermijnen en getuigt zij van de uitdrukkelijke wil van de
wetgever om stapsgewijs een verdere harmonisatie van de statuten
van bedienden en arbeiders tot stand te brengen.

Rekening houdend met de ruime beoordelingsbevoegdheid
waarover de wetgever beschikt bij het bepalen van zijn beleid in
sociaal-economische aangelegenheden, verzet het beginsel van
gelijkheid en niet-discriminatie zich niet tegen een geleidelijke
vermindering van de vastgestelde verschillen in behandeling :

ar
re

st
nr

.1
25

/2
01

1

16



wanneer een hervorming die beoogt de gelijkheid te herstellen
verreikende en ernstige gevolgen heeft, kan de wetgever immers
niet worden verweten dat hij die hervorming op doordachte wijze
en in opeenvolgende stadia tot stand brengt (zie, mutatis mutandis,
EHRM, grote kamer, 12 april 2006, Stec e.a. t. Verenigd Koninkrijk,
§ 65). In het voormelde arrest nr. 56/93 heeft het Hof voorts
opgemerkt dat de gedifferentieerde regelingen betrekking hebben
op aangelegenheden die nu eens voor de arbeiders, dan weer voor
de bedienden gunstig zijn; dat is te dezen overigens het geval, daar
de eiser voor de feitenrechter artikel 63 van de wet van 3 juli 1978
heeft kunnen genieten, dat alleen aan de arbeiders die het
slachtoffer zijn van een willekeurig ontslag het voordeel
voorbehoudt van een omkering van de bewijslast en van een
forfaitaire compenserende vergoeding gelijk aan het loon van zes
maanden. Het zou niet coherent zijn het onderscheid enkel te
beschouwen ten aanzien van de duur van de opzegging zonder
rekening te houden met de gevolgen ervan in andere
aangelegenheden van het arbeidsrecht en de sociale zekerheid die
op hetzelfde onderscheid berusten.

De tijd waarover de wetgever vermag te beschikken om een
vastgestelde ongrondwettige situatie te verhelpen is echter niet
onbegrensd. Het doel van een geleidelijke harmonisatie van de
statuten van de arbeiders en de bedienden waaraan de wetgever de
voorkeur heeft gegeven boven een plotselinge afschaffing van het
onderscheid tussen die beroepscategorieën - inzonderheid in een
aangelegenheid waar de normen kunnen evolueren ten gevolge van
collectieve onderhandelingen - verantwoordt niet langer, achttien
jaar nadat het Hof heeft vastgesteld dat het in het geding zijnde
criterium van onderscheid niet meer pertinent kon worden geacht,
dat sommige verschillen in behandeling, zoals die welke voor de
verwijzende rechter zijn aangevoerd, nog geruime tijd kunnen
worden behouden, waardoor een toestand van manifeste
ongrondwettigheid zou worden bestendigd.

Een prejudicieel arrest waarin wordt vastgesteld dat een bepaling
de Grondwet schendt, heeft niet dezelfde gevolgen als een
vernietigingsarrest, dat de ongrondwettige bepaling ab initio uit de
rechtsorde verwijdert. Terwijl de artikelen 10 tot 17 van de
bijzondere wet van 6 januari 1989 bepalen dat de in kracht van
gewijsde gegane beslissingen die de rechtscolleges hebben gewezen
op grond van een door het Hof vernietigde bepaling, het voorwerp
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kunnen uitmaken van een intrekking, en terwijl artikel 18 van
dezelfde wet bepaalt dat een nieuwe beroepstermijn openstaat
tegen de administratieve handelingen en verordeningen die op
grond van een vernietigde bepaling zijn genomen, maken de
ongrondwettigheidsverklaringen op prejudiciële vragen aldus niet
het voorwerp uit van soortgelijke bepalingen. Een prejudicieel
arrest heeft echter, zonder de ongrondwettige bepaling uit de
rechtsorde te doen verdwijnen, een effect dat het geschil overstijgt
dat hangende is voor de rechter die de prejudiciële vraag heeft
gesteld. Die rechter, evenals elk ander rechtscollege dat in dezelfde
zaak uitspraak doet, dient de ongrondwettig bevonden bepaling
buiten toepassing te laten (artikel 28 van de bijzondere wet van
6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof). Het gevolg van een
prejudicieel arrest strekt zich evenwel uit tot andere zaken, wanneer
ingevolge een dergelijk arrest van het Hof, de rechtscolleges
ontslagen zijn van de verplichting tot het stellen van een
prejudiciële vraag met een identiek onderwerp (artikel 26, § 2,
tweede lid, 2°, van dezelfde bijzondere wet). Hieruit vloeit voort dat
het Hof moet onderzoeken in welke mate de weerslag van zijn
beslissing dient te worden gemilderd teneinde de in zijn eerdere
arresten toegestane geleidelijke harmonisatie van de statuten niet te
doorkruisen.

Artikel 8, tweede lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op
het Grondwettelijk Hof verleent het Hof de bevoegdheid om, indien
het een beroep tot vernietiging gegrond acht, bij wege van algemene
beschikking, die gevolgen van de vernietigde bepaling aan te wijzen
die als gehandhaafd moeten worden beschouwd of voorlopig
gehandhaafd worden voor de termijn die het vaststelt. De
bijzondere wet bevat geen soortgelijke regel wanneer het Hof in een
prejudicieel arrest vaststelt dat een bepaling de Grondwet schendt.

Sedert zijn arrest nr. 44/20081 aanvaardt het Hof, rekening houdend
met artikel 4, tweede lid, en artikel 26, § 2, tweede lid, 2°, van de
bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, dat de
personen die het afdoende bewijs leveren van het rechtstreekse
gevolg dat het antwoord dat het Hof op een prejudiciële vraag zal
geven, op hun persoonlijke situatie kan hebben, doen blijken van
een belang om voor het Hof tussen te komen. Door toe te staan dat

1 Zie verslag 2008, pp. 10-12.
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elke persoon die doet blijken van een belang de vernietiging kan
vorderen van bepalingen waarvan het Hof, uitspraak doende op
een prejudiciële vraag, heeft vastgesteld dat ze de Grondwet
schenden, heeft artikel 4, tweede lid, dat in de bijzondere wet van
6 januari 1989 is ingevoerd bij de bijzondere wet van 9 maart 2003,
de mogelijkheid verruimd dat op een later tijdstip alsnog de
gevolgen van de ongrondwettig bevonden bepalingen worden
gehandhaafd (zie bv. arrest nr. 140/20081). De onzekerheid over de
toepasbaarheid van de ongrondwettig bevonden bepalingen in de
tijd kan verantwoorden dat het Hof in het prejudicieel arrest vooraf
die rechtsonzekerheid voorkomt.

Het komt het Hof toe in de aan het Hof voorgelegde zaken een
billijk evenwicht na te streven tussen het belang dat elke situatie die
strijdig is met de Grondwet wordt verholpen en de bekommernis
dat bestaande toestanden en gewekte verwachtingen na verloop
van tijd niet meer in het gedrang worden gebracht. Hoewel de
vaststelling van een ongrondwettigheid in een prejudicieel arrest
declaratoir is, kunnen het rechtszekerheidsbeginsel en het
vertrouwensbeginsel derhalve verantwoorden dat de
terugwerkende kracht die uit een dergelijke vaststelling kan
voortvloeien, wordt beperkt.

In zijn arrest Marckx van 13 juni 1979 heeft ook het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens, verwijzend naar het arrest Defrenne
van 8 april 1976 van het Hof van Justitie (HvJ, 8 april 1976, Gabrielle
Defrenne t. Sabena, punt 71), alsook naar het vergelijkend
grondwettelijk recht, opgemerkt « dat de praktische gevolgen van
een rechterlijke uitspraak weliswaar zorgvuldig moeten worden
afgewogen », maar dat dit er niet toe mag leiden « dat de
objectiviteit van het recht geweld wordt aangedaan en omwille van
de weerslag die een rechterlijke beslissing voor het verleden kan
hebben, de toepassing van dat recht in de toekomst in gevaar wordt
gebracht » en dat het beginsel van de rechtszekerheid het in
sommige omstandigheden mogelijk maakt te worden ontslagen van
het opnieuw in vraag stellen van rechtshandelingen of -situaties die
voorafgaan aan de uitspraak van een arrest waarmee een schending
van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens is
vastgesteld (EHRM, 13 juni 1979, Marckx t. België, § 58; zie ook :

1 Ibidem, pp. 113-114.
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arrest nr. 18/91 van 4 juli 1991, B.10). Het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens heeft met name aanvaard dat een
grondwettelijk hof, rekening houdend met het
rechtszekerheidsbeginsel, aan de wetgever een termijn mag
verlenen om opnieuw wetgevend op te treden, wat voor gevolg
heeft dat een ongrondwettige norm gedurende een
overgangsperiode van toepassing blijft (EHRM, besl. 16 maart 2000,
Walden t. Liechtenstein).

De handhaving van de gevolgen dient als een uitzondering op de
declaratoire aard van het in het prejudicieel contentieux gewezen
arrest te worden beschouwd. Alvorens te beslissen de gevolgen van
een dergelijk arrest te handhaven, moet het Hof vaststellen dat het
voordeel dat uit de niet-gemoduleerde vaststelling van
ongrondwettigheid voortvloeit buiten verhouding staat tot de
verstoring die zij voor de rechtsorde met zich zou meebrengen. Wat
de voorliggende verschillen in behandeling betreft, zou een
niet-gemoduleerde vaststelling van ongrondwettigheid in tal van
hangende en toekomstige zaken tot een aanzienlijke
rechtsonzekerheid leiden en een groot aantal werkgevers in ernstige
financiële moeilijkheden kunnen brengen. Overigens moet in
herinnering worden gebracht dat een dergelijke vaststelling van
ongrondwettigheid de inspanningen van verdere harmonisatie zou
kunnen doorkruisen waartoe het Hof de wetgever in zijn arrest
nr. 56/93 heeft aangespoord.

Het Hof beslist derhalve dat de artikelen 52, § 1, tweede tot vierde
lid, en 59 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten de artikelen 10 en 11 van de Grondwet
schenden; het handhaaft evenwel de gevolgen van die
wetsbepalingen totdat de wetgever nieuwe bepalingen aanneemt en
uiterlijk tot 8 juli 2013.
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II. GRONDWETTELIJK RECHT

A. BEVOEGDHEIDSVERDELING1

2. De impliciete bevoegdheden – De oprichting van
administratieve rechtscolleges door de gemeenschappen en
de gewesten
(arrest nr. 8/2011)

Zoals het opschrift ervan aangeeft, heeft het decreet van het
Vlaamse Gewest van 27 maart 2009 tot doel « het ruimtelijke
plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid » in het Vlaamse
Gewest aan te passen en aan te vullen.

Bij het Hof zijn beroepen tot vernietiging ingesteld met betrekking
tot verschillende bepalingen van dat decreet, namelijk de
artikelen 36, 40, 58 en 104 ervan.

Ter staving van die beroepen voerden de verzoekende partijen een
schending aan van, enerzijds, de bevoegdheidverdelende regels en,
anderzijds, artikelen van titel II van de Grondwet, al dan niet in
samenhang gelezen met internationale verdragsbepalingen of met
algemene rechtsbeginselen.

Het is op grond van kritiek met betrekking tot die tweede categorie
van middelen dat het Hof, in artikel 133/28, § 1, derde lid, van het
decreet van het Vlaamse Gewest van 18 mei 1999 houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening, zoals vervangen bij
artikel 36 van het voormelde decreet van het Vlaamse Gewest van
27 maart 2009, de woorden « , met dien verstande dat de aanvraag
nimmer aan een openbaar onderzoek moet worden onderworpen »
vernietigt; het vernietigt eveneens artikel 133/71, § 2, 1°, b), 2°, b),
en 3°, b), van hetzelfde decreet van 18 mei 1999, zoals vervangen bij
artikel 36 van het voormelde decreet van 27 maart 2009, en het
handhaaft de gevolgen van die bepalingen tot 31 juli 2011.

1 Zie ook, in hoofdstuk III van dit verslag, arrest nr. 97/2011.
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Voor het overige verwerpt het Hof de beroepen, aan het einde van
een motivering in het kader waarvan het, overeenkomstig zijn
rechtspraak, eerst de overeenstemming van de bestreden
bepalingen met de bevoegdheidverdelende regels heeft onderzocht,
alvorens vervolgens de bestaanbaarheid ervan met de artikelen van
titel II van de Grondwet te beoordelen.

Sommige kritiek waarbij een schending van de bevoegdheidsregels
werd aangevoerd, betrof de artikelen 114 en 133/56 van het decreet
van 18 mei 1999, vervangen bij het bestreden artikel 36. Volgens de
betrokken verzoekende partijen schonden die bepalingen de
artikelen 39, 143, 144, 145 en 161 van de Grondwet en de artikelen 6,
§ 1, VI, vijfde lid, 6°, 10 en 19 van de bijzondere wet van 8 augustus
1980 tot hervorming der instellingen, in zoverre een
verkavelingsvergunning door de mens gevestigde
erfdienstbaarheden en bij overeenkomst vastgestelde
verplichtingen tenietdoet.

Luidens artikel 114, § 2, eerste lid, van het decreet van 18 mei 1999,
zoals vervangen bij het bestreden artikel 36, doet een
verkavelingsvergunning door de mens gevestigde
erfdienstbaarheden en bij overeenkomst vastgestelde
verplichtingen met betrekking tot het grondgebruik teniet, voor
zover zij met de vergunning onverenigbaar zijn, en uitdrukkelijk in
de aanvraag werden vermeld; het toepassingsgebied van die
bepaling is derhalve beperkt tot erfdienstbaarheden die door
toedoen van de mens worden gevestigd, en betreft niet de
erfdienstbaarheden die ontstaan uit de natuurlijke ligging van de
plaatsen of de erfdienstbaarheden die door de wet zijn gevestigd. In
zoverre artikel 114, § 2, eerste lid, van het decreet van 18 mei 1999
bepaalt dat een verkavelingsvergunning door de mens gevestigde
erfdienstbaarheden tenietdoet, wijkt die bepaling af van de
artikelen 703 tot 710bis van het Burgerlijk Wetboek door in een wijze
van tenietgaan van erfdienstbaarheden te voorzien die niet in die
bepalingen van het Burgerlijk Wetboek voorkomt.

De decreetgever is bevoegd om de aangelegenheid van de
stedenbouw en de ruimtelijke ordening in haar geheel te regelen; hij
is dan ook in beginsel bevoegd om, in die aangelegenheid, alle
bepalingen aan te nemen die hij meent te moeten uitvaardigen om
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zijn beleid tot een goed einde te brengen. Hieruit volgt dat de
decreetgever binnen de perken van zijn bevoegdheid inzake
verkavelingsvergunningen een bepaling kan aannemen die afwijkt
van regelen van gemeen recht die zijn opgenomen in het Burgerlijk
Wetboek.

De voornoemde verzoekende partijen voerden eveneens aan dat het
bestreden artikel 114 van het decreet van 18 mei 1999 de hiervoor
vermelde bevoegdheidverdelende regels zou schenden in zoverre
die bepaling de overheid zou vrijwaren van schadeloosstelling en
het recht op schadeloosstelling zou beperken tot een financiële
vergoeding.

Luidens artikel 114, § 2, tweede lid, van het decreet van 18 mei 1999
verhindert de afgifte van de verkavelingsvergunning op geen
enkele wijze dat de begunstigden van die erfdienstbaarheden of
verplichtingen een eventueel recht op schadeloosstelling ten laste
van de aanvrager uitoefenen. Ofschoon die bepaling enkel een recht
op schadeloosstelling ten laste van de aanvrager vermeldt, sluit ze
geenszins een vordering tot schadeloosstelling jegens de overheid
uit; de bestreden bepaling vermeldt niet welke vorm de gevorderde
schadeloosstelling in voorkomend geval dient aan te nemen.
Bijgevolg beperkt ze dat recht op schadeloosstelling niet tot een
financiële schadevergoeding.

Sommige kritiek waarbij een schending van de bevoegdheidsregels
werd aangevoerd, betrof verder de artikelen 133/56 tot 133/86 van
het decreet van 18 mei 1999, vervangen bij het bestreden artikel 36;
die bepalingen zouden de artikelen 39, 143, 144, 145, 146, 160 en 161
van de Grondwet en de artikelen 6, 10 en 19 van de bijzondere wet
van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen schenden, in
zoverre die bepalingen de Raad voor vergunningsbetwistingen als
administratief rechtscollege oprichten, en de procedure ervan
regelen.1

Na te hebben opgemerkt dat bij artikel 133/56, tweede lid, van het
decreet van 18 mei 1999 aan de Raad voor vergunningsbetwistingen
de zorg wordt toevertrouwd om zich als administratief

1 Wat die aangelegenheid betreft, zie verslag 2003, pp. 13-18.
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rechtscollege uit te spreken over de beroepen die worden ingesteld
tegen de beslissingen die in die bepaling worden opgesomd, wijst
het Hof erop dat de artikelen 145, 146 en 161 van de Grondwet aan
de federale overheid de bevoegdheid voorbehouden om
administratieve rechtscolleges op te richten en hun bevoegdheden
en de door hen na te leven procedureregels te bepalen.

Aangezien de Raad voor vergunningsbetwistingen een
administratief rechtscollege is dat uitspraak doet over
jurisdictionele beroepen, was de Vlaamse decreetgever in beginsel
niet bevoegd om de bestreden bepalingen aan te nemen. Op grond
van artikel 10 van de bijzondere wet tot hervorming der
instellingen, kan het decreet evenwel bepalingen bevatten in
aangelegenheden waarvoor de parlementen niet bevoegd zijn;
opdat dat artikel 10 toepassing kan vinden, is het vereist dat de
aangenomen regeling noodzakelijk is voor de uitoefening van de
bevoegdheden van het gewest, dat de aangelegenheid zich leent tot
een gedifferentieerde regeling en dat de weerslag van de betrokken
bepalingen op die aangelegenheid slechts marginaal is.

Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de decreetgever de
oprichting van een administratief rechtscollege noodzakelijk achtte,
enerzijds, om het beroep bij de Vlaamse Regering te vervangen door
een beroepsprocedure bij een onpartijdige en onafhankelijke
instantie die over voldoende expertise zou beschikken om te
kunnen oordelen of vergunningsbeslissingen in overeenstemming
zijn met de goede ruimtelijke ordening en, anderzijds, om een snelle
afhandeling van dat beroep te kunnen verzekeren. Het blijkt niet dat
die beoordeling onjuist is.

De aangelegenheid van de beroepsprocedure tegen een bestuurlijke
beslissing waarbij een vergunning wordt uitgereikt of geweigerd,
een as-builtattest wordt uitgereikt of geweigerd of een constructie al
dan niet wordt opgenomen in een vergunningsregister leent zich tot
een gedifferentieerde regeling aangezien op het federale niveau er
ook uitzonderingen zijn op de algemene bevoegdheid van de Raad
van State en de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
enkel uitspraak doet over beroepen tot nietigverklaring van de in
artikel 14, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State
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vermelde akten en reglementen voor zover in geen beroep bij een
ander administratief rechtscollege is voorzien.

De weerslag op de aan de federale wetgever voorbehouden
bevoegdheid is ten slotte marginaal, nu de bevoegdheid van de
Raad voor vergunningsbetwistingen is beperkt tot beroepen die
worden ingesteld tegen de individuele beslissingen vermeld in
artikel 133/56, tweede lid, van het decreet van 18 mei 1999. Luidens
artikel 160 van de Grondwet worden de bevoegdheid en de werking
van de Raad van State door de wet bepaald; op grond van artikel 14,
§ 2, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State doet de
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak over
« de cassatieberoepen ingesteld tegen de door de administratieve
rechtscolleges in laatste aanleg gewezen beslissingen in betwiste
zaken wegens overtreding van de wet of wegens schending van
substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen ».
In de parlementaire voorbereiding van de bestreden bepalingen
werd uitdrukkelijk bevestigd dat de afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, met toepassing van het voormelde artikel 14,
§ 2, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, als
cassatierechter optreedt ten aanzien van de uitspraken van de Raad
voor vergunningsbetwistingen, hetgeen te dezen noodzakelijk is in
het licht van de beoordeling van het marginale karakter van de
maatregel. Bijgevolg beperken de bestreden bepalingen niet op
overdreven wijze de bevoegdheden van de Raad van State, zodat de
decreetgever slechts op marginale wijze is getreden op de ter zake
aan de federale wetgever voorbehouden bevoegdheid.

Sommige van de kritiek waarbij een schending van de
bevoegdheidsregels werd aangevoerd, betrof eveneens
artikel 133/56 van het decreet van 18 mei 1999, zoals vervangen bij
het bestreden artikel 36; die bepaling zou de artikelen 144 en 161
van de Grondwet schenden, in zoverre de Raad voor
vergunningsbetwistingen zou oordelen over betwistingen over het
tenietdoen van erfdienstbaarheden of van bij overeenkomst
vastgestelde verplichtingen en derhalve uitspraak zou doen over
geschillen over burgerlijke rechten en verplichtingen.

Het Hof wijst erop dat uit het voormelde artikel 133/56 voortvloeit
dat de Raad voor vergunningsbetwistingen zich als administratief
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rechtscollege uitspreekt over vergunningsbeslissingen, met inbegrip
van bestuurlijke beslissingen waarbij een verkavelingsvergunning
wordt afgeleverd. Luidens artikel 114, § 2, van het decreet van
18 mei 1999, zoals vervangen bij het bestreden artikel 36, doet een
verkavelingsvergunning door de mens gevestigde
erfdienstbaarheden en bij overeenkomst vastgestelde
verplichtingen met betrekking tot het grondgebruik teniet, voor
zover zij met de vergunning onverenigbaar zijn en zij uitdrukkelijk
in de aanvraag werden vermeld. Het onderwerp van het geschil
voor de Raad voor vergunningsbetwistingen is evenwel de
beslissing van de deputatie om al dan niet een
verkavelingsvergunning uit te reiken, en niet de erfdienstbaarheden
of de bij overeenkomst vastgestelde verplichtingen met betrekking
tot het grondgebruik die, in voorkomend geval, door de
verkavelingsvergunning tenietgaan. Wanneer een overheid
uitspraak doet over een aanvraag tot het verkrijgen van een
verkavelingsvergunning, treedt die overheid op in uitoefening van
een functie die in een dergelijke verhouding staat tot de
prerogatieven van het openbaar gezag, dat zij zich buiten de
werkingssfeer bevindt van de gedingen van burgerlijke aard in de
zin van artikel 144 van de Grondwet.

Tot besluit verwerpt het Hof de beroepen tot vernietiging, behalve
wat betreft - in de hiervoor uiteengezette mate - artikel 133/28, § 1,
derde lid, en artikel 133/71, § 2, 1°, b), 2°, b), en 3°, b), van het
decreet van het Vlaamse Gewest van 18 mei 1999.

3. De versterking van de transparantie bij de toekenning van
de overheidsopdrachten van revisoren in het Waalse Gewest
(arrest nr. 9/2011)

Het decreet van het Waalse Gewest van 30 april 2009 heeft, zoals
het opschrift ervan aangeeft, betrekking op « de controleopdrachten
van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut, de
intercommunales en de openbare huisvestingsmaatschappijen
alsook de versterking van de transparantie bij de toekenning van
overheidsopdrachten van revisoren door een Waalse aanbestedende
overheid »; het wijzigt sommige bepalingen van het decreet van
12 februari 2004 betreffende de regeringscommissaris, het Wetboek
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van de Plaatselijke Democratie en Decentralisatie en van de Waalse
Huisvestingscode ». Een tweede decreet « tot wijziging van
sommige bepalingen van het decreet van 12 februari 2004
betreffende de regeringscommissaris voor de aangelegenheden
geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet en betreffende de
controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van
openbaar nut, alsook de versterking van de transparantie bij de
toekenning van overheidsopdrachten van revisoren door een
Waalse aanbestedende overheid » is aangenomen op dezelfde
datum van 30 april 2009 en is in het Belgisch Staatsblad
bekendgemaakt één dag na het vorige, namelijk 27 mei 2009.

Bij het Hof zijn beroepen ingesteld tot vernietiging van die decreten,
met name door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

Sommige middelen waren afgeleid uit de schending van de
bevoegdheidverdelende regels en andere uit de schending van het
beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie.

Ten aanzien van de naleving van de bevoegdheidverdelende regels
voerden sommige middelen de schending aan van de artikelen 35
en 39 van de Grondwet, alsook van artikel 6, § 1, VI, derde lid,
vierde lid, 1°, en vijfde lid, 5°, van de bijzondere wet van 8 augustus
1980 tot hervorming der instellingen, bepalingen waaraan soms
artikel 10 van de voormelde bijzondere wet van 8 augustus 1980
was toegevoegd. Uit de uiteenzetting van de middelen blijkt dat zij
uitsluitend waren gericht tegen het mechanisme van de externe
rotatie dat door de bestreden bepalingen is ingevoerd. De
verzoekende partijen voerden aan dat de federale overheid als enige
bevoegd is om het beroep van bedrijfsrevisor te regelen en met
name om de deontologische regels vast te stellen die in het kader
van dat beroep van toepassing zijn; er werd eveneens aangevoerd
dat de bestreden decreten ertoe zouden leiden de juridische regeling
aan te passen die van toepassing is op de overheidsopdrachten
waarbij het bedrijfsrevisoraat een opdracht van diensten vormt,
waardoor aldus afbreuk wordt gedaan aan de ter zake aan de
federale overheid toegekende bevoegdheid. Door een regel van
externe rotatie vast te stellen, zouden dezelfde decreten eveneens de
regels voor de aanwijzing van de commissaris aanpassen die zijn
vervat in de artikelen 130 en volgende van het Wetboek van
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vennootschappen, en bijgevolg inbreuk maken op de bevoegdheid
die aan de federale overheid is voorbehouden op grond van
artikel 6, § 1, VI, vijfde lid, 5°, van de bijzondere wet van 8 augustus
1980. De regel van externe rotatie zou voorts afbreuk doen aan de
beginselen van het vrije verkeer van diensten en van de vrijheid van
handel en nijverheid, waarin artikel 6, § 1, VI, derde lid, van
dezelfde bijzondere wet voorziet.

De bestreden bepalingen zijn van toepassing op de instellingen van
openbaar belang, de intercommunales, alsook de openbare
huisvestingsmaatschappijen die onder de bevoegdheid van het
Waalse Gewest vallen. Zoals blijkt uit de voormelde parlementaire
voorbereiding, heeft de decreetgever willen optreden op het vlak
van het toezicht, via de revisorale functie, op die instellingen, door
de verschillende daarop betrekking hebbende wetgevingen te
wijzigen.

De Grondwetgever en de bijzondere wetgever hebben, voor zover
zij er niet anders over hebben beschikt, aan de gemeenschappen en
de gewesten de volledige bevoegdheid toegekend tot het
uitvaardigen van de regels die eigen zijn aan de hun toegewezen
aangelegenheden, waarbij zij in voorkomend geval gebruik maken
van de bevoegdheid die hun is toegekend bij artikel 9 van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980. De bevoegdheid die artikel 6,
§ 1, VIII, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 aan de
gewesten toekent inzake de ondergeschikte besturen, en die welke
artikel 9 van de bijzondere wet hen toekent, impliceren dat de
gewesten alle geëigende maatregelen kunnen nemen om hun
bevoegdheid uit te oefenen. Het gewest, dat inzake huisvesting
bevoegd is krachtens artikel 6, § 1, IV, van de bijzondere wet van
8 augustus 1980, mag aan privaatrechtelijke vennootschappen een
opdracht van openbare dienst toevertrouwen en die
vennootschappen aan zijn toezicht onderwerpen voor de uitvoering
van die opdracht. Het mag die vennootschappen eveneens
verplichtingen opleggen die verantwoord zijn door de zorg om een
huisvestingsbeleid te voeren.

De decreetgever kan kiezen op welke wijze de door hem opgerichte
of onder zijn bevoegdheid vallende instellingen van openbaar
belang worden gecontroleerd en meer bepaald beslissen een beroep
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te doen op bedrijfsrevisoren onder de door hem bepaalde
voorwaarden in gevallen waarin het optreden van de bedrijfsrevisor
niet noodzakelijk is voorgeschreven door de federale wetgever.

Uitgaande van de vaststelling dat er in het Waalse Gewest, in
bepaalde sectoren, een hegemonie was van bepaalde kantoren van
bedrijfsrevisoren in de openbare sector, vermocht de decreetgever
ervan uit te gaan dat aanvullende maatregelen dienden te worden
genomen om een grotere kwaliteit en doeltreffendheid van de in die
sector uitgevoerde controles te verzekeren; bij de aanneming van
dergelijke maatregelen dient de decreetgever evenwel het
evenredigheidsbeginsel, dat inherent is aan elke
bevoegdheidsuitoefening, in acht te nemen.

De vaststelling van een regel van externe rotatie, die erin bestaat een
maximumduur van drie jaar, die één keer op achtereenvolgende
wijze kan worden verlengd op het niveau van eenzelfde kantoor of
eenzelfde netwerk, te bepalen voor de benoeming van één of meer
revisoren binnen de Waalse overheidsinstellingen en Waalse
intercommunales, heeft niet tot doel de organisatie of de inhoud van
het beroep van bedrijfsrevisor te regelen : die regel doet immers
geen afbreuk aan de structuren van dat beroep en bepaalt evenmin
de wijze waarop de revisoren de rekeningen controleren. Overigens,
een dergelijke maatregel, ermee rekening houdend dat de werking
ervan in de tijd is beperkt voor de revisoren op wie hij van
toepassing is, en dat het toepassingsgebied ervan beperkt is tot de
hiervoor bedoelde instellingen, is niet van dien aard dat hij het de
federale wetgever onmogelijk of overdreven moeilijk maakt zijn
bevoegdheid uit te oefenen teneinde deontologische regels met
betrekking tot dat beroep aan te nemen. Ten aanzien van de regels
met betrekking tot de overheidsopdrachten, vormt de opdracht
uitgevoerd door de revisor of revisoren die zijn aangewezen om de
instellingen van openbaar nut en de intercommunales in het Waalse
Gewest te controleren, daadwerkelijk een opdracht van diensten die
valt onder het toepassingsgebied van de wet van 24 december 1993;
met de aanneming van de maatregel van de externe rotatie heeft de
decreetgever geen aanvullende regels inzake overheidsopdrachten
willen nemen en heeft hij de uitoefening, door de federale wetgever,
van diens bevoegdheid in die aangelegenheid niet onmogelijk of
overdreven moeilijk gemaakt. De gevolgen van de bestreden
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maatregel voor het vennootschapsrecht zijn marginaal, zodat de
bevoegdheden van de federale overheid niet zijn geschonden.

Nog steeds in verband met de naleving van de
bevoegdheidverdelende regels voerde een middel de schending aan
van de artikelen 35 en 39 van de Grondwet en van artikel 10 van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;
de bestreden decreten werd verweten voor de bedrijfsrevisoren
nieuwe deontologische regels te formuleren waarbij hun wordt
opgelegd geen aanspraak meer te maken op bepaalde opdrachten
na zes opeenvolgende jaren, geen toegang te hebben tot andere
opdrachten om reden van een nieuw belangenconflict en, voor
diegenen die daarop nog aanspraak zouden kunnen maken, een
transparantierapport voor te leggen.

Door uitsluitingsregels vast te stellen die alleen betrekking hebben
op houders van een publiek mandaat, voor de uitvoering van een
revisorale opdracht in het Waalse Gewest binnen
overheidsinstellingen die onder de bevoegdheid van dat Gewest
vallen, is de decreetgever binnen de grenzen gebleven van de
bevoegdheid die artikel 6, § 1, IV en VIII, en artikel 9 van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980 hem toekennen en heeft hij geen
inbreuk gemaakt op de federale bevoegdheid betreffende de
bedrijfsrevisoren : die regels hebben immers een strikt beperkt
toepassingsgebied en, zoals de decreetgever zelf aangeeft, doen zij
geenszins afbreuk aan de toepassing van de regels van
onafhankelijkheid die de federale overheid heeft uitgevaardigd en
met name zijn vervat in de wet van 22 juli 1953 houdende
oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie
van een publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, en in het
koninklijk besluit van 10 januari 1994 betreffende de plichten van de
bedrijfsrevisoren, noch aan de toepassing van de door het Instituut
van de Bedrijfsrevisoren aangenomen deontologische normen.
Hetzelfde geldt voor het transparantierapport dat een revisor die
wenst in te schrijven voor een mandaat om controle te voeren op de
rekeningen van een overheidsinstelling die valt onder de
bevoegdheid van het Waalse Gewest, moet overmaken : de
decreetgever vermocht immers ervan uit te gaan dat, om de
transparantie en de goede informatie te bevorderen binnen enkel de
instellingen die onder de bevoegdheid van het Gewest vallen, de
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revisor ertoe moest worden verplicht een transparantierapport over
te maken dat binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar
moet worden bekendgemaakt op de internetsite van het Gewest;
een dergelijke maatregel valt onder de bevoegdheid van de
decreetgever met toepassing van artikel 6, § 1, IV en VIII, en artikel 9
van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 en wijkt niet af van de
algemene regel vervat in artikel 15 van de wet van 22 juli 1953
houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en
organisatie van het publiek toezicht op het beroep van
bedrijfsrevisor, regel die de bedrijfsrevisoren ertoe verplicht een
transparantieverslag met dezelfde gegevens als die welke bij de
bestreden decreten worden voorgeschreven, op hun internetsite
bekend te maken.

Het Hof onderzoekt vervolgens of de in het geding zijnde
uitsluitingsregel afbreuk doet aan de bevoegdheid van de federale
overheid inzake overheidsopdrachten. Zoals het Hof hiervoor heeft
opgemerkt, beschikt de federale overheid over een exclusieve
bevoegdheid om de algemene regels ervan vast te stellen, waarbij
de gewesten die regels kunnen aanvullen, ook op normatieve wijze,
teneinde een beleid te voeren dat is aangepast aan hun noden, op
voorwaarde dat dat beleid niet indruist tegen het door de federale
overheid vastgestelde normatieve kader. Zoals blijkt uit de
parlementaire voorbereiding stellen de bestreden decreten te dezen
een uitsluitingsregel vast die de belangenconflicten tussen de
uitoefening van een mandaat van revisor en die van een politiek
mandaat moet voorkomen; een dergelijke regel wijzigt niet noch
wijkt af van de algemene regels die de federale wetgever heeft
aangenomen in het voormelde artikel 10 van de wet van
24 december 1993, maar voegt aan die regels een nieuwe hypothese
van verbod toe die uitsluitend is beperkt tot de instellingen die
onder de bevoegdheid van het Waalse Gewest vallen en die
bijdraagt tot het versterken van de onpartijdigheid van de
procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten, hetgeen
past binnen de door de federale wetgever nagestreefde doelstelling.
Met de aanneming van de bestreden uitsluitingsregels heeft de
decreetgever dus geen afbreuk gedaan aan de bevoegdheid van de
federale wetgever inzake overheidsopdrachten.
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Ten aanzien van de naleving van het beginsel van gelijkheid en
niet-discriminatie werd het bestreden decreet verweten te voorzien in
een regel van externe rotatie die alleen geldt voor de
bedrijfsrevisoren, met uitsluiting van alle andere beroepen van
zelfstandigen die zich, ten aanzien van de overheid, in dezelfde
situatie bevinden; daardoor zou het in strijd zijn met de artikelen 10
en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met het
decreet d’Allarde van 2 en 17 maart 1791 en met artikel 1 van het
Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de
rechten van de mens.

De specifieke opdracht bestaande in de controle van de rekeningen
van de overheidsinstellingen die kan worden toegewezen aan de
bedrijfsrevisoren, vormt een pertinent criterium, gelet op het
nagestreefde doel, dat het bekritiseerde onderscheid kan
verantwoorden. Met de aanneming van de bekritiseerde regel van
de externe rotatie heeft de decreetgever niet op onevenredige wijze
afbreuk gedaan aan de rechten van de in het geding zijnde
revisoren, aangezien die maatregel een tijdelijk karakter vertoont in
zoverre hij de betrokken revisor geenszins belet opnieuw in te
schrijven voor een mandaat van revisor bij dezelfde Waalse
overheidsinstelling na zijn uitsluiting, alsook een beperkt karakter,
vermits hij alleen betrekking heeft op de voormelde
overheidsinstellingen en een revisor niet belet zich kandidaat te
stellen voor een mandaat bij een andere instelling dan die waarbij
hij is aangewezen gedurende hoogstens zes jaar.

Nog steeds in verband met de naleving van het beginsel van
gelijkheid en niet-discriminatie werd de bestreden decreten ook
verweten de toewijzing te verbieden van een mandaat van revisor
aan een lid van de uitvoerende of wetgevende organen die in de
decreten worden aangewezen, of aan een lid van een netwerk
waarvan een rechtspersoon of een entiteit deel uitmaakt waarin een
lid van de voormelde uitvoerende of wetgevende organen een
rechtstreeks of indirect vermogensbelang heeft, en bijgevolg een
automatisch verbod op de toegang tot de daarin beoogde
overheidsopdrachten vast te stellen; dezelfde decreten werd
eveneens verweten alleen van toepassing te zijn op de
bedrijfsrevisoren en de overheidsopdrachten die hun zouden
worden toegewezen door een Waalse aanbestedende overheid, met
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uitsluiting van alle andere vergelijkbare beroepen die van dezelfde
aanbestedende overheid overheidsopdrachten kunnen krijgen. De
middelen met betrekking tot die kritiek voerden, met hun
respectieve specificiteit, de schending aan van de artikelen 10 en 11
van de Grondwet, van artikel 6, § 1, VI, van de bijzondere wet van
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, van de algemene
beginselen van rechtszekerheid en evenredigheid, van de vrijheid
van handel en nijverheid gewaarborgd bij artikel 7 van het decreet
d’Allarde van 2 en 17 maart 1791, van het eigendomsrecht, met
name gewaarborgd bij artikel 16 van de Grondwet en bij het Eerste
Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van
de mens en, ten slotte, van de richtlijn 2004/18/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de
coördinatie van de procedures voor het plaatsen van
overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, en in het
bijzonder artikel 45 ervan.

Na te hebben verwezen naar zijn eerdere argumentatie in verband
met het bij de bestreden decreten geregelde mechanisme van de
externe rotatie, beperkt het Hof het onderzoek van de middelen
afgeleid uit de schending van het beginsel van gelijkheid en
niet-discriminatie tot de verbodsregels en tot het
transparantierapport die zijn opgelegd aan de revisoren die wensen
in te schrijven voor een mandaat van revisor bij een Waalse
aanbestedende overheid.

Artikel 45 van de richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de
procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor
werken, leveringen en diensten, vermeldt de gronden waarin de
deelname aan een overheidopdracht is uitgesloten wegens de
persoonlijke situatie van de gegadigde of de inschrijver; hoewel het
Hof van Justitie aan de Staten een zekere beoordelingsruimte
toekent (arrest Michaniki AE, C-213/07 van 16 december 2008) om
bijkomende uitsluitingsgronden uit te vaardigen, mogen die
evenwel geen betrekking hebben op de professionele kwaliteiten
van de inschrijvers en moeten zij de naleving van de beginselen van
gelijke behandeling en transparantie, alsook van het
evenredigheidsbeginsel waarborgen.
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De bestreden maatregel heeft geen betrekking op een gedraging in
verband met de professionele eerbaarheid van de kandidaat-revisor
of inschrijver, maar betreft een situatie die, wegens de risico’s op
belangenconflicten die ten aanzien van bepaalde revisoren konden
rijzen, door de decreetgever strijdig kon worden geacht met de
beginselen van gelijke behandeling en transparantie.

4. De broeikasgasemissierechten en de luchtvaartactiviteiten :
noodzaak van een samenwerkingsakkoord tussen de
federale Staat en de gewesten
(arrest nr. 33/2011)

De richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 13 oktober 2003 « tot vaststelling van een regeling voor de
handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot
wijziging van Richtlijn 96/61/EG van de Raad » strekt ertoe de
antropogene emissies van broeikasgassen te beperken in het kader
van het Kyoto-protocol door een regeling in te voeren voor de
toewijzing van en de handel in broeikasgasemissierechten binnen
de Europese Unie; de richtlijn 2008/101/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 19 november 2008 « tot wijziging van
Richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te
nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten
binnen de Gemeenschap » beoogt onder meer de luchtvaartsector te
onderwerpen aan de Europese regeling voor de toewijzing van en
de handel in broeikasgasemissierechten die bij de voormelde
richtlijn 2003/87/EG tot stand is gekomen.

Bij het Hof is een beroep ingesteld tot vernietiging van het decreet
van het Vlaamse Gewest van 8 mei 2009 « houdende wijziging van
het REG-decreet van 2 april 2004, wat de uitbreiding tot
luchtvaartactiviteiten betreft », dat tot doel heeft de voormelde
richtlijn 2008/101/EG om te zetten, wat het Vlaamse Gewest betreft.

Bijlage I van de richtlijn 2003/87/EG, zoals gewijzigd bij bijlage I
van de richtlijn 2008/101/EG, bepaalt de categorieën van
luchtvaartactiviteiten waarop de richtlijn van toepassing is. De
toewijzing, door elke lidstaat, van emissierechten aan de
vliegtuigexploitanten, volgens de betekenis die artikel 3 van
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richtlijn 2003/87/EG aan die begrippen geeft, gebeurt op twee
manieren, zoals blijkt uit de artikelen 3quater en 3quinquies van die
richtlijn 2003/87/EG, ingevoegd bij de richtlijn 2008/101/EG : een
groot deel ervan wordt hun kosteloos toegewezen, terwijl de
resterende rechten worden geveild door de administrerende
lidstaat. Uit artikel 12, lid 2bis, van de richtlijn 2003/87/EG, zoals
gewijzigd bij artikel 10, onder b), van de richtlijn 2008/101/EG,
vloeit overigens voort dat elke vliegtuigexploitant uiterlijk 30 april
van elk jaar een hoeveelheid emissierechten dient in te leveren die
gelijk is aan de totale emissies, gedurende het voorgaande
kalenderjaar, van de in bijlage I genoemde luchtvaartactiviteiten
waarvoor die de vliegtuigexploitant is; de lidstaten waken erover
dat de ingeleverde rechten vervolgens worden geannuleerd. Om de
administratieve lasten voor vliegtuigexploitanten te beperken,
bepaalt de richtlijn 2008/101/EG dat voor elke vliegtuigexploitant
slechts één enkele lidstaat verantwoordelijk kan zijn, zoals
aangewezen bij artikel 18bis van de richtlijn 2003/87/EG,
ingevoegd bij de richtlijn 2008/101/EG. De bijlage van de
verordening (EG) nr. 748/2009 van de Commissie van 5 augustus
2009 « betreffende de lijst van vliegtuigexploitanten die op of na
1 januari 2006 een in bijlage I bij Richtlijn 2003/87/EG genoemde
luchtvaartactiviteit hebben uitgeoefend, met specificatie van de
administrerende lidstaat van elke vliegtuigexploitant » stelt de lijst
vast van vliegtuigexploitanten voor wie België de administrerende
lidstaat is. Het betreft een vijftigtal vliegtuigexploitanten,
waaronder een tiental die België als thuisstaat hebben en een
dertigtal met een thuisstaat van buiten de Europese Unie.

Artikel 20bis van het decreet van 2 april 2004 « tot vermindering van
de uitstoot van broeikasgassen in het Vlaamse Gewest door het
bevorderen van het rationeel energiegebruik, het gebruik van
hernieuwbare energiebronnen en de toepassing van
flexibiliteitsmechanismen uit het Protocol van Kyoto » (hierna : « het
REG-decreet van 2 april 2004 »), zoals ingevoegd bij artikel 4 van het
bestreden decreet van 8 mei 2009, regelt de toewijzing van de
administratieve controle op de verschillende vliegtuigexploitanten
voor wie België luidens het voormelde artikel 18bis van de
richtlijn 2003/87/EG de administrerende lidstaat is. Artikel 20ter,
§§ 6 tot 8, van het REG-decreet van 2 april 2004, zoals ingevoegd bij
artikel 4 van het decreet van 8 mei 2009, legt de
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vliegtuigexploitanten een drievoudige verplichting op : (1) met
ingang van het jaar 2010 jaarlijks op uiterlijk 1 januari beschikken
over een goedgekeurd monitoringplan CO2-emissies; (2) met
ingang van het jaar 2011 jaarlijks uiterlijk op 31 maart een als
bevredigend geverifieerd CO2-emissiejaarrapport indienen; (3) met
ingang van het jaar 2013 jaarlijks op uiterlijk 30 april de
emissierechten inleveren ter dekking van de CO2-emissies van het
voorgaande jaar. Voor elke ton CO2-equivalent die wordt
uitgestoten en waarvoor, in strijd met het voormelde artikel 20ter,
§ 8, van het REG-decreet van 2 april 2004, geen enkel emissierecht
werd ingeleverd, wordt aan de vliegtuigexploitant een
administratieve geldboete van 100 euro opgelegd (artikel 26 van het
voormelde REG-decreet, zoals gewijzigd bij artikel 5 van het decreet
van 8 mei 2009). Artikel 26bis van het REG-decreet van 2 april 2004,
zoals ingevoegd bij artikel 6 van het decreet van 8 mei 2009, bepaalt
dat een administratieve geldboete wordt opgelegd aan een
vliegtuigexploitant die niet beschikt over een goedgekeurd
monitoringplan CO2-emissies of die geen als bevredigend
geverifieerd CO2-emissiejaarrapport indient. Indien die
maatregelen niet volstaan, kan de Vlaamse Regering de Europese
Commissie verzoeken aan een vliegtuigexploitant een
exploitatieverbod op te leggen (artikel 26ter van het REG-decreet,
zoals ingevoegd bij artikel 7 van het decreet van 8 mei 2009).

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, verzoekende partij, voerde
met name aan dat het bestreden decreet van 8 mei 2009 de
artikelen 5, 33, 35, 39, 134 en 143 van de Grondwet en de artikelen 2
en 6 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen schond, in zoverre het activiteiten die plaatsvinden in
het luchtruim (eerste onderdeel) en het luchtverkeer (tweede
onderdeel) zou regelen.

Voor zover zij er niet anders over hebben beschikt, hebben de
Grondwetgever en de bijzondere wetgever aan de gemeenschappen
en de gewesten de volledige bevoegdheid toegekend tot het
uitvaardigen van regels die eigen zijn aan de hun toegewezen
aangelegenheden. Op grond van artikel 6, § 1, II, van de bijzondere
wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen zijn de
gewesten bijgevolg bevoegd voor de voorkoming en bestrijding van
de verschillende vormen van milieuverontreiniging; de
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gewestwetgever vindt in het 1° van die bepaling de algemene
bevoegdheid die hem in staat stelt hetgeen betrekking heeft op de
bescherming van het leefmilieu, onder meer van de lucht, tegen
verontreiniging en aantasting, te regelen. Uit de parlementaire
voorbereiding van de voormelde bijzondere wet vloeit voort dat de
aan de gewesten toegewezen bevoegdheid inzake de bescherming
van de lucht onder meer betrekking heeft op de aangelegenheden
welke werden geregeld bij de wet van 28 december 1964 betreffende
de bestrijding van de luchtverontreiniging : echter, luidens artikel 2
van de voormelde wet van 28 december 1964, wordt onder
« luchtverontreiniging » verstaan « het in de lucht lozen, ongeacht
de oorsprong van gassen, vloeistoffen of vaste stoffen, die de
gezondheid van de mens kunnen aantasten, nadelig kunnen zijn
voor dieren en planten of schade kunnen toebrengen aan goederen
en aan stads- en natuurschoon ». Uit wat voorafgaat vloeit voort dat
de bevoegdheid van de gewesten inzake de bescherming van de
lucht de bevoegdheid omvat om maatregelen te nemen teneinde de
uitstoot van broeikasgassen in de lucht te verminderen; die
bevoegdheid is niet beperkt tot vaste installaties, maar betreft elke
uitstoot van broeikasgassen, ongeacht de oorsprong; gelet op de
weerslag van broeikasgassen op het leefmilieu, en inzonderheid op
het klimaat, vermogen de gewesten bijgevolg maatregelen te nemen
teneinde de uitstoot van broeikasgassen door vliegtuigen te
verminderen, voor zover zij evenwel hun territoriale bevoegdheid
niet overschrijden.

De artikelen 5, 39 en 134 van de Grondwet, in samenhang gelezen
met de artikelen 2 en 19, § 3, van de bijzondere wet van 8 augustus
1980 tot hervorming der instellingen en met de artikelen 2, § 1, en 7
van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de
Brusselse instellingen, hebben een exclusieve territoriale
bevoegdheidsverdeling tot stand gebracht : een zodanig stelsel
veronderstelt dat het onderwerp van iedere regeling die een
gewestwetgever uitvaardigt, moet kunnen worden gelokaliseerd
binnen het gebied waarvoor hij bevoegd is, zodat iedere concrete
verhouding of situatie slechts door één enkele wetgever wordt
geregeld.

Uit het voormelde artikel 18bis van de richtlijn 2003/87/EG vloeit
voort dat België de administrerende lidstaat is voor, enerzijds, de
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vliegtuigexploitanten aan wie de bevoegde Belgische overheid
overeenkomstig de bepalingen van de verordening (EEG)
nr. 2407/92 van de Raad van 23 juli 1992 « betreffende de verlening
van exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen » een
geldige exploitatievergunning heeft verleend en, anderzijds, de
andere vliegtuigexploitanten waarvan het grootste deel van de
geschatte luchtvaartemissies van de door hen in het referentiejaar
uitgevoerde vluchten aan die lidstaat kan worden toegeschreven.

De bevoegdheid van een administrerende lidstaat strekt zich uit tot
alle vluchten van de betrokken vliegtuigexploitanten die vertrekken
van of aankomen op een luchtvaartterrein dat gelegen is op het
grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie.

Uit artikel 20bis van het REG-decreet van 2 april 2004, zoals
ingevoegd bij artikel 4 van het decreet van 8 mei 2009, vloeit voort
dat het Vlaamse Gewest de administratieve controle uitoefent van
de vliegtuigexploitanten die onder de administratieve bevoegdheid
van België vallen en waarvan de meeste in het referentiejaar
uitgestoten CO2-emissies aan het Vlaamse Gewest worden
toegekend; die controle strekt zich uit tot alle vluchten van de
betrokken vliegtuigexploitanten die vertrekken van of landen op
een luchtvaartterrein dat gelegen is op het grondgebied van een
lidstaat van de Europese Unie, met inbegrip van de vluchten die
niet vertrekken van of landen op een luchtvaartterrein dat gelegen
is op het grondgebied van het Vlaamse Gewest.

Hoewel het in artikel 20bis van het REG-decreet vervatte criterium
om de emissies van broeikasgassen afkomstig van de luchtvaart in
het Vlaamse Gewest te lokaliseren, sterk is geı̈nspireerd op het
criterium dat in artikel 18bis van de richtlijn 2003/87/EG wordt
gebruikt om de bevoegdheid over vliegtuigexploitanten die niet
over een geldige exploitatievergunning van een lidstaat van de
Europese Unie beschikken voor de toepassing van die richtlijn toe te
wijzen aan een welbepaalde lidstaat van de Europese Unie, dient te
worden nagegaan of dat criterium de exclusieve territoriale
bevoegdheidsverdeling tussen de gewesten en de federale Staat in
acht neemt.
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Het in artikel 20bis van het REG-decreet gehanteerde criterium heeft
tot gevolg dat het Vlaamse Gewest bevoegdheid beoogt uit te
oefenen over emissies die zich slechts zeer ten dele voordoen in het
luchtruim van dat Gewest. Wat de vluchten betreft die landen op of
opstijgen van op een in het Vlaamse Gewest gelegen
luchtvaartterrein, zullen, mede vanwege de beperkte oppervlakte
van dat Gewest en een weinig ontwikkelde binnengewestelijke
luchtvaart, die emissies hoofdzakelijk plaatsvinden in het luchtruim
buiten dat Gewest. Een gedeelte van die emissies zal plaatsvinden
in het luchtruim van de andere gewesten of in het luchtruim boven
de Belgische mariene gebieden, welke tot de territoriale
bevoegdheid van de federale overheid behoren. Een nog groter deel
van de bedoelde emissies zal plaatsvinden in het luchtruim van
andere lidstaten van de Europese Unie of daarbuiten. Maar ook
emissies van vluchten welke geheel niet het luchtruim van het
Vlaamse Gewest aandoen, zijn beoogd, aangezien het principe dat
er slechts één administrerende overheid mag zijn per
vliegtuigexploitant, in combinatie met het criterium van
artikel 20bis van het REG-decreet, tot gevolg heeft dat emissies van
bepaalde vluchten welke uitsluitend andere gewesten of andere
lidstaten van de Europese Unie aandoen, onder het
toepassingsgebied van de bestreden regeling vallen, zodra die
vluchten worden uitgevoerd door een vliegtuigexploitant die met
toepassing van het bedoelde criterium onder de bevoegdheid van
het Vlaamse Gewest zou vallen.

Omgekeerd worden niet alle emissies die in het luchtruim van het
Vlaamse Gewest plaatsvinden, beoogd. Meer zelfs, de overgrote
meerderheid van bedoelde emissies valt buiten het
toepassingsgebied van de bestreden regeling, nu, hoewel zij
afkomstig zijn van vluchten van of naar in het Vlaamse Gewest
gelegen luchtvaartterreinen, die vluchten worden uitgevoerd door
vliegtuigexploitanten voor wie andere lidstaten of gewesten als
administrerende overheid optreden, of omdat zij afkomstig zijn van
vluchten uitgevoerd door dergelijke vliegtuigexploitanten zonder
landing in het Vlaamse Gewest.

Hoewel het bestreden criterium sterk gelijkt op het subsidiaire
criterium dat om redenen van beperking van administratieve lasten
voor vliegtuigexploitanten door de richtlijn 2003/87/EG wordt
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gebruikt om de controle over de emissies van
niet-EU-vliegtuigexploitanten toe te wijzen aan één of andere
lidstaat, is het niet geschikt om de emissies van broeikasgassen
afkomstig van de luchtvaart, waarvoor België krachtens voormelde
richtlijn bevoegd is, te lokaliseren binnen de territoriale
bevoegdheid van het Vlaamse Gewest.

Na te hebben beschouwd dat nu alle bepalingen van het bestreden
decreet onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, vernietigt het Hof
derhalve het decreet van het Vlaamse Gewest van 8 mei 2009
« houdende wijziging van het REG-decreet van 2 april 2004, wat de
uitbreiding tot luchtvaartactiviteiten betreft ».

Alvorens tot die vernietiging te besluiten, heeft het evenwel
opgemerkt dat, op grond van artikel 92bis van de bijzondere wet
van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen de Staat, de
gemeenschappen en de gewesten samenwerkingsakkoorden
kunnen sluiten die onder meer betrekking hebben op de
gezamenlijke oprichting en het gezamenlijke beheer van
gemeenschappelijke diensten en instellingen, op de gezamenlijke
uitoefening van eigen bevoegdheden of op de gemeenschappelijke
ontwikkeling van initiatieven; daarnaast beschikken ze over andere
instrumenten om hun samenwerking gestalte te geven. In de regel
houdt de afwezigheid van samenwerking in een aangelegenheid
waarvoor de bijzondere wetgever daartoe niet in een verplichting
voorziet, geen schending in van de bevoegdheidverdelende regels.
Te dezen zijn evenwel de bevoegdheden van de federale Staat en de
gewesten door, enerzijds, de Europeesrechtelijke noodzaak dat er
slechts één administrerende overheid mag zijn per
vliegtuigexploitant en, anderzijds, de hoofdzakelijk
gewestgrensoverschrijdende aard van de door in een gewest
landende of opstijgende vliegtuigen veroorzaakte emissies tijdens
hun volledige vlucht, dermate verweven dat ze niet dan in
onderlinge samenwerking kunnen worden uitgeoefend. Een
samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en de gewesten zal
het overigens mogelijk maken om, naar het voorbeeld van de
richtlijn 2003/87/EG (artikel 18ter), zo nodig de bevoegde federale
luchtvaartautoriteiten bij de toepassing van het stelsel te betrekken.
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Luidens artikel 2 van de richtlijn 2008/101/EG dienen de lidstaten
de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking te
doen treden om uiterlijk op 2 februari 2010 aan die richtlijn te
voldoen. Hoewel het stelsel van de verhandelbare emissierechten
pas op 1 januari 2012 in werking treedt ten aanzien van
luchtvaartactiviteiten, dienen de vliegtuigexploitanten en de
autoriteiten van de lidstaten in de periode die daaraan voorafgaat
een reeks voorbereidende maatregelen te nemen. Inmiddels heeft
ook het Waalse Gewest de voormelde richtlijn omgezet bij het
decreet van 6 oktober 2010 « tot wijziging van het decreet van
10 november 2004 tot invoering van een regeling voor de handel in
broeikasgasemissierechten, tot oprichting van een ‘ Fonds wallon
Kyoto ’ (Waals Kyotofonds) en betreffende de
flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto » (Belgisch
Staatsblad, 22 november 2010). Teneinde de rechtsonzekerheid te
vermijden die uit de vernietiging zou voortvloeien, en België in
staat te stellen verdere uitvoering te geven aan de voormelde
richtlijn beslist het Hof de gevolgen van de vernietigde bepalingen
te handhaven tot de inwerkingtreding van een bij
samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en de gewesten
vastgestelde regeling ter uitvoering van de richtlijn 2008/101/EG,
en uiterlijk tot 31 december 2011.

5. De samenwerking tussen de gemeenschappen en de federale
overheid inzake de toekenning van bepaalde radiofrequenties
(arrest nr. 112/2011)

De wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische
communicatie bepaalt, in artikel 17, dat « de coördinatie van
radiofrequenties voor radio-omroep wordt geregeld door een
samenwerkingsakkoord met de Gemeenschappen, met toepassing
van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen ». Onder de gelding van de vroegere
regelgeving, gebeurde de coördinatie van de radiofrequenties die
voor radio-omroep konden worden gebruikt, overeenkomstig
artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 januari 1992 « betreffende
de klankradio-omroep in frequentiemodulatie in de band
87,5 MHz - 108 MHz ». Tijdens de parlementaire voorbereiding van
het wetsontwerp dat de wet van 13 juni 2005 is geworden, werd
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erop gewezen dat « de radio-omroep vooraf het voorwerp moet
uitmaken van een samenwerkingsakkoord met de
gemeenschappen », waarna de oorspronkelijke bepaling werd
aangepast.

De Raad van State heeft het Hof gevraagd of artikel 17 van de
voormelde wet van 13 juni 2005 in overeenstemming is met de
regels die door of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het
bepalen van de onderscheiden bevoegdheid van de federale
overheid, de gemeenschappen en de gewesten, in het bijzonder met
artikel 127, § 1, eerste lid, 1°, van de Grondwet en met de artikelen 4,
6°, en 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen, in de interpretatie, enerzijds, dat de
gemeenschappen verplicht zijn een samenwerkingsakkoord te
sluiten betreffende de coördinatie van radiofrequenties alvorens
hun eigen bevoegdheden inzake de toekenning van frequenties te
kunnen uitoefenen en, anderzijds, dat de gemeenschappen hun
bevoegdheden inzake de toekenning van radiofrequenties kunnen
uitoefenen zonder een dergelijk voorafgaandelijk
samenwerkingsakkoord.

Na artikel 127, § 1, van de Grondwet, en de artikelen 4 en 92bis van
de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen te hebben overgenomen, wijst het Hof erop dat,
behoudens de uitzondering waarin hij heeft voorzien, de bijzondere
wetgever de aangelegenheid van de radio-omroep en de televisie in
haar geheel naar de gemeenschappen heeft overgeheveld : die
bevoegdheid staat de gemeenschappen toe de technische aspecten
van radio- en televisie-uitzendingen te regelen als accessorium van
de aangelegenheid van de radio-omroep en de televisie; die
bevoegdheid omvat tevens de bevoegdheid om de frequenties toe te
wijzen, mits de technische normen die tot de federale bevoegdheid
behoren in acht worden genomen. Immers, om de integratie van elk
van de radio-elektrische golven in het geheel van die welke over het
nationale grondgebied worden uitgezonden, mogelijk te maken en
om wederzijdse storingen te vermijden, is de federale overheid
bevoegd gebleven voor de algemene politie van de radio-
elektrische golven. Die opdracht omvat de bevoegdheid om de
technische normen betreffende het toekennen van de frequenties en
betreffende het vermogen van de zendtoestellen aan te nemen, die
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gemeenschappelijk moeten blijven voor het geheel van de
radioberichtgeving, ongeacht de bestemming ervan, en de
bevoegdheid een technische controle te organiseren en de
overtreding van bedoelde normen strafbaar te stellen. Die
bevoegdheid omvat die om de radiofrequenties te coördineren die
bestemd zijn voor de radio-omroep in zoverre het gebruik ervan
kan leiden tot interferenties met frequenties die worden gebruikt
voor andere doeleinden dan radio-omroep of door andere
zendtoestellen voor radio-omroep die onder de bevoegdheid van
een andere gemeenschap vallen. De uitoefening van die
bevoegdheid dient evenwel zo geregeld te worden dat zij geen
afbreuk doet aan de bevoegdheid van de gemeenschappen aan wie
de aangelegenheid van de radio-omroep in principe is
toevertrouwd; hieruit vloeit voort dat de coördinatie van
radiofrequenties die bestemd zijn voor de radio-omroep niet is
vereist wanneer het gaat om een frequentietoewijzing die geen
dergelijke storingen kan veroorzaken.

Het Hof wijst overigens erop dat de richtlijn 2002/21/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 « inzake een
gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-
communicatienetwerken en –diensten » (« kaderrichtlijn ») bepaalt
dat, wegens de convergentie van de sectoren telecommunicatie,
media en informatietechnologie, alle transmissienetwerken en
-diensten - met inbegrip van het netwerk van radiogolven - binnen
eenzelfde regelgevingskader moeten vallen. Wanneer er in een
lidstaat verschillende regelgevende instanties zijn, verplicht de
vermelde richtlijn de lidstaten ertoe te zorgen voor samenwerking
in de aangelegenheden van gemeenschappelijk belang (artikel 3,
lid 4).

Het Hof wijst ten slotte op het bestaan van een
samenwerkingsakkoord dat op 17 november 2006 werd gesloten
tussen de federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse
Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap « betreffende het
wederzijds consulteren bij het opstellen van regelgeving inzake
elektronische communicatienetwerken, het uitwisselen van
informatie en de uitoefening van de bevoegdheden met betrekking
tot elektronische communicatienetwerken door de regulerende
instanties bevoegd voor telecommunicatie of radio-omroep en
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televisie ». Krachtens artikel 9 van dat akkoord wordt een
Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radio-omroep
en Televisie opgericht; dat Comité heeft onder andere tot taak om in
onderling overleg en met respect voor ieders bevoegdheid, volgens
de modaliteiten en procedures zoals vastgelegd binnen het
Overlegcomité, de wederzijdse consultatie te organiseren omtrent
mekaars initiatieven inzake het opstellen van ontwerpregelgeving
met betrekking tot omroep en telecommunicatie; dat
samenwerkingsakkoord is op 19 september 2007 in werking
getreden.

Tenzij anders is bepaald bij de Grondwet of een
bijzonderemeerderheidswet, verzetten de bevoegdheidverdelende
regels zich in beginsel ertegen dat een gewone wet de uitoefening
van een federale bevoegdheid en a fortiori van een
gemeenschapsbevoegdheid ondergeschikt maakt aan het sluiten
van een samenwerkingsakkoord.

Te dezen dient evenwel rekening te worden gehouden met de
noodzaak om ter zake te voorzien in een coördinatie tussen de
federale Staat en de gemeenschappen, zowel op het nationale als op
het internationale vlak. Die coördinatie houdt zowel verplichtingen
in voor de federale overheid - die de nodige initiatieven dient te
nemen om te vermijden dat de hierboven bedoelde interferenties
optreden - als voor de gemeenschappen, die, vooraleer zij hun eigen
bevoegdheden uitoefenen, zich aan deze coördinatie dienen te
onderwerpen. In die bijzondere context vereist het
evenredigheidsbeginsel, dat eigen is aan elke
bevoegdheidsuitoefening dat de gemeenschappen en de federale
Staat hun respectieve bevoegdheden in onderlinge samenwerking
uitoefenen, teneinde de radiofrequenties te coördineren waarvan
het gebruik door een zendtoestel van een radio-omroep kan leiden
tot een technische interferentie met de uitzendingen van een
operator die valt onder de bevoegdheid van een andere
gemeenschap, of met de radiofrequenties die voor andere
doeleinden dan de radio-omroep worden gebruikt.

Door ervan af te zien de wijze waarop hij zijn bevoegdheid inzake
coördinatie van radiofrequenties uitoefent eenzijdig te bepalen, ten
gunste van het sluiten van een samenwerkingsakkoord, waarbij de
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federale overheid en de gemeenschappen de te volgen procedure in
onderling overleg vastleggen, heeft de federale wetgever zich willen
conformeren aan het bovenvermelde evenredigheidsbeginsel. De
bevoegdheidverdelende regels verzetten zich weliswaar ertegen dat
een gewone wet de uitoefening van een federale bevoegdheid en a
fortiori van een gemeenschapsbevoegdheid ondergeschikt maakt
aan het sluiten van een samenwerkingsakkoord : in beginsel staat
het dus niet aan de federale wetgever, die zich bij gewone
meerderheid uitspreekt, een bepaling zoals de in het geding zijnde
bepaling vast te stellen. Te dezen vermocht de gewone federale
wetgever evenwel zo te handelen.

In de eerste plaats is er geen sprake van een wijziging van de
bevoegdheidsverdeling tussen de federale Staat en de
gemeenschappen, doch uitsluitend van het gebruik van een ander
juridisch instrument om te bepalen op welke wijze dergelijke
bevoegdheden worden uitgeoefend : de wetgever heeft enkel de
verplichtingen geconcretiseerd die voortvloeien uit het
evenredigheidsbeginsel, zoals die eerder door het Hof werd
vastgelegd in zijn rechtspraak betreffende de radioberichtgeving en
dat vereist, zoals hierboven is uiteengezet, dat ter zake vooraf een
samenwerkingsakkoord wordt gesloten; er dient met andere
woorden rekening te worden gehouden met het feit dat de federale
wetgever, die zich bij gewone meerderheid uitspreekt, de
aangelegenheden waarin een samenwerkingsakkoord vereist is niet
motu proprio heeft aangewezen – hetgeen klaarblijkelijk in strijd zou
zijn met de bevoegdheidverdelende regels – maar zich ertoe heeft
beperkt, binnen de perken van zijn bevoegdheid, gevolg te geven
aan de vereiste inzake samenwerking die krachtens het beginsel van
de evenredigheid is opgelegd bij de uitoefening van de
bevoegdheden. Vervolgens heeft hij rekening gehouden met zijn
verplichting om, binnen de perken van zijn bevoegdheid, de
voormelde richtlijn om te zetten en met de daarin vervatte vereiste
om in voorkomend geval erover te waken dat tussen de
verschillende bevoegde nationale overheden over onderwerpen van
gemeenschappelijk belang een samenwerking plaatsheeft. De in het
geding zijnde bepaling versterkt overigens het mechanisme van
coördinatie tussen de federale Staat en de gemeenschappen dat
voordien van toepassing was; zoals reeds werd onderstreept, werd
onder de gelding van de vroegere regelgeving de door de federale
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Staat vastgestelde coördinatie van de radiofrequenties immers
voorafgegaan door een consultatie van de betrokken
gemeenschapsoverheden. Hoewel elke vorm van samenwerking
onvermijdelijk een beperking van de autonomie van de betrokken
overheden impliceert, heeft bovendien het sluiten van een
samenwerkingsovereenkomst die beperkt is tot de voor
radio-omroep bestemde radiofrequenties waarvan het gebruik de
bovenvermelde interferenties met zich kan meebrengen, evenmin
een uitwisseling, een afstand of een teruggave van bevoegdheden
tot gevolg. Daaruit volgt dat de federale wetgever, door de in het
geding zijnde bepaling aan te nemen, de bevoegdheidverdelende
regels niet heeft geschonden; die vaststelling geldt evenwel alleen
voor de bovenvermelde coördinatie van de voor radio-omroep
bestemde radiofrequenties.

Rekening houdend met het voorgaande, doet de in het geding
zijnde bepaling bijgevolg geen afbreuk aan de bevoegdheden die
aan de gemeenschappen zijn toegewezen, met inbegrip van de
bevoegdheid om frequenties toe te kennen omdat die laatste
bevoegdheid enkel kan worden uitgeoefend met inachtneming van
de technische normen - met inbegrip van die inzake coördinatie van
de radiofrequenties - die op het federale niveau zijn uitgewerkt. Zij
maakt de uitoefening van de aan de gemeenschappen toegewezen
culturele bevoegdheden evenmin onmogelijk of overdreven
moeilijk : elke gemeenschap heeft er daarentegen duidelijk belang
bij dat het radiospectrum op doeltreffende wijze wordt
gecoördineerd. Bovendien werden de gemeenschappen niet alleen
via het Overlegcomité betrokken bij de aanneming van de in het
geding zijnde bepaling, maar moeten zij eveneens deelnemen aan
het uitwerken van de coördinatie van de radiofrequenties, via een
samenwerkingsakkoord. Zij hebben overigens met de federale Staat
het samenwerkingsakkoord van 17 november 2006 gesloten, dat
voorziet in een gedeeltelijke coördinatie van de bevoegdheden ter
zake, zoals reeds in herinnering werd gebracht.

In de interpretatie volgens welke zij de gemeenschappen verplicht
met de federale overheid een samenwerkingsakkoord te sluiten
over de coördinatie van de voor radio-omroep bestemde
radiofrequenties waarvan het gebruik kan leiden tot de voormelde
interferenties, voordat zij hun eigen bevoegdheid inzake toekenning
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van radiofrequenties kunnen uitoefenen, is de in het geding zijnde
bepaling in overeenstemming met de bevoegdheidverdelende
regels. Bijgevolg dient de prejudiciële vraag niet onderzocht te
worden in de andere daarin vermelde interpretatie.

Het Hof beslist bijgevolg dat artikel 17 van de wet van 13 juni 2005
betreffende de elektronische communicatie de
bevoegdheidverdelende regels niet schendt.

6. De samenstelling van het Interministerieel Comité voor de
Distributie
(arrest nr. 126/2011)

De wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van
handelsvestigingen vervangt de wet van 29 juni 1975 betreffende de
handelsvestigingen. Artikel 11, § 1, ervan bepaalt : « Er wordt een
Interministerieel Comité voor de Distributie opgericht dat kennis
neemt van de beroepen ingediend tegen de beslissingen van het
college van burgemeester en schepenen bedoeld in de artikelen 8 en
9. Het Interministerieel Comité voor de Distributie bestaat uit de
Ministers die bevoegd zijn voor Economie, Tewerkstelling,
Middenstand, Mobiliteit en Vervoer en de Minister voor Economie
van het Gewest waar de handelsvestiging gepland is, of hun
afgevaardigden. De Koning bepaalt de organisatie en
werkingsregels, de vergoeding van de leden evenals de
incompatibiliteitsregels ». De voormelde wet van 13 augustus 2004
heeft, volgens de parlementaire voorbereiding, ten doel « de
procedure te vereenvoudigen en de beslissingstermijnen in te
korten voor socio-economische machtigingen »; het
Interministerieel Comité voor de Distributie (hierna : het Comité)
dat zij opricht, neemt kennis van de beroepen die door de aanvrager
van de vergunning, door het Nationaal Sociaal-Economisch Comité
alsook door zeven leden van dat Comité kunnen worden ingediend
tegen elke beslissing van het college van burgemeester en
schepenen of van het gemeentecollege, met inbegrip van de
impliciete vergunningen die voortvloeien uit een ontstentenis van
beslissing.
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Aan het Hof wordt gevraagd de overeenstemming te toetsen van
het tweede lid van het voormelde artikel 11, § 1, met de artikelen 35,
39 en 134 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6, § 1,
VI, of met artikel 92ter van de bijzondere wet van 8 augustus 1980
tot hervorming der instellingen; bij gebrek aan uitvoering van
artikel 35 van de Grondwet, vermag het Hof echter niet aan die
bepaling te toetsen.

Na de artikelen 39 en 134 van de Grondwet, artikel 6, § 1, VI, van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980, zoals gewijzigd bij de
bijzondere wet van 8 augustus 1988 alsook artikel 92ter, eerste lid,
van dezelfde bijzondere wet te hebben geciteerd, wijst het Hof erop
dat de aan de federale wetgever toegewezen exclusieve
bevoegdheid om de vestigingsvoorwaarden te regelen, onder meer
de bevoegdheid omvat om alle regels inzake handelsvestigingen
vast te stellen.

Aan het Hof wordt een vraag gesteld met betrekking tot de
overeenstemming van de in het geding zijnde bepaling met de
voormelde bevoegdheidverdelende regels in zoverre is voorzien in
de aanwezigheid in het Comité van de minister van Economie van
het gewest waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft, en
meer in het bijzonder in het geval dat zich voordoet wanneer dat
Comité uitspraak doet in een samenstelling die die gewestminister
omvat en wanneer, zonder de aanwezigheid van die laatste, het
aanwezigheids- en stemquorum niet zou zijn bereikt. Het
aanwezigheids- en stemquorum is vastgelegd bij de artikelen 61 en
72 van het koninklijk besluit van 12 april 2005 « tot vaststelling van
de organisatie, werking, vergoeding en incompatibiliteitsregels van
het Interministerieel Comité voor de Distributie bedoeld bij
artikel 11, § 1, van de wet van 13 augustus 2004 betreffende de
vergunning van handelsvestigingen ».

Artikel 92ter, eerste lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980
heeft tot doel een verplichte deelname van de gemeenschappen en
de gewesten aan de federale organen die het beoogt, te organiseren

1 « Artikel 6. Het Interministerieel Comité kan slechts geldig beraadslagen wanneer de
meerderheid van de leden aanwezig is ».

2 « Artikel 7. Bij meerderheid van zijn leden, neemt het Interministerieel Comité voor de
Distributie een met redenen omklede beslissing ».
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en heeft geen betrekking op de inwerkingstelling van facultatieve
procedés inzake deelname aan federale organen; wanneer de
deelname van de vertegenwoordigers van de gemeenschappen of
de gewesten aan de organen die de federale wetgever opricht, louter
facultatief is, is hij dan ook niet ertoe gehouden gebruik te maken
van de bij die bepaling opgelegde procedés. In haar advies met
betrekking tot het wetsontwerp heeft de afdeling wetgeving van de
Raad van State eveneens in herinnering gebracht dat « op grond van
[het] beginsel [van de autonomie van de gewesten] […] de federale
overheid slechts [kan] bepalen dat een gemeenschaps- of
gewestinstelling vertegenwoordigd wordt in een federale instelling,
als die vertegenwoordiging louter facultatief is ».

Door alleen erin te voorzien dat het Comité bestaat uit vier federale
ministers en één gewestminister, heeft de in het geding zijnde
bepaling noch tot doel noch tot gevolg dat zij aan die laatste de
verplichting oplegt deel uit te maken van het Comité; zoals de Raad
van State doet opmerken in het arrest waarin aan het Hof een vraag
wordt gesteld, is de aanwezigheid van de gewestminister in het
Comité van facultatieve aard. De afwezigheid, tijdens een
vergadering van het Comité, van twee van de vier federale
ministers die lid zijn van dat Comité is een toevallige feitelijke
omstandigheid die niet tot gevolg zou kunnen hebben het
facultatieve karakter van de deelname van het betrokken gewest in
het Comité te wijzigen. Indien eventueel ervan dient te worden
uitgegaan dat de regels met betrekking tot het aanwezigheids- en
stemquorum tot gevolg zouden kunnen hebben de aanwezigheid
van de gewestminister in het Comité verplicht te maken, zou voor
het overige dienen te worden vastgesteld dat die regels zijn
ingesteld bij het voormelde koninklijk besluit van 12 april 2005 en
dat het Hof bijgevolg niet bevoegd is om kennis ervan te nemen.

Het Hof beslist bijgevolg dat artikel 11, § 1, tweede lid, van de wet
van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van
handelsvestigingen de artikelen 39 en 134 van de Grondwet, in
samenhang gelezen met artikel 6, § 1, VI, of met artikel 92ter van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen,
niet schendt.
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7. De inrichting van weddenschappen op sportuitslagen
(arrest nr. 128/2011)

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

Bij het Hof zijn twee beroepen ingesteld tot vernietiging van
verschillende bepalingen van die wet, namelijk de artikelen 4, 1°, 25,
42 en 53 ervan. Algemeen beschouwd werd in die beroepen een
schending aangevoerd van, enerzijds, de bevoegdheidverdelende
regels en, anderzijds, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan
niet in samenhang gelezen met de artikelen 49, eerste alinea, en 56,
eerste alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie (hierna VWEU).

Het Hof verwerpt alle middelen en met name die welke waren
afgeleid uit de niet-naleving van de bevoegdheidverdelende regels.

In dat verband werd voor het Hof aangevoerd dat de in de zaak
nr. 4929 bestreden bepalingen artikel 143, § 1, van de Grondwet en
artikel 4, 9° en 10°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen zouden schenden, in zoverre zij,
enerzijds, sportweddenschappen regelen terwijl dat een
bevoegdheid van de gemeenschappen zou zijn en, anderzijds, de
uitoefening van de bevoegdheid van de gemeenschappen inzake de
sport onmogelijk zouden maken, wat in strijd zou zijn met het
beginsel van de federale loyauteit.

Verwijzend naar artikel 4, 9° en 10°, van de bijzondere wet van
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen merkt het Hof op
dat de bevoegdheid van de gemeenschappen inzake, enerzijds, de
lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven en,
anderzijds, de vrijetijdsbesteding en het toerisme niet de
bevoegdheid inhoudt om de spelen en weddenschappen op die
activiteiten, en inzonderheid de sportweddenschappen, te regelen.
In de parlementaire voorbereiding 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 (waarvan artikel 2, eerste lid, 9°, die
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aangelegenheden beoogde met dezelfde bewoordingen als artikel 4,
9°, van de voormelde bijzondere wet van 1980) wordt aangegeven
dat de wetgever de reglementering van weddenschappen heeft
willen uitsluiten van de bevoegdheid van de gemeenschappen.
Bijgevolg is de federale overheid bevoegd om de spelen en
weddenschappen te regelen, om de voorwaarden te bepalen
waaronder de door haar toegestane activiteiten kunnen worden
uitgeoefend, en om de controle ervan te organiseren.

Artikel 3, 1°, van de wet van 7 mei 1999, zoals vervangen bij het
bestreden artikel 4, bepaalt dat de sportbeoefening « geen
kansspelen in de zin van deze wet zijn ». In de parlementaire
voorbereiding van die bepaling wordt sport omschreven als « de
lichamelijke bezigheid ter ontspanning of als beroep met spel- of
wedstrijdelement waarbij conditie en vaardigheid vereist zijn, resp.
bevorderd worden en waarvoor bepaalde regels gelden ». De
wetgever heeft bijgevolg zelf de sport uit het toepassingsgebied van
de wet uitgesloten.

In zoverre het bestreden artikel 53 de artikelen 1 tot 9 en 12, 1°, van
de wet van 26 juni 1963 opheft, dient te worden vastgesteld dat die
bepalingen de inrichting van weddenschappen op sportuitslagen,
andere dan paardenwedrennen, regelen, en niet de lichamelijke
opvoeding, de sport, het openluchtleven, de vrijetijdsbesteding of
het toerisme.

Voor het overige toont de verzoekende partij niet aan hoe de
bestreden bepalingen de uitoefening van de bevoegdheid van de
gemeenschappen inzake de sport onmogelijk zouden maken.

8. De gelijkstelling van de graad van master in de rechten met
die van licentiaat of doctor in de rechten
(arrest nr. 129/2011)

De wetten van 30 december 2009 beogen de diplomavereisten
voor de toegang tot juridische beroepen aan te passen aan de
bachelor-masterstructuur van het hoger onderwijs : de eerste wet
regelt de diplomavereisten in wetten en reglementen die een
aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet,
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dat de volledig bicamerale aangelegenheden aangeeft; de tweede
wet regelt de diplomavereisten in wetten en reglementen die een
aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet,
dat de gedeeltelijk bicamerale procedure betreft. Op de verwijzing
naar de voormelde grondwetsbepalingen na, is de inhoud van beide
bestreden wetten identiek.

Het Hof heeft ambtshalve het volgende middel opgeworpen : « Is
artikel 2 van de bestreden wetten in overeenstemming met
artikel 127, § 1, eerste lid, 2°, van de Grondwet in zoverre het de
gelijkstelling van de graad van master in de rechten met een
licentiaat of doctor in de rechten afhankelijk stelt van de
voorwaarde dat de houder van het diploma van master in de
rechten bij het behalen van het bachelor- of masterdiploma aan een
Belgische instelling van hoger onderwijs examen moet hebben
afgelegd over welbepaalde opleidingsonderdelen ? ».

Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen, enerzijds,
onderwijswetgeving, waarvoor de gemeenschappen bevoegd zijn,
en, anderzijds, een regeling inzake de toegang tot een beroep,
waarvoor de federale wetgever bevoegd is. Het vaststellen van een
leerprogramma op basis waarvan een diploma kan worden
verworven, is een aangelegenheid van onderwijs. De toegang tot
een beroep afhankelijk maken van het bezit van een diploma of van
andere vereisten, komt neer op het regelen van
vestigingsvoorwaarden.

De door artikel 6, § 1, VI, vijfde lid, 6°, van de bijzondere wet van
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen aan de federale
wetgever voorbehouden bevoegdheid om de
vestigingsvoorwaarden te regelen, omvat de bevoegdheid om regels
vast te stellen inzake de toegang tot bepaalde beroepen. Dat die
regels, zoals gebruikelijk is, vereisten van opleiding en van diploma
omvatten, maakt van de aangelegenheid geen zaak van onderwijs
in de zin van artikel 127, § 1, eerste lid, 2°, van de Grondwet. Het
staat bijgevolg aan de federale wetgever uit te maken welke
diploma’s hij in aanmerking neemt bij het regelen van de toegang
tot een beroep, op voorwaarde dat hij daarbij gelijkwaardige
diploma’s op dezelfde wijze behandelt en hij rekening houdt met de
door de gemeenschappen aangenomen regelgeving.
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Artikel 2 van de bestreden wetten beperkt zich niet, wat de
diplomavereisten voor de toegang tot juridische beroepen betreft,
tot de gelijkstelling van de graad van master in de rechten met een
licentiaat of doctor in de rechten : het voegt eraan toe dat de houder
van het diploma van master in de rechten bij het behalen van het
bachelor- of masterdiploma aan een Belgische instelling van hoger
onderwijs examen moet hebben afgelegd over welbepaalde
opleidingsonderdelen. Die voorwaarde heeft betrekking op het
leerprogramma op basis waarvan het diploma van master in de
rechten kan worden verworven. De toevoeging van die voorwaarde
kan niet anders worden opgevat dan als een
gelijkwaardigheidserkenning van diploma’s, die op grond van
artikel 127, § 1, eerste lid, 2°, van de Grondwet aan de
gemeenschappen is voorbehouden. Weliswaar is de federale
wetgever krachtens die bepaling bevoegd gebleven voor de
minimale voorwaarden voor het uitreiken van de diploma’s, maar
die minimale voorwaarden hebben geen betrekking op de inhoud
van het onderwijs en met name op het leerprogramma.

Het Hof beslist dan ook dat artikel 2 van de bestreden wetten
artikel 127, § 1, eerste lid, 2°, van de Grondwet schendt in zoverre
het de gelijkstelling van de graad van master in de rechten met die
van een licentiaat of doctor in de rechten afhankelijk stelt van de
voorwaarde dat de houder van het diploma van master in de
rechten bij het behalen van het bachelor- of masterdiploma aan een
Belgische instelling van hoger onderwijs examen moet hebben
afgelegd over welbepaalde opleidingsonderdelen; het Hof
vernietigt bijgevolg in artikel 2 van de bestreden wetten de in het
dictum aangegeven woorden.

9. De overdracht van kernmaterialen, kernuitrustingen en
technologische kerngegevens aan andere Staten
(arrest nr. 168/2011)

De artikelen 25 en 26 van de wet van 28 april 2010 « houdende
diverse bepalingen » wijzigen verschillende bepalingen van de wet
van 9 februari 1981 houdende de voorwaarden voor export van
kernmaterialen en kernuitrustingen, alsmede van technologische
gegevens. Artikel 25 heeft in artikel 1 van de voormelde wet van
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9 februari 1981 de woorden « aan niet-kernwapenstaten » geschrapt.
Artikel 26 van de wet van 28 april 2010 heeft in artikel 3 van de
voormelde wet van 9 februari 1981 een punt 4 toegevoegd, dat stelt
dat de Koning bij in Ministerraad overlegd besluit « de
voorwaarden [bepaalt] waaronder de overdracht van andere dan in
het artikel 2 bepaalde materialen, uitrustingen en technologische
gegevens aan de in artikel 1 bedoelde machtiging onderworpen is,
omdat zij in verband kan gebracht worden met de ontwikkeling, de
aanmaak of het gebruik van kernwapens of andere nucleaire
explosiemiddelen »; artikel 2 van die laatste wet - waarnaar
artikel 3, 4°, van diezelfde wet verwijst – bepaalt dat « de
materialen, uitrustingen en technologische gegevens bedoeld onder
artikel 1, […] door de Koning [worden] vastgesteld overeenkomstig
de internationale akkoorden op nucleair gebied waarbij België
overeenkomstsluitende Partij is »; die materialen, uitrustingen en
technologische gegevens werden vastgesteld bij koninklijk besluit
van 12 mei 1989 betreffende de overdracht aan niet-
kernwapenstaten van kernmaterialen, kernuitrustingen,
technologische kerngegevens en hun afgeleiden.

Bij het Hof werd een beroep tot vernietiging van de voormelde
artikelen 25 en 26 ingesteld door de Vlaamse Regering.

De Vlaamse Regering verweet de bestreden bepalingen allereerst
dat zij niet in overeenstemming zijn met de bevoegdheidverdelende
regels vervat in de artikelen 39 en 134 van de Grondwet, in
samenhang gelezen met artikel 6, § 1, VI, eerste lid, 4°, en vijfde lid,
8°, en VII, tweede lid, b), van de bijzondere wet van 8 augustus 1980
tot hervorming der instellingen : de aangelegenheden die de
bestreden bepalingen regelen, zouden onder « de in-, uit- en
doorvoer van wapens, munitie, en speciaal voor militair gebruik of
voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden
technologie evenals van producten en technologieën voor tweeërlei
gebruik », bedoeld in artikel 6, § 1, VI, eerste lid, 4°, en vijfde lid, 8°,
van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, vallen en niet onder de
« kernbrandstofcyclus », bedoeld in artikel 6, § 1, VII, tweede lid, b),
van dezelfde bijzondere wet.

De wet van 9 februari 1981, waarvan de artikelen 1 en 3 worden
gewijzigd bij de bestreden bepalingen, verbiedt de overdracht van
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kernmaterialen, kernuitrustingen en technologische kerngegevens
of hun afgeleiden aan andere Staten, behalve voor vreedzaam
gebruik en na de vereiste controles; elke overdracht is onderworpen
aan een voorafgaande machtiging, die door de minister tot wiens
bevoegdheid de Energie behoort, wordt afgegeven na advies van
een commissie waarvan de leden door de Koning worden
aangewezen (artikel 1). Het bestreden artikel 25 van de wet van
28 april 2010 brengt met zich mee dat die voorafgaande machtiging
niet enkel geldt voor een overdracht van kernmaterialen,
kernuitrustingen en technologische kerngegevens of hun afgeleiden
aan niet-kernwapenstaten - waaronder volgens de parlementaire
voorbereiding van de wet van 9 februari 1981 diende te worden
begrepen « de Staten die geen kernwapens of ander nucleair
ontploffingstuig hebben vervaardigd of tot ontploffing gebracht
voor 1 januari 1967 » -, maar ook voor een overdracht aan
kernwapenstaten. Met het bestreden artikel 26 van de wet van
28 april 2010 heeft de wetgever, volgens de parlementaire
voorbereiding, overigens de voorafgaande machtiging eveneens
van toepassing willen maken op overdrachten van materialen,
uitrustingen en technologische gegevens die niet « in de nucleaire
exportlijsten staan maar die wel in verband kunnen gebracht
worden met een kernwapenprogramma in het land van
bestemming », omdat « sommige goederen die niet in de nucleaire
controlelijsten voorkomen, ook kunnen gebruikt worden in een
nucleair programma ».

Het eerste lid, 4°, en het vijfde lid, 8°, van artikel 6, § 1, VI, van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980 werden respectievelijk
ingevoegd en gewijzigd bij de bijzondere wet van 12 augustus 2003
tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen. Met die bijzondere wet van
12 augustus 2003 werd de bevoegdheid inzake « de in-, uit- en
doorvoer van wapens, munitie, en speciaal voor militair gebruik of
voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden
technologie evenals van producten en technologieën voor tweeërlei
gebruik » toegewezen aan de gewesten, evenwel « onverminderd de
federale bevoegdheid inzake de in- en uitvoer met betrekking tot
het leger en de politie en met naleving van de criteria vastgesteld in
de Gedragscode van de Europese Unie op het stuk van de uitvoer
van wapens ». Ingaand op de suggestie van de Raad van State in die
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zin, werd in de parlementaire voorbereiding van de bijzondere wet
van 12 augustus 2003, wat de omschrijving van het begrip
« producten en technologieën voor tweeërlei gebruik » betreft,
meermaals verwezen naar de verordening (EG) nr. 1334/2000 van
de Raad van 22 juni 2000 tot instelling van een communautaire
regeling voor controle op de uitvoer van producten en technologie
voor tweeërlei gebruik. Daaruit volgt dat bij de bijzondere wet van
12 augustus 2003 aan de gewesten niet alleen de bevoegdheid
inzake de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie, en speciaal
voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en
de daaraan verbonden technologie werd toegewezen, maar ook de
bevoegdheid inzake de in-, uit- en doorvoer van producten en
technologieën die zowel een civiele als een militaire bestemming
kunnen hebben, met inbegrip van de goederen die voor
niet-explosieve doeleinden kunnen worden gebruikt en op enige
manier bijdragen in de vervaardiging van nucleaire wapens of
andere nucleaire explosiemiddelen.

Vermits de materialen, uitrustingen en technologische gegevens en
hun afgeleiden, bedoeld in de artikelen 1 en 3 van de wet van
9 februari 1981, zoals gewijzigd bij de bestreden bepalingen, zowel
een civiele als een militaire bestemming kunnen hebben en kunnen
bijdragen in de vervaardiging van nucleaire wapens of andere
nucleaire explosiemiddelen, betreffen zij « producten en
technologieën voor tweeërlei gebruik » in de zin van artikel 6, § 1,
VI, eerste lid, 4°, en vijfde lid, 8°, van de bijzondere wet van
8 augustus 1980 : de gewesten zijn derhalve bevoegd om de uitvoer
van die materialen, uitrustingen en technologische gegevens en hun
afgeleiden te reglementeren, onder meer door hem te onderwerpen
aan een vergunningsplicht.

De parlementaire voorbereiding van de bijzondere wet van
12 augustus 2003 doet evenwel ook ervan blijken dat de bijzondere
wetgever bij de overdracht aan de gewesten van de
aangelegenheden bedoeld in artikel 6, § 1, VI, eerste lid, 4°, van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980 niet heeft willen raken aan de
bevoegdheid van de federale overheid voor de aangelegenheden
die worden geregeld in de wet van 9 februari 1981. Dat voorbehoud
op de aan de gewesten toegewezen bevoegdheden ligt overigens in
de lijn van andere in de bijzondere wet van 8 augustus 1980 vervatte
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voorbehouden betreffende nucleaire aangelegenheden op de aan de
gewesten toegewezen bevoegdheden, zoals die betreffende de
kernbrandstofcyclus, bedoeld in artikel 6, § 1, VII, tweede lid, b), en
die betreffende de bescherming tegen ioniserende stralingen, met
inbegrip van het radioactief afval, bedoeld in artikel 6, § 1, II,
tweede lid, 2°.

Uit het voorgaande volgt dat de uitvoer van de in de artikelen 1 en
3 van de wet van 9 februari 1981 bedoelde materialen, uitrustingen
en technologische gegevens en hun afgeleiden, door de gewesten
kan worden onderworpen aan vergunningen op grond van artikel 6,
§ 1, VI, eerste lid, 4°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, en
door de federale overheid aan de in de wet van 9 februari 1981
bedoelde voorafgaande machtiging. Het is daarbij niet nodig te
onderzoeken of de desbetreffende federale aangelegenheid al dan
niet deel uitmaakt van de « kernbrandstofcyclus », bedoeld in
artikel 6, § 1, VII, tweede lid, b), van de bijzondere wet van
8 augustus 1980, dan wel valt onder de residuaire bevoegdheden
van de federale overheid.

De Vlaamse Regering verweet de bestreden bepalingen eveneens
dat zij niet in overeenstemming zijn met de bevoegdheidverdelende
regels vervat in de artikelen 39, 134 en 167 van de Grondwet, in
samenhang gelezen met artikel 92bis, § 4bis, van de bijzondere wet
van 8 augustus 1980 : bij gebrek aan een samenwerkingsakkoord
over de Belgische deelname aan het Internationaal Agentschap voor
Atoomenergie, kon de federale wetgever de bestreden bepalingen
niet aannemen zonder overleg te plegen met de gewestregeringen.

Artikel 92bis, § 4bis, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980
regelt de samenwerking tussen de federale overheid, de
gemeenschappen en de gewesten op het vlak van de
vertegenwoordiging van België bij de internationale en
supranationale organisaties, de standpuntbepaling in die
organisaties, de voorbereiding van de onderhandelingen en de
beslissingen in die organisaties en het opvolgen van de
werkzaamheden van die organisaties : die bepaling legt aan de
federale overheid niet de verplichting op om bij het aannemen van
wetten - ongeacht of zij al dan niet beogen uitvoering te geven aan
verbintenissen die op internationaal niveau werden aangegaan -
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overleg te plegen met de gemeenschappen of de gewesten. De
overige in het middel aangevoerde bepalingen bevatten evenmin
zulk een verplichting.

De Vlaamse Regering voerde ten slotte aan dat de bestreden
bepalingen in strijd zouden zijn met artikel 92bis, § 1, van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980, met het
evenredigheidsbeginsel en met het beginsel van de federale
loyauteit, doordat de federale aangelegenheid bedoeld in de wet
van 9 februari 1981, en de gewestelijke aangelegenheid bedoeld in
artikel 6, § 1, VI, eerste lid, 4°, van de bijzondere wet van 8 augustus
1980, dermate verweven zouden zijn dat ze slechts in onderlinge
samenwerking zouden kunnen worden geregeld.

Artikel 92bis, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980
voorziet slechts in een mogelijkheid - en niet in een verplichting -
voor de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten om
samenwerkingsakkoorden te sluiten die onder meer betrekking
hebben op de gezamenlijke oprichting en het gezamenlijke beheer
van gemeenschappelijke diensten en instellingen, op de
gezamenlijke uitoefening van eigen bevoegdheden of op de
gemeenschappelijke ontwikkeling van initiatieven. Het ontbreken
van een samenwerkingsakkoord in een aangelegenheid waarvoor,
zoals dat te dezen het geval is, de bijzondere wetgever daartoe niet
in een verplichting voorziet, houdt in beginsel geen schending in
van de bevoegdheidverdelende regels; het staat aan de overheden
die complementaire bevoegdheden uitoefenen om te beoordelen of
het opportuun is gebruik te maken van de in artikel 92bis, § 1, van
de bijzondere wet van 8 augustus 1980 vermelde mogelijkheid.

In de uitoefening van hun bevoegdheden dienen de wetgevers
weliswaar 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 bestreden bepalingen een weerslag kunnen
hebben op de bevoegdheid van de gewesten bedoeld in artikel 6,
§ 1, VI, eerste lid, 4°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980,
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volstaat evenwel niet om te besluiten tot een schending van het
evenredigheidsbeginsel. Bovendien is de desbetreffende
bevoegdheid van de federale overheid niet dermate verweven met
de voormelde gewestbevoegdheid dat ze alleen in samenwerking
kan worden uitgeoefend. De bestreden bepalingen schenden het
evenredigheidsbeginsel dat bij de uitoefening van bevoegdheden in
acht moet worden genomen, niet.

Kortom, het Hof verwerpt het beroep ingesteld tegen de artikelen 25
en 26 van de wet van 28 april 2010 « houdende diverse bepalingen ».

10. De subsidies voor projecten inzake gemeentelijke
infrastructuur bestemd voor kinderdagverblijven in het
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
(arrest nr. 184/2011)

De ordonnantie van 14 december 2009 houdende de Algemene
Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het
begrotingsjaar 2010 voorziet in de basisallocatie 10.005.28.01.63.21,
die valt onder activiteit 28 (« Investeringssubsidies en andere
kapitaalsoverdrachten aan gemeenten en OCMW’s ») van
programma 05 (« Financiering van specifieke projecten van de
gemeenten ») van opdracht 10 (« Ondersteuning en begeleiding van
de plaatselijke besturen ») van sectie I (« Uitgaven van de diensten
van de Regering ») van de begrotingstabel; de benaming van die
allocatie is « Subsidiëring van de projecten inzake gemeentelijke
infrastructuur bestemd voor de kinderkribbes ». Zij betreft de
toekenning van facultatieve subsidies (artikel 13, derde lid, van de
ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van
14 december 2009 « houdende de Algemene Uitgavenbegroting van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2010 »)
en wordt als volgt verantwoord : « Subsidies aan de gemeenten om
nieuwe plaatsen te scheppen in de gemeentelijke infrastructuren
voorbehouden voor de kinderopvang. Het krediet werd verhoogd
ten belope van 50 % ». Het voormelde programma 05 wordt onder
andere als volgt toegelicht : « In het kader van de specifieke
financiering van de gemeenten dient tevens te worden gewezen op
de versterking van de inspanning van het Gewest om plaatsen in
kinderkribben te creëren door daartoe een begrotingskrediet van
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4.500.000 euro in te schrijven. Begin 2010 zal naar de gemeenten een
nieuwe projectoproep gelanceerd worden ».

Bij het Hof is een beroep ingesteld tot vernietiging van de
voormelde bepaling, in het kader waarvan het werd verzocht
uitspraak te doen over de overeenstemming van die bepaling met
artikel 5, § 1, II, 1°, en met artikel 6, § 1, VIII, 9° en 10°, van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen,
doordat die bepaling de gemeenschapsaangelegenheid van het
gezinsbeleid zou regelen.

Na de artikelen 128 en 135 van de Grondwet te hebben geciteerd,
wijst het Hof erop dat, volgens de parlementaire voorbereiding, de
aangelegenheid bedoeld in artikel 5, § 1, II, 1°, van de bijzondere
wet van 8 augustus 1980 onder meer betrekking heeft op « de
materiële, sociale, psychologische, morele en opvoedende bijstand
en hulpverlening, aan de kinderen, met inbegrip van het
kinderopvangbeleid, hetzij dat deze bijstand en hulpverlening
rechtstreeks, hetzij langs verenigingen en instellingen, met inbegrip
van het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn, verstrekt worden ».
Gelet op de artikelen 135 en 138 van de Grondwet, artikel 63, eerste
lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de
Brusselse instellingen, artikel 3, 7°, van het decreet II van de Franse
Gemeenschap van 19 juli 1993 « tot toekenning van de uitoefening
van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het
Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie », artikel 3,
7°, van het decreet II van het Waalse Gewest van 22 juli 1993 « tot
toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de
Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse
Gemeenschapscommissie » en artikel 3, 7°, van het decreet III van
de Franse Gemeenschapscommissie van 22 juli 1993 « tot
toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de
Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse
Gemeenschapscommissie », wijst het Hof overigens erop dat, op het
grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, het
gezinsbeleid in de zin van het voormelde artikel 5, § 1, II, 1°, een
aangelegenheid is die door verschillende wetgevers wordt
geregeld : de Vlaamse Gemeenschap is bevoegd ten aanzien van de
er gevestigde instellingen die wegens hun organisatie moeten
worden beschouwd uitsluitend tot die Gemeenschap te behoren; de
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Franse Gemeenschapscommissie is bevoegd ten aanzien van de er
gevestigde instellingen die wegens hun organisatie moeten worden
beschouwd uitsluitend te behoren tot de Franse Gemeenschap; de
Franse Gemeenschap blijft bevoegd om hetgeen behoort tot de
opdrachten die zijn toegewezen aan de « Office de la naissance et de
l’enfance » (Dienst voor geboorte en kinderwelzijn van de Franse
Gemeenschap) te regelen; de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie is, wat haar betreft, bevoegd om de
aspecten van die aangelegenheid te regelen die ontsnappen aan de
bevoegdheid van de drie voormelde decreetgevers. Het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest is daarentegen niet bevoegd om die
aangelegenheid te regelen.

De betwiste basisallocatie maakt een aanvullende financiering van
gemeentelijke kinderdagverblijven mogelijk : de ordonnantie van
14 december 2009 regelt in die mate het gezinsbeleid in de zin van
artikel 5, § 1, II, 1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980.

Het Hof citeert vervolgens, naast artikel 39 van de Grondwet,
artikel 6, § 1, VIII, 9° en 10°, van de bijzondere wet van 8 augustus
1980, zoals vervangen bij artikel 4 van de bijzondere wet van 13 juli
2001 « houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de
gewesten en de gemeenschappen », alsook naar artikel 4, eerste lid,
van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de
Brusselse instellingen. De « algemene financiering van de
gemeenten » heeft betrekking op de « algemene financieringswijzen
door middel waarvan de gemeenten […] gefinancierd worden,
volgens criteria die niet rechtstreeks gebonden zijn aan een
specifieke taak of opdracht ».

Wat de financiering van specifieke gemeentelijke taken betreft, heeft
de betwiste basisallocatie niets uit te staan met de aangelegenheid
van de algemene financiering van de gemeenten in de zin van
artikel 6, § 1, VIII, 9°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980. Zij
valt, zoals eerder aangegeven, onder de
gemeenschapsbevoegdheden, zodat zij evenmin kan worden
beschouwd als een maatregel in het kader van de uitoefening, door
het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, van zijn bevoegdheid inzake
financiering van de opdrachten uit te voeren door de gemeenten, in
de zin van artikel 6, § 1, VIII, 10°, van dezelfde wet.
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Artikel 178 van de Grondwet bepaalt dat « onder de voorwaarden
en op de wijze die de wet, aangenomen met de meerderheid
bepaald in artikel 4, laatste lid, bepaalt, draagt het Parlement van
het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, bij de in artikel 134 bedoelde
regel, financiële middelen over aan de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie en aan de Vlaamse en de Franse
Gemeenschapscommissies ». Die financiële overdracht heeft
betrekking op « gemeenschapsaangelegenheden bedoeld in
artikel 108ter, § 3, eerste lid [thans artikel 136] van de Grondwet [die
de aangelegenheden zijn] welke opgedragen zijn of zullen worden
aan de Vlaamse Gemeenschap en aan de Franse Gemeenschap »
(artikel 61 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking
tot de Brusselse instellingen) : zij kan dus betrekking hebben op de
kinderopvang in de gemeentelijke kinderdagverblijven die in het
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest gelegen zijn. Ter uitvoering van
het voormelde artikel 178 bepaalt artikel 83bis van de bijzondere wet
van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen dat,
« onverminderd de artikelen 83ter en 83quater […] het Brussels
Hoofdstedelijk Parlement vanaf het begrotingsjaar 1995 middelen
[kan] overdragen aan de Vlaamse en de Franse
Gemeenschapscommissies, die worden verdeeld volgens de
verdeelsleutel van 20 pct. voor de Vlaamse
Gemeenschapscommissie en 80 pct. voor de Franse
Gemeenschapscommissie ». Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
is dus bevoegd om te voorzien in de financiering van de
gemeenschapscommissies.

De bestreden basisallocatie maakt een aanvullende financiering van
gemeentelijke kinderdagverblijven mogelijk. De in de bestreden
basisallocatie toegekende middelen worden echter overgedragen
aan de gemeenten, en niet aan de gemeenschapscommissies, in de
voorwaarden neergelegd in artikel 83bis van de bijzondere wet van
12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen. Het Hof
vernietigt bijgevolg basisallocatie 10.005.28.01.63.21 van de
ordonnantie van 14 december 2009 houdende de Algemene
Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het
begrotingsjaar 2010.

Het wijst erop dat die vernietiging evenwel niet als gevolg mag
hebben dat de op grond van die bepaling toegekende financiering
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dient te worden terugbetaald. Een aantal gefinancierde
infrastructuurprojecten zijn reeds afgerond en andere worden thans
uitgevoerd. Een vernietiging met terugwerkende kracht zou als
gevolg hebben dat verschillende actoren, die zich te goeder trouw
konden beroepen op een begrotingsbepaling en op een daarop
steunende overheidsbeslissing, in financiële problemen zouden
komen. Daarom handhaaft het Hof, met toepassing van artikel 8
van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof,
definitief de gevolgen van de vernietigde bepaling.

B. RECHTEN EN VRIJHEDEN

11. De onschendbaarheid van de woning, het recht op toegang
tot een rechter en de inachtneming van de tegenspraak
inzake douane en accijnzen
(arrest nr. 10/2011)

De artikelen 197 en 198, § 3, van de algemene wet inzake douane
en accijnzen, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 18 juli 1977,
(hierna : de AWDA) maken deel uit van een regelgeving die ertoe
strekt de omvang en frequentie van de fraude te bestrijden in deze
bijzonder technische en grensoverschrijdende materie, die mede
door een uitgebreide Europese regelgeving wordt beheerst.

Meer in het bijzonder maken die bepalingen deel uit van het
hoofdstuk « betreffende visitatie en peiling inzake de accijnzen ».

Aan het Hof werden vragen gesteld over de grondwettigheid van
de voormelde bepalingen, beschouwd in het licht van de hierna
bedoelde aspecten : in zoverre die bepalingen het recht op
onschendbaarheid van de woning, zoals vervat in artikel 15 van de
Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees
Verdrag voor de rechten van de mens, al dan niet zouden schenden
wanneer zij aldus worden begrepen dat de politierechter het
betreden van bewoonde lokalen kan toelaten zonder mededeling
van bescheiden, mondelinge toelichtingen of grondige motivering
en dat, in geval van mondelinge toelichtingen, de toestemming van
de politierechter kan steunen op mondelinge toelichtingen die niet
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aan het strafdossier worden toegevoegd; in zoverre de in het geding
zijnde artikelen 197 en 198, § 3, wanneer zij op dezelfde wijze
worden begrepen, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet zouden
schenden, in samenhang gelezen met artikel 6.1 van het Europees
Verdrag voor de rechten van de mens, aangezien de toestemming
om bewoonde lokalen te betreden door geen enkele rechter op haar
wettigheid kan worden gecontroleerd, terwijl de huiszoeking,
toegestaan met toepassing van artikel 89bis van het Wetboek van
strafvordering, voor de feitenrechter kan worden betwist; aan het
Hof werd ten slotte gevraagd of artikel 198, § 3, van de AWDA de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in samenhang gelezen
met artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de
mens, in zoverre de toestemming om bewoonde lokalen te betreden
niet dient te worden gemotiveerd, terwijl de huiszoeking, op grond
van artikel 89bis van het Wetboek van strafvordering, uitsluitend
kan worden toegestaan bij een met redenen omklede beslissing en
enkel wanneer zij noodzakelijk is. Het Hof onderzoekt die vragen,
die betrekking hebben op de voorwaarden tot, de controle op en de
motivering van de toestemming om bewoonde lokalen te betreden,
gezamenlijk.

Na te hebben doen opmerken dat de hierboven uiteengezette
doelstelling van de AWDA de wetgever niet ontslaat van de
verplichting de grondrechten van de betrokken personen te
eerbiedigen, wijst het Hof erop dat het in zijn arresten nrs. 16/2001
en 60/2002 reeds uitspraak heeft gedaan over de voormelde
afwijking. Het heeft met name vastgesteld dat de vrijstelling van de
rechterlijke machtiging beperkt is tot hetgeen strikt noodzakelijk is
om het beoogde doel te bereiken, terwijl ook de uitoefening van de
visitatiebevoegdheid met voldoende waarborgen ter voorkoming
van misbruik is omringd. Daardoor heeft de wetgever een billijk
evenwicht tot stand gebracht tussen, enerzijds, de rechten van de
betrokken personen en, anderzijds, de noodzaak om op een
doeltreffende manier inbreuken op de douanewetgeving te kunnen
vaststellen.

De hier voorliggende prejudiciële vragen hebben evenwel
betrekking op de situatie waarin de visitatie wel aan een rechterlijke
machtiging is onderworpen, meer bepaald wanneer zij woningen
betreft die niet in de tolkring zijn gelegen.
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Het Hof wijst voorts erop dat het recht op de eerbiediging van de woning
een burgerrechtelijk karakter in de zin van artikel 6.1 van het
Europees Verdrag voor de rechten van de mens heeft : aangezien de
uitoefening van het recht van toegang tot bewoonde lokalen een
inmenging in dat recht vormt, moeten de daarmee verband
houdende betwistingen worden behandeld met naleving van de in
die bepaling vervatte waarborgen. Zoals het Hof in het arrest
nr. 171/20081 met betrekking tot een soortgelijke bepaling van de
wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie heeft
vastgesteld, houden de waarborgen van artikel 6.1 van het Europees
Verdrag voor de rechten van de mens met name in dat de
betrokkenen een daadwerkelijke jurisdictionele controle, zowel in
feite als in rechte, kunnen verkrijgen op de regelmatigheid van de
beslissing waarmee de toegang tot bewoonde lokalen wordt
toegestaan, alsook, in voorkomend geval, van de maatregelen die
op grond daarvan zijn genomen; het beschikbare beroep moet of de
beschikbare beroepen moeten, wanneer een onregelmatigheid
wordt vastgesteld, het mogelijk maken ofwel de toegang te
voorkomen, ofwel, indien een onregelmatig geachte toegang reeds
heeft plaatsgehad, de betrokkene een gepast herstel te bieden. In de
interpretatie van de verwijzende rechter volgens welke de in het
geding zijnde bepalingen elk rechterlijk toezicht op de wettigheid
van de door de politierechter verleende toestemming uitsluiten,
voldoen die bepalingen niet aan de vereisten van artikel 6.1 van het
Europees Verdrag voor de rechten van de mens en zijn zij derhalve
in strijd met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang
gelezen met die verdragsbepaling. De artikelen 197 en 198, § 3, van
de AWDA kunnen evenwel anders worden geı̈nterpreteerd, in die
zin dat die bepalingen zich niet ertegen verzetten dat de
toestemming van de politierechter om bewoonde lokalen te
betreden, voor de strafrechter wordt betwist : in die interpretatie
schenden de voormelde bepalingen de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet, in samenhang gelezen met het voormelde artikel 6.1,
niet.

Tot de waarborgen van artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de
rechten van de mens behoort ook de eerbiediging van het beginsel
van de tegenspraak : dat beginsel impliceert in de regel het recht

1 Zie verslag 2008, pp. 29-34.
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voor de partijen om kennis te nemen van elk stuk dat of elke
opmerking die bij de rechter wordt neergelegd en ze te bespreken.
De rechten van de verdediging moeten echter worden afgewogen
tegen de belangen die onder de toepassing van artikel 8 van het
Europees Verdrag voor de rechten van de mens vallen : aldus is het
in uitzonderlijke situaties denkbaar dat bepaalde stukken van het
dossier aan de tegenspraak ontsnappen. Ten aanzien van artikel 6.1
van dat Verdrag zijn evenwel enkel die maatregelen die de rechten
van de verdediging beperken legitiem die absoluut noodzakelijk
zijn. Bovendien moeten de moeilijkheden die een van de partijen bij
de uitoefening van haar verdediging zou ondervinden vanwege een
beperking van haar rechten, worden gecompenseerd door de
waarborg van de voor het rechtscollege gevolgde procedure. In het
omgekeerde geval moeten de inbreuken op het privéleven die
voortvloeien uit een gerechtelijke procedure zoveel mogelijk
worden beperkt tot diegene die door specifieke kenmerken van de
procedure, enerzijds, en door de gegevens van het geschil,
anderzijds, strikt noodzakelijk worden gemaakt.

In de interpretatie van de verwijzende rechter kan de toestemming
van de politierechter om bewoonde lokalen te betreden, steunen op
bescheiden en toelichtingen die niet aan het strafdossier worden
toegevoegd.

Uit hetgeen voorafgaat volgt dat de rechten van de verdediging op
onevenredige wijze zouden worden beperkt indien de bescheiden
en toelichtingen waarop de toestemming van de politierechter om
bewoonde lokalen te betreden is gebaseerd, volledig worden
onttrokken aan het beginsel van de tegenspraak. In de interpretatie
van de in het geding zijnde bepalingen volgens welke de
bescheiden en toelichtingen waarop de toestemming van de
politierechter om bewoonde lokalen te betreden is gebaseerd
volledig aan het beginsel van de tegenspraak worden onttrokken,
voldoen die bepalingen niet aan de vereisten van artikel 6.1 van het
Europees Verdrag voor de rechten van de mens en leiden zij tot een
willekeurige inmenging in het recht op de onschendbaarheid van de
woning. Het Hof wijst voorts erop dat de artikelen 197 en 198, § 3,
van de AWDA evenwel in die zin kunnen worden geı̈nterpreteerd
dat de bescheiden en toelichtingen waarop de toestemming van de
politierechter om bewoonde lokalen te betreden is gebaseerd niet
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aan het beginsel van de tegenspraak worden onttrokken, behoudens
wanneer daardoor een ander grondrecht of beginsel op
onevenredige wijze zou worden uitgehold (bijvoorbeeld het recht
op bescherming van de identiteit van de indiener van de klacht of
aangifte, zie het voormelde arrest nr. 171/2008, B.6.4). In die
interpretatie schenden de in het geding zijnde bepalingen artikel 15
van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8 van het
Europees Verdrag voor de rechten van de mens, niet.

Wat betreft de kwestie van de motivering van de beschikking
waarmee toestemming voor een huiszoeking wordt verleend, ten
slotte, bepaalt artikel 89bis van het Wetboek van strafvordering dat
de onderzoeksrechter een opdracht tot huiszoeking kan geven; hij
geeft die opdracht bij een met redenen omklede beschikking en
enkel wanneer het noodzakelijk is. Artikel 198, § 3, van de AWDA
bepaalt niet uitdrukkelijk dat de machtiging tot visitatie van de
rechter in de politierechtbank dient te worden gemotiveerd.

Het voorafgaande optreden van een onafhankelijke en onpartijdige
magistraat vormt een belangrijke waarborg tegen het gevaar voor
misbruik of willekeur.

De hierboven bedoelde daadwerkelijke jurisdictionele controle van
de machtiging tot visitatie en de concrete uitoefening van de rechten
van de verdediging, zoals al eerder nader gepreciseerd, zouden op
onevenredige wijze worden belemmerd wanneer de afweging van
de politierechter en de door hem bepaalde modaliteiten niet in de
redengeving van de machtiging zouden worden opgenomen. In de
interpretatie van artikel 198, § 3, van de AWDA volgens welke de
door de politierechter verleende toestemming niet dient te worden
gemotiveerd, voldoet die bepaling niet aan de vereisten van
artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens
en is zij derhalve in strijd met de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet, in samenhang gelezen met die verdragsbepaling. Voorts
wijst het Hof evenwel erop dat dat artikel 198, § 3, anders kan
worden geı̈nterpreteerd, in die zin dat het de politierechter niet
vrijstelt van de verplichting om de machtiging tot visitatie
uitdrukkelijk te motiveren : in die interpretatie schendt dat artikel
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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.

Aan het Hof werd eveneens een vraag gesteld over artikel 4 van de
wet van 22 april 2003 houdende toekenning van de hoedanigheid
van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van
de Administratie der douane en accijnzen, volgens hetwelk,
onverminderd het bepaalde in de artikelen 47ter en 40bis van het
Wetboek van strafvordering de betrokken ambtenaren, onder
dezelfde voorwaarden als die vermeld in het Wetboek van
strafvordering, bijzondere opsporingsmethoden mogen toepassen
die bestaan uit de observatie en de informantenwerking, evenals de
uitgestelde tussenkomst behorende tot de andere
onderzoeksmethoden. Aan het Hof werd gevraagd of dat artikel de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in samenhang gelezen
met artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de
mens, wanneer het aldus wordt begrepen dat de ambtenaren van
douane en accijnzen over geen machtiging tot observatie in de zin
van artikel 47sexies van het Wetboek van strafvordering dienen te
beschikken.

De bijzondere opsporingsmethode observatie kan slechts in
bepaalde omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden worden
aangewend; de aanwending ervan is met name onderworpen aan
de machtiging door de procureur des Konings. Zoals voortvloeit uit
het arrest nr. 202/20041, bieden de artikelen 47sexies en 47septies van
het Wetboek van strafvordering voldoende bescherming tegen
misbruik en willekeurige inmenging door de overheid in de
grondrechten van het individu. Daarnaast wordt de regelmatigheid
van de bijzondere opsporingsmethoden, sinds de wet van
27 december 2005, gecontroleerd door een onafhankelijke en
onpartijdige rechter, namelijk de kamer van
inbeschuldigingstelling, op grond van artikel 235ter van het
Wetboek van strafvordering.

1 Zie verslag 2004, pp. 83-100.
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De in het geding zijnde bepaling verleent aan bepaalde ambtenaren
van douane en accijnzen de bevoegdheid tot het aanwenden van die
bijzondere opsporingsmethode « onder dezelfde voorwaarden als
die vermeld in het Wetboek van strafvordering ». In de interpretatie
volgens welke de observatie door de ambtenaren van douane en
accijnzen niet onderworpen is aan de voorwaarden van het Wetboek
van strafvordering, voldoet die bepaling niet aan de vereisten van
de artikelen 6.1 en 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van
de mens en is zij in strijd met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet,
in samenhang gelezen met de voormelde artikelen van het Europees
Verdrag voor de rechten van de mens. Het Hof doet evenwel
opmerken dat artikel 4 van de wet van 22 april 2003 anders kan
worden geı̈nterpreteerd, in die zin dat het de observatie door de
ambtenaren van douane en accijnzen slechts toestaat onder dezelfde
voorwaarden als die welke zijn vermeld in het Wetboek van
strafvordering : in die interpretatie schendt dat artikel 4 de
grondwettelijke bepalingen, in samenhang gelezen met de
voormelde verdragsbepalingen, niet.

12. Het recht op de bescherming van de gezondheid en het
rookverbod in de horecazaken
(arrest nr. 37/2011)

De wet van 22 december 2009 stelt, zoals haar opschrift het
aangeeft, « een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen
toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers
tegen tabaksrook » in; zij is gewijzigd bij een tweede wet van
dezelfde datum.

Bij het Hof is een beroep tot vernietiging van die wetten ingesteld.

Bij het Hof is eveneens een vordering tot schorsing aanhangig
gemaakt, die het heeft verworpen bij zijn arrest nr. 40/2010 : het Hof
heeft immers geoordeeld dat, hoewel het middel ernstig is, het
risico op een moeilijk te herstellen ernstig nadeel daarentegen niet is
aangetoond.
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Het Hof onderzoekt achtereenvolgens de volgende aspecten : de
uitzondering voor drankgelegenheden, de uitzondering voor
kansspelinrichtingen van klasse I, de rookkamers en, ten slotte, de
rookvrije werkplaats.

Wat de uitzondering voor drankgelegenheden betreft, hebben de
artikelen 2, 9°, en 4, § 1, van de bestreden wet als gevolg dat,
minstens tot 31 december 2011 en ten laatste tot 30 juni 2014, het
roken toegestaan blijft in horecazaken waar « de belangrijkste en
permanente activiteit er enkel uit bestaat dranken, waaronder
dranken met ethylalcohol, aan te bieden voor consumptie ter
plaatse en waar geen andere levensmiddelen worden aangeboden
voor consumptie ter plaatse dan voorverpakte levensmiddelen die
zonder enige bijkomende maatregel gedurende minstens drie
maanden houdbaar blijven ». In verschillende van hun middelen
voerden de verzoekende partijen aan dat die uitzondering op het
algemene rookverbod in de horeca in strijd is met de artikelen 10, 11,
22 en 23 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met
artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.

Het Hof merkt op dat inzake blootstelling aan tabaksrook het recht
op de bescherming van de gezondheid verankerd in artikel 23,
derde lid, 2°, van de Grondwet dient te worden gelezen in
samenhang met de binnen de Wereldgezondheidsorganisatie
gesloten Kaderovereenkomst inzake de bestrijding van het
tabaksgebruik, gedaan te Genève op 21 mei 2003, en inzonderheid
de artikelen 8 en 18 ervan, alsook met de richtlijnen betreffende de
uitvoering van die overeenkomst; die bepalingen dienen eveneens
in samenhang te worden gelezen met de Aanbeveling van de Raad
van de Europese Unie van 30 november 2009 betreffende rookvrije
ruimten.

De horecabezoekers en -werknemers dienen op dezelfde wijze te
worden beschermd tegen de schadelijke gevolgen van passief
roken, zelfs indien de blootstelling aan de kankerverwekkende
substanties slechts minimaal is; het door artikel 2, 9°, en artikel 4,
§ 1, van de bestreden wet gemaakte onderscheid stemt niet overeen
met die verplichting, aangezien dat onderscheid als gevolg heeft dat
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bepaalde horecabezoekers en -werknemers nog steeds worden
blootgesteld aan de gezondheidsrisico’s verbonden aan het gebruik
van tabaksproducten.

De Ministerraad betoogde dat horecazaken waar voedsel wordt
geserveerd, anders zijn ingericht en andere openingsuren hebben
dan horecazaken waar zulks niet gebeurt. Ook die omstandigheden
hebben evenwel geen invloed op de schadelijke effecten van
tabaksrook. Ook het al dan niet kunnen nuttigen of moeten
opdienen van voorverpakte etenswaren beı̈nvloedt die
gezondheidsrisico’s niet. Volgens dezelfde partij dienden die
ernstige risico’s voor de gezondheid van horecabezoekers en
-werknemers te worden afgewogen tegen een economisch motief
dat erin zou bestaan de zogenaamde kleine volkscafés te
beschermen tegen de nadelige gevolgen van de onmiddellijke
toepassing van het rookverbod. Het Hof antwoordt dat de
Ministerraad niet aantoont hoe die cafés zouden worden benadeeld
door een veralgemeend rookverbod, nu het veeleer het onderscheid
tussen verschillende categorieën van horecazaken is dat voor
concurrentievervalsing kan zorgen; overigens blijkt uit de
wetenschappelijke studies die de verzoekende partijen voorleggen
dat in landen met een algemeen rookverbod het horecabezoek niet
afneemt, maar dat veeleer een nieuwe clientèle van niet-rokers
wordt aangeboord.

Het Hof vernietigt bijgevolg artikel 2, 9°, en artikel 4, § 1, van de
bestreden wet, alsook de bepalingen van artikel 4, §§ 2 tot 5, die
onlosmakelijk verbonden zijn met paragraaf 1 van artikel 4.

Wat de uitzondering voor kansspelinrichtingen van klasse I betreft,
voerden sommige verzoekende partijen aan dat artikel 5 van de
bestreden wet de artikelen 10, 11, 22 en 23 van de Grondwet alsook
artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens
schendt, doordat het in een tijdelijke uitzondering op het algemene
rookverbod voor kansspelinrichtingen van klasse I voorziet.

De in die bepaling bedoelde uitzondering op het algemene
rookverbod raakt op dezelfde wijze de bescherming van de
gezondheid van de overige bezoekers en van de werknemers van de
betrokken kansspelinrichtingen en drankgelegenheden. In
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tegenstelling tot wat de Ministerraad beweert, doet het gegeven dat
er in België slechts negen kansspelinrichtingen van klasse I bestaan,
geen afbreuk aan die vaststelling, aangezien de draagwijdte van de
uitzondering geen invloed heeft op de gezondheidseffecten van het
passief roken; ook de bewering dat dergelijke etablissementen zich
richten tot een specifiek publiek doet geen afbreuk aan de
bescherming van de gezondheid van de werknemers en de
niet-rokende bezoekers. Het Hof vernietigt bijgevolg artikel 5 van
de bestreden wet.

Wat de rookkamers betreft, werden artikel 6 en artikel 14 eveneens
betwist. Die bepalingen maken het mogelijk een rookkamer in te
richten in een gesloten plaats die toegankelijk is voor het publiek en
in een onderneming : artikel 6 vereist dat de rookkamer zo is
ingericht dat de ongemakken van de rook ten opzichte van de
niet-rokers maximaal worden verminderd en dat zij is voorzien van
een rookafzuigsysteem of een verluchtingssysteem dat de rook
afdoende verwijdert; artikel 14 vereist een rookafzuigsysteem dat
de rook afdoende verwijdert. Het Hof wijst de tegen de voormelde
bepalingen geformuleerde kritiek van de hand omdat het van
oordeel is dat die bepalingen voldoende duidelijk en nauwkeurig
zijn geformuleerd en het recht op bescherming van de gezondheid
niet schenden.

Wat de rookvrije werkplaats betreft, ten slotte, verweten bepaalde
verzoekende partijen artikel 11, § 2, 3°, - dat drankgelegenheden en
kansspelinrichtingen van klasse I tot uiterlijk 1 juli 2014 uitsluit van
de bepalingen betreffende de rookvrije werkplaats – dat het de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang
gelezen met de artikelen 3 en 11 van het herziene Europees Sociaal
Handvest, met de artikelen 22 en 23 van de Grondwet en met
artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens,
schendt.

Na te hebben opgemerkt dat de bestreden bepaling voor haar
toepassingsgebied verwijst naar artikel 4, § 1, en artikel 5 van de
bestreden wet, is het Hof, rekening houdend met wat het voorheen
heeft beslist, van mening dat de blootstelling aan de
gezondheidsrisico’s verbonden aan het gebruik van
tabaksproducten, van de werknemers van drankgelegenheden en
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van kansspelinrichtingen van klasse I niet redelijkerwijze zou
kunnen worden verantwoord, en dat artikel 11, § 2, 3°, derhalve
dient te worden vernietigd.

Hoewel het Hof de voormelde bepalingen vernietigt, handhaaft het
de gevolgen van die bepalingen evenwel tot 30 juni 2011, teneinde
de betrokken drankgelegenheden en kansspelinrichtingen de tijd te
geven zich aan het algemene rookverbod te conformeren. Het Hof
merkt ook op dat de vernietiging van artikel 2, 9°, artikel 4 en
artikel 5 van de bestreden wet geen afbreuk doet aan het
strafrechtelijk wettigheidsbeginsel, nu de wetgever zelf heeft beslist
dat de uitzonderingen op het algemene rookverbod voor wat betreft
drankgelegenheden en kansspelinrichtingen van klasse I worden
opgeheven met ingang van uiterlijk 1 juli 2014 en hij de Koning de
mogelijkheid heeft gegeven om die opheffing in overleg met de
sector te vervroegen.

13. Het wettigheidsbeginsel in onderwijszaken en de aan de
Raad van het (Vlaamse) Gemeenschapsonderwijs verleende
machtiging om zich uit te spreken over een voor leerlingen
geldend algemeen verbod op het dragen van zichtbare
religieuze en levensbeschouwelijke kentekens
(arrest nr. 40/2011)

Het bijzonder decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 14 juli
1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs bepaalt in zijn
artikel 33, § 1, 1° en 2°, dat « inzake algemeen beleid […] de Raad
[van het Gemeenschapsonderwijs] bevoegd [is] voor : 1° het
opstellen van de neutraliteitsverklaring en de verklaring van
gehechtheid aan het gemeenschapsonderwijs; 2° de interne
kwaliteitszorg van het gemeenschapsonderwijs, op voorstel van de
afgevaardigd-bestuurder; […] »; bij artikel 34, § 1, van hetzelfde
decreet wordt inzake het pedagogisch beleid aan de Raad « 1° het
opstellen van het pedagogisch project van het
gemeenschapsonderwijs; […] » toevertrouwd.

De Raad van State heeft aan het Hof gevraagd of die bepalingen, in
de interpretatie dat zij aan de Raad van het
Gemeenschapsonderwijs de bevoegdheid opdragen om zich uit te
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spreken over een algemeen en principieel verbod op het dragen van
zichtbare religieuze en levensbeschouwelijke kentekens,
bestaanbaar zijn met artikel 24 van de Grondwet. Na het door het
Gemeenschapsonderwijs ingediende verzoek tot herformulering te
hebben onderzocht, concludeert het Hof dat het Hof in essentie
wordt gevraagd of die grondwettelijke bepaling inhoudt dat een
optreden van de decreetgever is vereist voor het invoeren van een
algemeen en principieel verbod op het dragen van zichtbare
religieuze of levensbeschouwelijke kentekens, dan wel of ze toelaat
dat de decreetgever, bij decreet aangenomen met de in paragraaf 2
van dat artikel bedoelde bijzondere meerderheid, de bevoegdheid
om te beslissen over een dergelijk verbod, opdraagt aan een
« autonoom orgaan », te dezen de Raad van het
Gemeenschapsonderwijs, zonder de krachtlijnen ervan vast te
leggen; het Hof wordt bijgevolg niet ondervraagd over de
bestaanbaarheid van een dergelijk verbod met de vrijheid van
godsdienst.

Wat het wettigheidsbeginsel in onderwijszaken betreft (artikel 24, § 5, van
de Grondwet)

Uit de parlementaire voorbereiding van de grondwetsherziening
van 15 juli 1988 met betrekking tot artikel 24, § 5, van de Grondwet
blijkt dat die bepaling de wil van de Grondwetgever uitdrukt om
aan de bevoegde wetgever de zorg voor te behouden een regeling te
treffen voor de essentiële aspecten van het onderwijs, wat de
inrichting, erkenning of subsidiëring ervan betreft, doch dat zij niet
verbiedt dat onder bepaalde voorwaarden opdrachten aan andere
overheden worden toevertrouwd. Artikel 24, § 5, vereist dat de door
de decreetgever verleende delegaties alleen betrekking hebben op
de tenuitvoerlegging van de door hem vastgestelde beginselen; de
gemeenschapsregering of een andere overheid zou daarmee de
onnauwkeurigheid van die beginselen niet kunnen opvangen of
onvoldoende omstandige beleidskeuzes niet kunnen verfijnen.

De tekst van artikel 24, § 5, heeft een algemene draagwijdte : hij
maakt geen enkel onderscheid en bevat geen enkele beperking met
betrekking tot de draagwijdte van het begrip « inrichting », wat
betekent dat elke hervorming betreffende de inrichting van het
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onderwijs, ongeacht het doel ervan, zelfs indien zij in de tijd is
beperkt, slechts bij decreet kan worden geregeld.

Wat de vrijheid van onderwijs betreft (artikel 24, § 1, van de Grondwet)

Bij het regelen van de essentiële aspecten van het onderwijs, wat de
inrichting, erkenning of subsidiëring ervan betreft, dient de
bevoegde wetgever rekening te houden met de door artikel 24, § 1,
van de Grondwet gewaarborgde onderwijsvrijheid. Die vrijheid
waarborgt het recht tot oprichting van scholen die al dan niet zijn
geënt op een bepaalde confessionele of niet-confessionele
levensbeschouwing; zij impliceert voor privépersonen eveneens de
mogelijkheid om - zonder voorafgaande toestemming en onder
voorbehoud van de inachtneming van de fundamentele rechten en
vrijheden - naar eigen inzicht onderwijs in te richten en te laten
verstrekken, zowel naar de vorm als naar de inhoud, bijvoorbeeld
door scholen op te richten die hun eigenheid vinden in bepaalde
pedagogische of onderwijskundige opvattingen. Volgens het
tweede lid van hetzelfde artikel 24, § 1, waarborgt de gemeenschap
de keuzevrijheid van de ouders : die keuzevrijheid houdt in dat de
ouders voor hun kinderen het onderwijs kunnen kiezen dat het
meest met hun levensopvatting overeenstemt; om die keuzevrijheid
te waarborgen, richt de gemeenschap neutraal onderwijs in dat de
filosofische, ideologische of godsdienstige opvattingen van de
ouders en de leerlingen in acht neemt (artikel 24, § 1, derde lid, van
de Grondwet) en subsidieert zij onderwijsinstellingen die hun
eigenheid vinden in een bepaalde godsdienstige, filosofische of
onderwijskundige opvatting.

Op het vlak van het inrichten en het laten verstrekken van
onderwijs beschikt de gemeenschap niet over eenzelfde vrijheid als
de andere inrichtende machten : volgens het tweede lid van
artikel 24, § 1, van de Grondwet dient de gemeenschap immers de
keuzevrijheid van de ouders te waarborgen, wat voor de
gemeenschap de plicht met zich meebrengt om onderwijs in te
richten. Bovendien wordt de vrijheid van de gemeenschap op
onderwijsvlak beperkt door de in artikel 24, § 1, derde en vierde lid,
van de Grondwet vervatte regels, die voorschrijven dat het door de
gemeenschap ingerichte onderwijs neutraal dient te zijn en dat de
scholen ingericht door openbare besturen de keuze dienen aan te
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bieden, tot het einde van de leerplicht, tussen onderricht in één der
erkende godsdiensten en de niet-confessionele zedenleer.

Wat de neutraliteit van het onderwijs ingericht door de gemeenschap
betreft (artikel 24, § 1, derde lid, van de Grondwet)

Volgens artikel 24, § 1, derde lid, van de Grondwet houdt de
neutraliteit onder meer de eerbied in voor de filosofische,
ideologische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de
leerlingen. Uit de parlementaire voorbereiding van de
grondwetsherziening van 15 juli 1988 met betrekking tot het begrip
« neutraliteit » blijkt dat de Grondwetgever dat begrip niet heeft
willen concipiëren als een statisch begrip.

Niettemin heeft dat begrip een minimuminhoud, waarvan niet,
zonder schending van de Grondwet, kan worden afgeweken : de
plicht van de gemeenschap om neutraal onderwijs in te richten,
vormt immers een waarborg voor de keuzevrijheid van de ouders.
Die inhoud kan niet los worden gezien van de enige - maar
essentiële - verduidelijking die de grondwettekst zelf bevat met
betrekking tot het begrip neutraliteit, meer bepaald de eerbied voor
de filosofische, ideologische of godsdienstige opvattingen van de
ouders en de leerlingen. De neutraliteit die de overheid op
filosofisch, ideologisch en godsdienstig vlak moet betrachten bij de
inrichting van het gemeenschapsonderwijs, verbiedt haar meer
bepaald filosofische, ideologische of godsdienstige opvattingen te
benadelen, te bevoordelen of op te leggen; de neutraliteit
veronderstelt bijgevolg, zoals in de verklarende nota van de
Regering bij de grondwetsherziening van 1988 staat te lezen, « een
positieve erkenning en waardering van de verscheidenheid van
meningen en houdingen » - in zoverre althans het geen meningen
betreft die een bedreiging vormen voor de democratie en voor de
fundamentele rechten en vrijheden - en een « nadruk op de
gemeenschappelijke waarden ». Het in artikel 24, § 1, derde lid, van
de Grondwet vervatte begrip neutraliteit vormt aldus een nadere
verwoording in onderwijsaangelegenheden van het grondwettelijke
beginsel van de neutraliteit van de overheid, dat nauw samenhangt
met het discriminatieverbod in het algemeen en het beginsel van de
benuttigingsgelijkheid van de openbare dienst in het bijzonder.
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Het neutraliteitsbeginsel brengt voor de bevoegde overheid
evenwel niet alleen een onthoudingsplicht met zich mee - in de zin
van een verbod om filosofische, ideologische of godsdienstige
opvattingen te benadelen, te bevoordelen of op te leggen -, maar
ook, in bepaalde omstandigheden, een positieve verplichting,
voortvloeiende uit de grondwettelijk gewaarborgde keuzevrijheid
van de ouders, om het gemeenschapsonderwijs op dusdanige wijze
te organiseren dat de « positieve erkenning en waardering van de
verscheidenheid van meningen en houdingen » er niet in het
gedrang komt.

Wat betreft de mogelijkheid voor de gemeenschap om als inrichtende macht
bevoegdheden op te dragen aan een of meer autonome organen (artikel 24,
§ 2, van de Grondwet) en de concretisering ervan in de Vlaamse
Gemeenschap

Uit de parlementaire voorbereiding van artikel 24, § 2, van de
Grondwet blijkt dat de Grondwetgever met de « bevoegdheden als
inrichtende macht » in essentie die bevoegdheden voor ogen heeft
gehad waarover ook de andere inrichtende machten van onderwijs
beschikken. Zoals al eerder in herinnering is gebracht, impliceert de
vrijheid van onderwijs de mogelijkheid voor de inrichtende
machten om scholen op te richten die hun eigenheid vinden in
bepaalde pedagogische of onderwijskundige opvattingen; het
bepalen van het pedagogische project van een school behoort aldus
in beginsel tot de bevoegdheid van de inrichtende macht van die
school.

Dat de Grondwetgever de mogelijkheid niet heeft willen uitsluiten
om, met toepassing van artikel 24, § 2, van de Grondwet, de
bevoegdheid betreffende het bepalen van het pedagogische project
van het gemeenschapsonderwijs op te dragen aan de in die bepaling
bedoelde autonome organen, kan worden afgeleid uit de
parlementaire voorbereiding. In zoverre de inrichtende macht van
het gemeenschapsonderwijs is opgedragen aan een of meer
autonome organen, komt het dus aan die organen toe het
pedagogische project te bepalen.

Bij het bepalen van het pedagogische project van het
gemeenschapsonderwijs beschikken de gemeenschap of de
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opgerichte autonome organen echter niet over eenzelfde vrijheid als
de andere inrichtende machten : het onderwijs, ingericht door de
gemeenschap, dient immers, volgens artikel 24, § 1, derde lid, van
de Grondwet, neutraal te zijn. Zoals hierboven is vastgesteld, heeft
de Grondwetgever de in die bepaling bedoelde neutraliteit echter
niet opgevat als een statisch begrip en heeft hij een evolutie in de
betekenis ervan niet willen uitsluiten, voor zover evenwel niet
wordt geraakt aan de kerninhoud ervan.

De parlementaire voorbereiding van de grondwetsherziening van
15 juli 1988 doet ervan blijken dat de Grondwetgever het invullen
van de evoluerende betekenis van het neutraliteitsbeginsel heeft
beschouwd als een bevoegdheid die nauw samenhangt met het
bepalen van het pedagogische project van het
gemeenschapsonderwijs. Uit de in die parlementaire voorbereiding
verstrekte toelichting blijkt niet alleen dat de invulling van het
neutraliteitsbeginsel niet los kan worden gezien van het bepalen
van het pedagogische project van het gemeenschapsonderwijs,
maar ook dat de Grondwetgever niet heeft willen uitsluiten dat de
desbetreffende bevoegdheden worden opgedragen aan de in
artikel 24, § 2, van de Grondwet bedoelde autonome organen.

Uit de parlementaire voorbereiding van het bijzonder decreet van
19 december 1988 betreffende de Autonome Raad voor het
Gemeenschapsonderwijs blijkt dat de bevoegdheden die werden
opgedragen aan de Autonome Raad ruim dienen te worden
opgevat. De bijzondere decreetgever heeft bijgevolg de aan de
Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs (later het
Gemeenschapsonderwijs) opgedragen bevoegdheden betreffende
het opstellen van de neutraliteitsverklaring, de verklaring van
gehechtheid aan het gemeenschapsonderwijs en het pedagogische
project van dat onderwijs, ruim opgevat. Zoals blijkt uit de
parlementaire voorbereiding van het in het geding zijnde decreet,
dient ervan te worden uitgegaan dat « [de Vlaamse Raad] inzake de
neutraliteitsverklaring […] volledig afstand [doet] van zijn
rechten ».

Wat het « algemeen en principieel verbod op het dragen van zichtbare
religieuze en levensbeschouwelijke kentekens » in het
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gemeenschapsonderwijs en de bevoegdheid van de Raad van het
Gemeenschapsonderwijs betreft

Door middel van een voor leerlingen geldend algemeen en
principieel verbod op het dragen van zichtbare religieuze en
levensbeschouwelijke kentekens in de onderwijsinstellingen van het
Gemeenschapsonderwijs, wordt een nieuwe wending gegeven aan
het neutraliteitsbegrip, zoals vervat in artikel 24, § 1, derde lid, van
de Grondwet, die evenwel niet per definitie ermee strijdig is : zoals
reeds is vastgesteld, heeft de Grondwetgever de neutraliteit van het
gemeenschapsonderwijs immers niet als een star beginsel, losstaand
van maatschappelijke evoluties, geconcipieerd. Bovendien kan de
neutraliteit in bepaalde omstandigheden voor de bevoegde
overheid de plicht met zich meebrengen om maatregelen te nemen
met het oog op het waarborgen van de « positieve erkenning en
waardering van de verscheidenheid van meningen en houdingen »
in het gemeenschapsonderwijs.

Uit het voorgaande is gebleken, enerzijds, dat de bijzondere
decreetgever de bevoegdheid betreffende het invullen van de
evoluerende betekenis van het in de Grondwet vervatte
neutraliteitsbeginsel volledig heeft willen overdragen aan het
Gemeenschapsonderwijs, en anderzijds, dat de Grondwetgever een
dergelijke overdracht niet heeft willen uitsluiten.

Niettemin dient te worden vastgesteld dat zowel de parlementaire
voorbereiding van de grondwetsherziening van 15 juli 1988 als die
van het bijzonder decreet van 19 december 1988 melding maken van
het feit dat aan de met toepassing van artikel 24, § 2, van de
Grondwet op te richten autonome organen geen « verordenende
bevoegdheden » toekomen.

Het aannemen, door de Raad van het Gemeenschapsonderwijs, van
een voor leerlingen geldend algemeen en principieel verbod op het
dragen van zichtbare religieuze en levensbeschouwelijke kentekens
dat uitsluitend geldt in de onderwijsinstellingen van het
Gemeenschapsonderwijs, kan echter niet worden beschouwd als het
uitoefenen van een « verordenende bevoegdheid » in de zin van de
aangehaalde parlementaire voorbereiding : een dergelijk,
uitsluitend binnen de onderwijsinstellingen van het
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Gemeenschapsonderwijs geldend, verbod dient te worden
beschouwd als een maatregel van inwendige orde, vergelijkbaar
met de door de andere inrichtende machten van onderwijs
opgestelde reglementen van inwendige orde; het gaat bijgevolg niet
om een verordening in de zin van een algemeen voorschrift dat voor
alle leerlingen geldt, ongeacht de aard van de onderwijsinstelling
waar de leerling is ingeschreven. Noch de Grondwetgever, noch de
bijzondere decreetgever, hebben de met toepassing van artikel 24,
§ 2, van de Grondwet opgerichte autonome organen willen
verbieden om, met het oog op het vrijwaren van het ordentelijke
verloop van het onderwijsgebeuren of van het pedagogische project,
reglementen van inwendige orde aan te nemen betreffende het
gedrag van de leerlingen : er anders over oordelen zou immers met
zich meebrengen dat alle mogelijke gedragingen van leerlingen die
het ordentelijke verloop van het onderwijsgebeuren en het
pedagogische project in het gedrang zouden kunnen brengen
- gedragingen die overigens kunnen wisselen naar gelang van
omstandigheden en tijd -, door de decreetgever zouden moeten
worden geregeld; dit zou op gespannen voet staan met de door de
bijzondere decreetgever gewilde - en door de Grondwetgever
toegelaten - « depolitisering » van het Gemeenschapsonderwijs en
zou de aan dat Gemeenschapsonderwijs verleende
bevoegdheidsoverdracht inhoudsloos dreigen te maken. Daaruit
volgt dat artikel 24 van de Grondwet zich niet verzet tegen het
toekennen aan de Raad van het Gemeenschapsonderwijs van de
bevoegdheid om zich, in het kader van de neutraliteitsverklaring
van het gemeenschapsonderwijs, uit te spreken over een voor
leerlingen geldend algemeen en principieel verbod op het dragen
van zichtbare religieuze en levensbeschouwelijke kentekens in de
onderwijsinstellingen van het Gemeenschapsonderwijs.

Het Hof beslist bijgevolg dat aldus geı̈nterpreteerd dat zij de Raad
van het Gemeenschapsonderwijs de bevoegdheid opdragen om zich
uit te spreken over een voor leerlingen geldend algemeen en
principieel verbod op het dragen van zichtbare religieuze en
levensbeschouwelijke kentekens, de artikelen 33, § 1, 1° en 2°, en 34,
1°, van het bijzonder decreet van de Vlaamse Gemeenschap van
14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs artikel 24 van
de Grondwet niet schenden.
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14. Het recht op bescherming van een gezond leefmilieu
- inaanmerkingneming door het Hof van artikel 7bis van
de Grondwet betreffende de doelstellingen van een
duurzame ontwikkeling
(arrest nr. 75/2011)1

De « Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening » (hierna : VCRO),
gecoördineerd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei
2009, stelt, in artikel 6.1.1, eerste en tweede lid ervan, een aantal
handelingen in strijd met de wetgeving inzake ruimtelijke ordening
strafbaar en stelt correctionele straffen op, onder andere, het
uitvoeren, voortzetten en in stand houden van bouwwerken zonder
vergunning; het derde en het vierde lid van hetzelfde artikel
bepalen dat « de strafsanctie voor het instandhouden van
inbreuken, vermeld in het eerste lid, 1°, 2°, 3°, 6° en 7°, […] niet
[geldt] voorzover de handelingen, werken, wijzigingen of het
strijdige gebruik niet gelegen zijn in de ruimtelijk kwetsbare
gebieden. Voor de strafbare instandhouding is uitsluitend vereist
dat de wederrechtelijke handelingen op het ogenblik van de
instandhouding gelegen zijn in ruimtelijk kwetsbaar gebied. Een
herstelvordering die door de stedenbouwkundige inspecteur of het
college van burgemeester en schepenen is ingesteld op grond van
de instandhouding van handelingen, kan vanaf 1 september 2009
niet langer worden ingewilligd indien deze instandhouding op het
ogenblik van de uitspraak niet meer strafbaar is gesteld ». Het derde
lid van hetzelfde artikel werd bij de coördinatie in de VCRO
overgenomen uit artikel 146, derde lid, van het decreet van het
Vlaamse Gewest van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de
ruimtelijke ordening (hierna : DRO), zoals dat werd toegevoegd bij
artikel 7 van het decreet van 4 juni 2003 houdende wijziging van het
decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening, wat het handhavingsbeleid betreft; uit de eerste zin van
artikel 6.1.1, derde lid, volgt dat het in stand houden van
stedenbouwmisdrijven in andere dan ruimtelijk kwetsbare
gebieden niet meer strafbaar is sinds 22 augustus 2003, datum van
inwerkingtreding van het voormelde artikel 7 van het decreet van

1 Zie ook hoofdstuk XI van dit verslag.
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4 juni 2003. Zoals het Hof deed opmerken in zijn arrest nr. 14/20051

was het de bedoeling van artikel 7 van het decreet van 4 juni 2003
om een stedenbouwmisdrijf niet langer te beschouwen als een
voortdurend misdrijf en de strafbaarstelling van de instandhouding
te schrappen; in ruimtelijk kwetsbare gebieden blijft zowel het in
stand houden als het uitvoeren of voortzetten van
stedenbouwmisdrijven strafbaar; het strafbare « uitvoeren of
voortzetten » wordt hierna oprichtingsmisdrijf genoemd.
Overigens, artikel 6.1.1, vierde lid, van de VCRO heeft betrekking
op de herstelvorderingen die zijn ingesteld door de
stedenbouwkundig inspecteur of het college van burgemeester en
schepenen en die steunen op het in stand houden van
stedenbouwmisdrijven in andere dan ruimtelijk kwetsbare
gebieden; dat vierde lid is bij de coördinatie in de VCRO
overgenomen uit artikel 146, vierde lid, van het DRO, zoals het
werd vervangen bij artikel 50, 7°, van het decreet van het Vlaamse
Gewest van 27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het
ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid; de in
die bepaling vermelde datum van 1 september 2009 is gerelateerd
aan de datum van inwerkingtreding van het voormelde decreet van
27 maart 2009. Artikel 1.1.2, 10°, van de VCRO definieert de
ruimtelijk kwetsbare gebieden; onder de ruimtelijk kwetsbare
gebieden moest overeenkomstig het voormelde artikel 146, vierde
lid, zoals toegevoegd bij artikel 7 van het voormelde decreet van
4 juni 2003 en gewijzigd bij artikel 46, 3°, van het decreet van
21 november 2003, worden verstaan : « de groengebieden,
natuurgebieden, natuurgebieden met wetenschappelijke waarde,
natuurreservaten, natuurontwikkelingsgebieden, parkgebieden,
bosgebieden, valleigebieden, brongebieden, agrarische gebieden
met ecologische waarde of belang, agrarische gebieden met
bijzondere waarde, grote eenheden natuur, grote eenheden natuur
in ontwikkeling en de ermee vergelijkbare gebieden, aangewezen in
ruimtelijke uitvoeringsplannen of plannen van aanleg, alsook de
beschermde duingebieden en voor het duingebied belangrijke
landbouwgebieden, aangewezen krachtens het decreet van 14 juli
1993 houdende maatregelen tot bescherming van de kustduinen ».

1 Wat inzonderheid dat arrest betreft, zie verslag 2005, pp. 13-42, in het bijzonder
pp. 26-27.
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Uit de vergelijking van de gebieden opgesomd in de twee hiervoor
aangehaalde bepalingen blijkt dat de aanduiding « agrarische
gebieden met bijzondere waarde » niet meer voorkomt in de lijst
van de ruimtelijk kwetsbare gebieden van artikel 1.1.2, 10°, van de
VCRO; de publieke herstelvordering kan door de rechter vanaf
1 september 2009 dus niet meer worden ingewilligd voor
instandhoudingsmisdrijven in « agrarische gebieden met bijzondere
waarde ».

Aan het Hof is de vraag gesteld of zulks in strijd is met het
standstill-beginsel vervat in artikel 23 van de Grondwet, al dan niet
in samenhang gelezen met artikel 7bis van de Grondwet. De
verwijzende rechter vroeg om een toetsing aan « het
standstill-beginsel vervat in artikel 23 van de Grondwet », rekening
houdend met « de vermindering van de feitelijke en
rechtsbescherming van de landschappelijk waardevolle agrarische
gebieden als gevolg van de depenalisering van het misdrijf van
instandhouding in deze gebieden »; de prejudiciële vraag had meer
bepaald betrekking op het « recht op de bescherming van een
gezond leefmilieu » zoals gewaarborgd bij artikel 23, derde lid, 4°,
van de Grondwet. Die bepaling impliceert een
standstill-verplichting die eraan in de weg staat dat de bevoegde
wetgever het beschermingsniveau dat wordt geboden door de van
toepassing zijnde wetgeving in aanzienlijke mate vermindert,
zonder dat daarvoor redenen zijn die verband houden met het
algemeen belang (arresten nrs. 135/2006, 137/2006, 145/20061,
87/2007, 114/2008, 121/2008, 113/2010, 2/2011 en 22/2011). De
verwijzende rechter vroeg het Hof bovendien om te toetsen aan
artikel 23 van de Grondwet in samenhang gelezen met artikel 7bis
ervan, volgens hetwelk « bij de uitoefening van hun respectieve
bevoegdheden […] de federale Staat, de gemeenschappen en de
gewesten de doelstellingen [nastreven] van een duurzame
ontwikkeling in haar sociale, economische en milieugebonden
aspecten, rekening houdend met de solidariteit tussen de
generaties ». Hoewel het Hof niet bevoegd is om rechtstreeks
uitspraak te doen over de bestaanbaarheid van de in het geding
zijnde bepalingen met artikel 7bis van de Grondwet, belet niets

1 In verband met de arresten nrs. 135, 137 en 145/2006, zie verslag 2006, pp. 95-103.
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evenwel het Hof rekening te houden met andere
grondwetsbepalingen dan die waaraan het Hof zijn toetsing
uitoefent, krachtens artikel 142 van de Grondwet en de bijzondere
wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof.

Het in het geding zijnde artikel 6.1.1, vierde lid, van de VCRO is
nauw verbonden met het daaraan voorafgaande derde lid.

Zoals het Hof reeds deed opmerken in zijn arresten nrs. 94/2010,
113/2010, 2/2011 en 22/2011, heeft de Vlaamse decreetgever met
artikel 7 van het decreet van 4 juni 2003, dat thans is opgenomen in
artikel 6.1.1, derde lid, van de VCRO, in het raam van zijn
appreciatiemarge geoordeeld dat het in stand houden van een
wederrechtelijke situatie in andere dan ruimtelijk kwetsbare
gebieden niet meer als een voortdurend misdrijf moest worden
aangemerkt; uit de parlementaire voorbereiding van het in het
geding zijnde artikel 6.1.1, vierde lid, van dezelfde Codex, blijkt dat
de decreetgever het bovendien maatschappelijk niet meer
verantwoord achtte dat alsnog het herstel in de vroegere toestand
zou worden ingewilligd op vraag van de stedenbouwkundig
inspecteur of het college van burgemeester en schepenen. Nu hij het
in stand houden van stedenbouwmisdrijven in andere dan
ruimtelijk kwetsbare gebieden niet langer strafbaar acht, vermocht
de decreetgever in redelijkheid te oordelen dat het in het algemeen
belang was verantwoord om ook te vermijden dat hangende
publieke herstelvorderingen nog zouden worden ingewilligd met
ingang van 1 september 2009, datum van inwerkingtreding van het
decreet van het Vlaamse Gewest van 27 maart 2009. In ruimtelijk
kwetsbare gebieden blijven de in artikel 6.1.1 van de voormelde
Codex opgesomde misdrijven strafbaar en kan ook de publieke
herstelvordering nog steeds worden uitgeoefend; de publieke
herstelvordering kan eveneens nog steeds worden uitgeoefend
wanneer die steunt op oprichtingsmisdrijven in andere dan
ruimtelijk kwetsbare gebieden. De maatregel is derhalve beperkt tot
die gevallen waar de herstelvordering op 1 september 2009 nog
aanhangig was voor feiten van instandhouding in andere dan
ruimtelijk kwetsbare gebieden. Voorts heeft de decreetgever enkel
een regeling getroffen voor de publieke herstelvordering en heeft hij
derhalve geen afbreuk gedaan aan de rechten van personen om de
schade die zij zouden lijden, bijvoorbeeld als eigenaar van een
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aanpalend perceel, te doen ophouden door een herstel in natura of
minstens om zich te doen vergoeden voor situaties die een
quasi-delictuele fout blijven uitmaken. Uit wat voorafgaat blijkt dat
er te dezen door artikel 6.1.1, vierde lid, van de VCRO noch een
aanzienlijke achteruitgang wordt teweeggebracht in het
beschermingsniveau van het leefmilieu, noch een aanzienlijke
achteruitgang die niet zou kunnen worden verantwoord door de
daaraan ten grondslag liggende motieven van algemeen belang.

De verwijzende rechter bracht ook artikel 1.1.2, 10°, van dezelfde
Codex in het geding, in zoverre de notie « agrarische gebieden met
bijzondere waarde » niet meer voorkomt in de lijst van de ruimtelijk
kwetsbare gebieden.

De notie « agrarische gebieden met bijzondere waarde » werd eerst
bij artikel 3 van het decreet van 22 april 2005 tot wijziging van het
decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening en van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening,
gecoördineerd op 22 oktober 1996, geschrapt uit de omschrijving
van de ruimtelijk kwetsbare gebieden in artikel 145bis, § 1, vierde
lid, van het decreet van 18 mei 1999, zoals ingevoegd bij decreet van
13 juli 2001 en gewijzigd bij decreet van 19 juli 2002. Die aanpassing,
die betrekking had op het vergunningenbeleid (artikel 145bis van
het decreet van 18 mei 1999), is wat het handhavingsbeleid betreft
(artikel 146 van het decreet van 18 mei 1999) doorgetrokken bij
artikel 2 van het decreet van 27 maart 2009 tot aanpassing en
aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en
handhavingsbeleid, waarbij de notie « agrarische gebieden met
bijzondere waarde » niet meer werd opgenomen in de lijst van de
ruimtelijk kwetsbare gebieden die in artikel 2, § 1, 16°, van het
decreet van 18 mei 1999 werd ingevoegd en die bij de coördinatie in
de VCRO is opgenomen in de thans in het geding zijnde bepaling
van artikel 1.1.2, 10°. Uit de parlementaire voorbereiding van de
voormelde decreten van 22 april 2005 en van 27 maart 2009 kan
worden besloten dat de decreetgever nooit de bedoeling heeft
gehad om « landschappelijk waardevolle agrarische gebieden » te
rekenen tot het « ruimtelijk kwetsbaar gebied ». De aanduiding
« agrarische gebieden met bijzondere waarde » is weggelaten uit de
lijst van de als ruimtelijk kwetsbaar aan te merken gebieden omdat
in de rechtspraak werd aangenomen dat « landschappelijk
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waardevolle agrarische gebieden » werden aangezien als
« agrarische gebieden met bijzondere waarde » en, langs die weg,
als ruimtelijk kwetsbaar gebied, wat afbreuk deed aan de bedoeling
van de decreetgever en veel rechtsonzekerheid had
teweeggebracht : die schrapping, die eerst bij decreet van 22 april
2005 werd doorgevoerd inzake het vergunningenbeleid, werd bij
decreet van 27 maart 2009 doorgetrokken inzake het
handhavingsbeleid inzake ruimtelijke ordening, waarbij de
eenvormigheid in de omschrijving van de ruimtelijk kwetsbare
gebieden werd hersteld. Hieruit blijkt dat door artikel 1.1.2, 10°, van
de VCRO noch een aanzienlijke achteruitgang wordt
teweeggebracht in het beschermingsniveau van het leefmilieu, noch
een aanzienlijke achteruitgang die niet zou kunnen worden
verantwoord door motieven van algemeen belang.

Het rekening houden met artikel 7bis, van de Grondwet, leidt niet
tot een ander besluit. De in die bepaling vermelde doelstellingen
van een duurzame ontwikkeling kunnen niet, louter en alleen op
basis van die bepaling, met de met het oog op een rechterlijke
toetsing vereiste nauwkeurigheid worden bepaald, wat het
beleidsdomein van de ruimtelijke ordening betreft; nu die bepaling
niet aangeeft op welke wijze de daaraan verbonden « sociale,
economische en milieugebonden » aspecten tegen elkaar dienen te
worden afgewogen, beschikt de bevoegde overheid ter zake immers
over een ruime beleidsvrijheid.

Het Hof beslist derhalve dat de artikelen 1.1.2, 10°, en 6.1.1, vierde
lid, van de bij besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009
gecoördineerde « Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening » artikel 23,
derde lid, 4°, van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen
met artikel 7bis ervan, niet schenden.

15. De gelijkheid tussen mannen en vrouwen : de afwijkingen
in verzekeringsaangelegenheden
(arrest nr. 116/2011)

De wet van 21 december 2007 wijzigt, zoals het opschrift ervan
aangeeft, de wet van 10 mei 2007 « ter bestrijding van discriminatie
tussen vrouwen en mannen wat betreft het geslacht in
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verzekeringsaangelegenheden » en zet daarbij de
richtlijn 2004/113/EG van de Raad van 13 december 2004
« houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling
van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van
goederen en diensten » (hierna : de richtlijn van 13 december 2004)
om in het interne recht.

De wet van 21 december 2007 vervangt artikel 10 van de wet van
10 mei 2007 door een bepaling waarvan de eerste paragraaf
voorschrijft dat « een proportioneel direct onderscheid gemaakt
[kan] worden op grond van het geslacht voor de bepaling van
verzekeringspremies en -prestaties, als het geslacht een bepalende
factor is bij de beoordeling van het risico op basis van relevante en
nauwkeurige actuariële en statistische gegevens ».

De vzw « Belgische Verbruikersunie Test-Aankoop » en twee
mannelijke personen hebben bij het Hof een beroep ingesteld tot
vernietiging van de wet van 21 december 2007. De verzoekende
partijen voerden de schending aan « van de artikelen 10, 11 en 11bis
van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 13 van het
EG-Verdrag, de richtlijn 2004/113/EG van de Raad van
13 december 2004 houdende toepassing van het beginsel van gelijke
behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het
aanbod van goederen en diensten, de artikelen 20, 21 en 23 van het
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, artikel 14 van
het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, artikel 26 van
het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke
rechten en het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle
vormen van discriminatie van vrouwen ».

In zijn arrest nr. 103/20091 heeft het Hof onder meer opgemerkt dat,
aangezien de bestreden wet gebruik maakt van de mogelijkheid
waarin artikel 5, lid 2, van de richtlijn van 13 december 2004
voorziet, en de kritiek die de verzoekende partijen ten aanzien van
de wet formuleren in dezelfde mate geldt ten aanzien van dat

1 Zie verslag 2009, pp. 31-34.
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artikel 5, lid 2, teneinde over het beroep uitspraak te doen, eerst de
kwestie van de geldigheid van die bepaling van de voormelde
richtlijn dient te worden beslecht.

Bijgevolg heeft het Hof, alvorens de middelen te onderzoeken, aan
het Hof van Justitie van de Europese Unie de volgende prejudiciële
vragen gesteld, met toepassing van artikel 234, derde alinea, van het
EG-Verdrag (voortaan artikel 267, derde alinea, van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie) : « 1. Is artikel 5,
lid 2, van de richtlijn 2004/113/EG van de Raad van 13 december
2004 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling
van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van
goederen en diensten verenigbaar met artikel 6, lid 2, van het
Verdrag betreffende de Europese Unie en meer bepaald met het bij
die bepaling gewaarborgde beginsel van gelijkheid en
niet-discriminatie ? 2. Indien de eerste vraag ontkennend wordt
beantwoord, is hetzelfde artikel 5, lid 2, van de richtlijn eveneens
onverenigbaar met artikel 6, lid 2, van het Verdrag betreffende de
Europese Unie wanneer de toepassing ervan wordt beperkt tot de
levensverzekeringsovereenkomsten ? ».

Bij arrest van 1 maart 2011 in de zaak C-236/09, heeft het Hof van
Justitie als volgt geantwoord op die prejudiciële vragen : « Artikel 5,
lid 2, van richtlijn 2004/113/EG van de Raad van 13 december 2004
houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van
mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen
en diensten, is met ingang van 21 december 2012 ongeldig ». In de
motivering van dat arrest heeft het Hof van Justitie met name erop
gewezen :

« 30 Vaststaat dat richtlijn 2004/113 in de sector van de
verzekeringsdiensten zoals blijkt uit artikel 5, lid 1, ervan de
toepassing van unisekspremies en -uitkeringen tot doel heeft. In
punt 18 van de considerans van deze richtlijn wordt uitdrukkelijk
verklaard dat om de gelijke behandeling van mannen en vrouwen te
waarborgen het gebruik van seksegerelateerde actuariële factoren
niet mag resulteren in verschillen tussen de premies en uitkeringen
van verzekerden. Volgens punt 19 van de considerans van deze
richtlijn is de aan de lidstaten verleende mogelijkheid om de regel
van de unisekspremies en -uitkeringen niet toe te passen een
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’ uitzondering ’. Richtlijn 2004/113 gaat voor de toepassing van het
beginsel van gelijke behandeling van vrouwen en mannen in de zin
van de artikelen 21 en 23 van het Handvest dus uit van de
vergelijkbaarheid van de respectieve situaties van vrouwen en
mannen inzake de premies en uitkeringen van door hen aangegane
verzekeringen.

31 In deze omstandigheden bestaat het gevaar dat de uitzondering
op de gelijke behandeling van vrouwen en mannen in de zin van
artikel 5, lid 2, van richtlijn 2004/113 naar Unierecht onbeperkt
toegestaan blijft.

32 Een dergelijke bepaling, die de betrokken lidstaten toestaat een
uitzondering op de regel van unisekspremies en -uitkeringen
zonder beperking in de tijd te handhaven, is in strijd met de
verwezenlijking van het door richtlijn 2004/113 nagestreefde doel
van gelijke behandeling van vrouwen en mannen en onverenigbaar
met de artikelen 21 en 23 van het Handvest.

33 Bijgevolg moet deze bepaling ongeldig worden geacht bij het
verstrijken van een passende overgangsperiode.

34 Gelet op al het voorgaande dient op de eerste vraag te worden
geantwoord dat artikel 5, lid 2, van richtlijn 2004/113 met ingang
van 21 december 2012 ongeldig is.

35 Gelet op dat antwoord behoeft de tweede prejudiciële vraag niet
te worden beantwoord ».

Zoals reeds is opgemerkt, wordt in het eerste middel in hoofdorde
aangevoerd dat, door gebruik te maken van de mogelijkheid tot
afwijking bepaald in artikel 5, lid 2, van de richtlijn 2004/113/EG,
de bestreden wet in strijd zou zijn met de in hetzelfde middel
beoogde bepalingen, aangezien het voormelde artikel 5, lid 2, zelf in
strijd is met het beginsel van de gelijkheid van de geslachten, zoals
verankerd in het gemeenschapsrecht. Artikel 8 van de wet van
10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en
mannen bepaalt dat « in de materies bedoeld in artikel 6, § 1, 1°, […]
een direct onderscheid op grond van geslacht een directe
discriminatie [vormt], behalve in de gevallen bedoeld [in] de
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artikelen 9, 10, 16, 17 en 18 »; vóór de wijziging ervan bij het
bestreden artikel 3 bepaalde artikel 10 van dezelfde wet van 10 mei
2007 : « § 1. In afwijking van artikel 8, is een direct onderscheid op
grond van geslacht toegelaten voor de bepaling van
verzekeringspremies en -prestaties, als het objectief gerechtvaardigd
is door een legitiem doel en als de middelen om dit doel te bereiken
gepast en noodzakelijk zijn. § 2. Deze bepaling is niet van
toepassing op verzekeringsovereenkomsten die worden afgesloten
in het kader van een aanvullende regeling voor sociale zekerheid.
Deze overeenkomsten worden exclusief beheerst door artikel 12. § 3.
De uitzondering bepaald in § 1 zal ophouden van kracht te zijn op
de datum bepaald door de Koning, en ten laatste op 21 december
2007 ». Artikel 5, lid 1, van de voormelde richtlijn verplicht van zijn
kant de lidstaten ertoe ervoor te zorgen « dat, in alle nieuwe
contracten die na 21 december 2007 worden gesloten, het gebruik
van sekse als een factor bij de berekening van premies en
uitkeringen in het kader van verzekeringsdiensten en aanverwante
financiële diensten niet resulteert in verschillen in de premies en
uitkeringen van individuele personen ».

Na de wijziging ervan bij het bestreden artikel 3 bepaalt artikel 10
van de voormelde wet van 10 mei 2007 voortaan dat een
proportioneel direct onderscheid kan worden gemaakt op grond
van het geslacht voor het bepalen van de verzekeringspremies en
-prestaties, als het geslacht een bepalende factor is bij de
beoordeling van het risico op basis van relevante en nauwkeurige
actuariële en statistische gegevens; die afwijking van artikel 8 van
dezelfde wet is alleen van toepassing op de
levensverzekeringsovereenkomsten in de zin van artikel 97 van de
wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst (§ 1); het
bestreden artikel 4 voorziet van zijn kant erin dat, in afwachting van
de bekendmaking door de Commissie van het Bank-, Financie- en
Assurantiewezen (hierna : CBFA) van de voormelde actuariële en
statistische gegevens, een direct onderscheid op grond van het
geslacht is toegestaan voor het bepalen van de verzekeringspremies
en -prestaties, als het objectief gerechtvaardigd is door een legitiem
doel en als de middelen om dat doel te bereiken gepast en
noodzakelijk zijn. Die bepalingen maken, zoals het Hof heeft
opgemerkt in zijn arrest nr. 103/2009, gebruik van de mogelijkheid
tot afwijking bepaald in artikel 5, lid 2, van de voormelde richtlijn,
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volgens hetwelk « niettegenstaande lid 1, […] de lidstaten vóór
21 december 2007 [kunnen] besluiten proportionele verschillen in
premies en uitkeringen voor individuele personen toe te staan in de
gevallen waarin sekse een bepalende factor is bij de beoordeling van
het risico op basis van relevante en nauwkeurige actuariële en
statistische gegevens. […] ». Overeenkomstig artikel 5, lid 3, eerste
alinea, van dezelfde richtlijn bepaalt het nieuwe artikel 10 van de
voormelde wet van 10 mei 2007 overigens, in paragraaf 2 ervan, dat,
vanaf 21 december 2007, de kosten die verband houden met
zwangerschap en moederschap in geen geval nog tot verschillen in
verzekeringspremies en -prestaties mogen leiden. Krachtens
paragraaf 6 wordt bovendien uitdrukkelijk bepaald dat de bij
paragraaf 1 toegestane afwijking bovendien niet van toepassing is
op de verzekeringsovereenkomsten die worden gesloten in het
kader van een aanvullende regeling voor sociale zekerheid. Ten
slotte, met toepassing van artikel 5, lid 2, van de voormelde richtlijn,
belast paragraaf 3 van het nieuwe artikel 10 van de wet van 10 mei
2007 de CBFA ermee de in paragraaf 1 bedoelde actuariële en
statistische gegevens te verzamelen en die periodiek bekend te
maken, waarbij die gegevens om de twee jaar worden bijgewerkt;
op grond van paragraaf 4 van hetzelfde artikel verstrekt de CBFA
aan de Europese Commissie de gegevens waarover zij beschikt, met
name telkens als ze worden bijgewerkt.

Naast het feit dat artikel 2 van de bestreden wet tot doel heeft de
voormelde richtlijn om te zetten, vloeit uit wat voorafgaat, alsook
uit de parlementaire voorbereiding voort dat de wetgever, bij het
aannemen van de bestreden artikelen 3 en 4, is uitgegaan van het
voormelde artikel 5, lid 2, van die richtlijn : door gebruik te maken
van de toestemming die wordt verleend aan de lidstaten om af te
wijken van het verbod van op het geslacht gegronde discriminaties
vervat in artikel 5, lid 1, van dezelfde richtlijn, overeenkomstig de
eerder in het arrest in herinnering gebrachte internationale
bepalingen, maken de bestreden artikelen 3 en 4 « een proportioneel
direct onderscheid [mogelijk] op grond van het geslacht voor de
bepaling van verzekeringspremies en -prestaties, als het geslacht
een bepalende factor is bij de beoordeling van het risico op basis van
relevante en nauwkeurige actuariële en statistische gegevens ».
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Wanneer het overwogen criterium berust op het geslacht van de
betrokken personen, dient rekening te worden gehouden met de
artikelen 10, 11 en 11bis, eerste lid, van de Grondwet, alsook met de
internationale bepalingen die België binden en die een draagwijdte
hebben die analoog is aan die grondwetsbepalingen; de waarborgen
vervat in die internationale bepalingen vormen een onlosmakelijk
geheel met de waarborgen die zijn opgenomen in de voormelde
grondwetsbepalingen. Die bepalingen, in samenhang met elkaar
gelezen, nopen de wetgevers tot bijzondere voorzichtigheid
wanneer zij een verschil in behandeling invoeren op grond van het
geslacht. Een dergelijk criterium is enkel aanvaardbaar indien het is
gerechtvaardigd door een gewettigd doel en ten opzichte van dat
doel relevant is. De toetsing is strikter wanneer het fundamenteel
beginsel van de gelijkheid van de geslachten in het geding is.

Om de motieven die het Hof van Justitie heeft aangegeven in zijn
voormelde arrest van 1 maart 2011, in het bijzonder in de punten 30
tot 32 - waarin met name wordt gewezen op een aantasting van het
beginsel van gelijke behandeling van vrouwen en mannen
verankerd in de artikelen 21 en 23 van het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie -, kan het in het geding zijnde
verschil in behandeling niet redelijk worden verantwoord. Die
vaststelling geldt zowel voor artikel 3 van de bestreden wet als voor
artikel 4 ervan, dat in een overgangsregeling voorziet; zij geldt
eveneens voor de andere bepalingen van de wet van 21 december
2007, gelet op het feit dat zij met die artikelen 3 en 4 samenhangen.
Aangezien het eerste middel gegrond is, dient de bestreden wet in
haar geheel te worden vernietigd.

In zijn arrest van 1 maart 2011 heeft het Hof van Justitie beslist dat
de vaststelling van ongeldigheid van artikel 5, lid 2, van de
voormelde richtlijn ingaat op 21 december 2012, namelijk « bij het
verstrijken van een passende overgangsperiode » (punt 33 van het
arrest). Zoals het Hof van Justitie is het Hof van oordeel dat de
toekenning van een overgangsperiode aangewezen is : enerzijds
kan die de verzekeringsmaatschappijen in staat stellen zich aan te
passen aan de nieuwe voorwaarden die voortvloeien uit zijn arrest
en uit het arrest van het Hof van Justitie van 1 maart 2011, en hun
producten dientengevolge te wijzigen; anderzijds dient rekening
ermee te worden gehouden dat de vernietiging, met retroactieve
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werking, van de bestreden wet en in het bijzonder van artikel 3
ervan tot gevolg zou hebben dat het vroegere artikel 10 van de
voormelde wet van 10 mei 2007 opnieuw van kracht wordt,
waarvan paragraaf 3 de geldigheid van de door paragraaf 1 van
hetzelfde artikel 10 toegestane afwijking beperkte tot uiterlijk
21 december 2007. Het feit dat de wetgever de mogelijkheid en de
tijd wordt gelaten om ter zake opnieuw op te treden, laat hem ook
toe te bepalen of het verbod op het maken van een op het geslacht
berustend onderscheid bij het vaststellen van de
verzekeringspremies en -uitkeringen, op de datum waarop dat
verbod in werking zal treden, al dan niet eveneens van toepassing
is op de vóór die datum gesloten overeenkomsten - kwestie
waarover de partijen van mening verschillen.

Het Hof vernietigt bijgevolg de wet van 21 december 2007 « tot
wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van
discriminatie tussen vrouwen en mannen wat betreft het geslacht in
verzekeringsaangelegenheden », maar handhaaft de gevolgen van
die wet tot uiterlijk 21 december 2012.

16. De rechten van het kind
(arrest nr. 146/2011)

De wet van 19 december 2008 reglementeert, zoals het opschrift
ervan aangeeft, het verkrijgen en het gebruik van menselijk
lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op
de mens of het wetenschappelijk onderzoek; zij is in beginsel van
toepassing op « de donatie, de wegneming, het verkrijgen, testen,
bewerken, preserveren, bewaren, distribueren en gebruiken van
menselijk lichaamsmateriaal, bestemd voor de toepassing op de
mens of het wetenschappelijk onderzoek » (artikel 3, § 1, eerste lid,
van die wet).

Artikel 26, 3°, van de wet van 23 december 2009 « houdende diverse
bepalingen inzake volksgezondheid » vervangt het oorspronkelijke
tweede lid van artikel 3, § 4, van de voormelde wet van 19 december
1998 als volgt : « Onverminderd de bepalingen van de wet van 6 juli
2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de
bestemming van de overtallige embryo’s en de gameten, zijn de
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bepalingen van deze wet, met uitzondering van de artikelen 7, § 4,
8, § 1, eerste lid, 4°, en § 2, en 10, § 4, van toepassing op de donatie,
de wegneming, de handelingen en het gebruik wanneer gameten,
gonaden, fragmenten van gonaden, embryo’s of foetussen hiervan
het voorwerp zijn. De bepaling van het tweede lid van deze
paragraaf geldt niet voor artikel 4, § 1, en voor artikel 13, eerste en
derde lid, in geval van wegneming van mannelijke gameten. De
bepaling van het tweede lid van deze paragraaf geldt niet voor
artikel 4, § 2, in het geval van partnerdonatie van mannelijke
gameten die onmiddellijk ter plaatse worden toegepast op de
vrouwelijke partner met het oog op de voortplanting. De bepaling
van het tweede lid van deze paragraaf geldt niet voor artikel 20, § 2,
in de gevallen het een gebruik van embryo’s of foetaal menselijk
lichaamsmateriaal betreft of gameten of gonaden met het oog op het
tot stand brengen van embryo’s ».

Bij het Hof is een beroep ingesteld tot vernietiging van het
voormelde artikel 26, 3°.

De verzoekende partijen bekritiseerden met name de
bestaanbaarheid van die bepaling met artikel 22bis van de
Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 2.1 van het Europees
Verdrag voor de rechten van de mens, met artikel 6, lid 1, van het
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, en
met artikel 6, lid 1, van het Verdrag inzake de rechten van het kind,
in zoverre artikel 3, § 4, tweede lid, van de wet van 19 december
2008, zoals het is vervangen bij artikel 26, 3°, bij de wet van
23 december 2009, voortaan de « wegneming » en het « gebruik »
van embryo’s in vivo en van foetussen in vivo zou toestaan voor
toepassingen op de mens of met het oog op wetenschappelijk
onderzoek.

Het embryo is « de cel of het functioneel geheel van cellen met een
leeftijd tussen de bevruchting en een ontwikkeling van acht weken
en met het vermogen, door hun ontwikkeling, te leiden tot de
geboorte van een menselijk persoon » (artikel 2, 4°, van de wet van
19 december 2008), terwijl de foetus « het functioneel geheel van
cellen met een ontwikkeling van meer dan acht weken en met het
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vermogen, door hun ontwikkeling, te leiden tot de geboorte van een
menselijke persoon » is (artikel 2, 5°, van de wet van 19 december
2008).

De rechten toegekend aan kinderen door artikel 22bis van de
Grondwet, ingevoegd bij de grondwetsherziening van 23 maart
2000 en gewijzigd bij de grondwetsherziening van 22 december
2008, strekken zich niet uit tot het embryo en de foetus in de zin van
de wet van 19 december 2008.

Het Hof verwerpt bijgevolg het beroep.

C. ANDERE VRAGEN

17. De delegaties van bevoegdheid inzake verzekering
(arrest nr. 166/2011)

Zoals aangegeven in het opschrift ervan, wijzigt de wet van
21 januari 2010 de wet van 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst wat de schuldsaldoverzekeringen
voor personen met een verhoogd gezondheidsrisico betreft.

Hoofdstuk V van titel III (« Persoonsverzekeringen ») van de
voormelde wet van 25 juni 1992, ingevoegd bij artikel 2 van de wet
van 21 januari 2010, bevat « nadere bepalingen betreffende sommige
verzekeringsovereenkomsten die de terugbetaling van het kapitaal
van een krediet waarborgen »; de artikelen 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14 en
15 van de wet van 21 januari 2010 voegen diverse artikelen in dat
hoofdstuk V in.

Bij het Hof is een beroep ingesteld tot vernietiging van die
bepalingen, alsook van artikel 16 van dezelfde wet.

Bij de middelen uiteengezet ter staving van haar beroep - dat het
Hof verwerpt -, voerde de verzoekende partij onder meer aan dat de
artikelen 138ter-1, 138ter-3, 138ter-4, 138ter-6, 138ter-8, 138ter-9 en
138ter-12 van de wet van 25 juni 1992, ingevoegd bij de artikelen 3,
5, 6, 8, 10, 11 en 14 van de wet van 21 januari 2010, niet bestaanbaar
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zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang
gelezen met het beginsel van de eenheid van de verordenende
bevoegdheid, zoals het tot uiting komt in de artikelen 33, 37 en 108
van de Grondwet, doordat zij aan organen of instellingen die geen
politieke verantwoordelijkheid dragen ten aanzien van een
democratisch verkozen vergadering en niet onder het toezicht staan
van een orgaan dat een dergelijke politieke verantwoordelijkheid
draagt, een verordenende of discretionaire beslissingsbevoegdheid
verlenen, en aldus, zonder objectieve en redelijke verantwoording,
een verschil in behandeling in het leven roepen tussen, enerzijds,
verzekeraars die schuldsaldoverzekeringen aanbieden, ten aanzien
van wie wordt afgeweken van het beginsel van de eenheid van de
verordenende bevoegdheid, en, anderzijds, andere verzekeraars en
rechtsonderhorigen, ten aanzien van wie niet wordt afgeweken van
dat beginsel. De verzoekende partij was van mening dat de
bestreden bepalingen een verordenende of discretionaire
beslissingsbevoegdheid toekennen aan de Commissie voor
Verzekeringen (artikel 138ter-1 van de wet van 25 juni 1992), de
herverzekeraar (artikelen 138ter-3 en 138ter-4 van dezelfde wet), het
Opvolgingsbureau voor de tarifering (artikelen 138ter-6 en 138ter-8
van dezelfde wet), en, indien ze niet wordt opgericht door de
Koning, de Compensatiekas (artikelen 138ter-9 en 138ter-12 van
dezelfde wet).

De artikelen 138ter-3, 138ter-4 en 138ter-6 van de wet van 25 juni
1992 betreffen de bevoegdheid van de herverzekeraar en het
Opvolgingsbureau voor de tarifering om de door de verzekeraar
aan een kandidaat-verzekeringnemer voorgestelde bijpremie te
beoordelen. Die bepalingen brengen voor de verzekeraar geen
verplichting met zich mee om te contracteren : de verzekeraar
behoudt bijgevolg het recht om de overeenkomst niet te sluiten. Die
bepalingen brengen wel met zich mee dat de verzekeraar, wanneer
de kandidaat-verzekeringnemer niet akkoord gaat met de door hem
voorgestelde bijpremie, slechts kan contracteren onder de door de
herverzekeraar of het Opvolgingsbureau voorgestelde
voorwaarden op het vlak van de bijpremie. De herverzekeraar en
het Opvolgingsbureau kunnen slechts tot een lagere bijpremie
besluiten wanneer de oorspronkelijk door de verzekeraar
voorgestelde bijpremie niet kan worden beschouwd als « medisch
en verzekeringstechnisch objectief en redelijk verantwoord ». Aldus
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heeft de wetgever de aan de herverzekeraar en het
Opvolgingsbureau voor de tarifering verleende bevoegdheid
afdoende afgelijnd. Overigens brengt het beginsel van gelijkheid en
niet-discriminatie - dat niet louter als een beginsel van behoorlijke
wetgeving en behoorlijk bestuur kan worden beschouwd - voor de
verzekeraars een verbod met zich mee om bij het bepalen van de
premies verschillen in behandeling tussen
kandidaat-verzekeringnemers in het leven te roepen die niet
objectief en redelijk zijn verantwoord. De aan de herverzekeraars en
het Opvolgingsbureau verleende beoordelingsbevoegdheid brengt
bijgevolg geen wezenlijke wijziging van de rechtstoestand van de
verzekeraars met zich mee.

Het Hof leidt daaruit af dat de aan de herverzekeraar en het
Opvolgingsbureau voor de tarifering verleende
beoordelingsbevoegdheid niet kan worden beschouwd als een
verordenende bevoegdheid, noch als een discrectionaire
beslissingsbevoegdheid.

De kritiek op artikel 138ter-8 van de wet van 25 juni 1992 betrof de
bevoegdheid van het Opvolgingsbureau voor de tarifering om te
bepalen onder welke voorwaarden en premies de
kandidaat-verzekeringnemer toegang heeft tot een
levensverzekering, in voorkomend geval een
invaliditeitsverzekering, die een hypothecair krediet,
consumentenkrediet of professioneel krediet waarborgt. Op de
verzekeraars rust geen verplichting om die
« toegangsvoorwaarden » toe te passen : het Opvolgingsbureau
voor de tarifering oefent aldus geen verordenende bevoegdheid uit
bij het vaststellen ervan.

De artikelen 138ter-9 en 138ter-12 van de wet van 25 juni 1992
betreffen de Compensatiekas; de verzoekende partij bekritiseerde
het feit dat die kas, indien zij niet door de Koning wordt ingesteld,
het bedrag van de in artikel 138ter-9 bedoelde stortingen kan
bepalen.

Volgens artikel 138ter-9, § 3, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992
zijn de verzekeraars die levensverzekeringen als waarborg voor
kredieten aanbieden, alsook de hypothecaire kredietgevers,
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hoofdelijk gehouden aan de Compensatiekas de stortingen te doen
« die nodig zijn voor het volbrengen van haar opdracht en om haar
werkingskosten te dragen ». De middelen die nodig zijn om de
opdracht van de Compensatiekas te volbrengen zijn afhankelijk,
enerzijds, van de drempel en het maximumbedrag bedoeld in
artikel 138ter-12 van de wet van 25 juni 1992, die, zoals in
herinnering is gebracht in het arrest, door de Koning dienen te
worden bepaald, en, anderzijds, van het aantal aanvragen tot
tegemoetkoming, onder de bij de wet bepaalde voorwaarden, van
de Compensatiekas. Door te bepalen dat de verzekeraars en de
hypothecaire kredietgevers hoofdelijk zijn gehouden, blijkt de
wetgever te hebben willen aangeven dat de middelen die nodig zijn
om de opdracht van de Compensatiekas te volbrengen en de
werkingskosten ervan te dragen, weliswaar van elke verzekeraar
die levensverzekeringen als waarborg voor kredieten aanbiedt en
van elke hypothecaire kredietgever kunnen worden gevorderd,
maar dat de individuele verzekeraars en hypothecaire kredietgevers
ten aanzien van elkaar in gelijke delen zijn gehouden tot het betalen
van het vereiste bedrag.

Vermits de « drempel » en het « maximumbedrag » bij koninklijk
besluit worden geregeld en de wetgever zelf heeft bepaald,
enerzijds, dat het bedrag van de stortingen afhankelijk is van de
middelen die « nodig zijn voor het volbrengen van [de] opdracht
[van de Compensatiekas] en om haar werkingskosten te dragen »,
en, anderzijds, dat de individuele verzekeraars en hypothecaire
kredietgevers ten aanzien van elkaar in gelijke delen zijn gehouden
tot het betalen van het vereiste bedrag, vormt het bepalen van het
bedrag van de stortingen een uitvoeringsmodaliteit met een
beperkte en technische draagwijdte, waarbij geen beleidskeuzes
dienen te worden gemaakt. Overigens dient de Koning, zoals in
herinnering is gebracht in het arrest, de Compensatiekas te
erkennen, onder de voorwaarden die Hij bepaalt, de statuten ervan
goed te keuren en de controle op de activiteit van die kas te regelen :
de Compensatiekas wordt bijgevolg gecontroleerd door een orgaan
dat politieke verantwoordelijkheid draagt ten aanzien van een
democratisch verkozen vergadering. Het Hof besluit derhalve dat
het middel niet gegrond is.
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III. WETTELIJKE BEKRACHTIGINGEN

18. De wettelijke bekrachtiging van een met het recht van de
Europese Unie strijdig koninklijk besluit – vaststelling van
de tarieven inzake elektriciteitsdistributie
(arrest nr. 97/2011)

Het koninklijk besluit van 2 september 2008 bepaalt, zoals het
opschrift aangeeft, de « regels met betrekking tot de vaststelling van
en de controle op het totaal inkomen en de billijke winstmarge, de
algemene tariefstructuur, het saldo tussen kosten en ontvangsten en
de basisprincipes en procedures inzake het voorstel en de
goedkeuring van de tarieven, van de rapportering en
kostenbeheersing door de beheerders van de distributienetten voor
elektriciteit ». De artikelen 9 tot 14 van dat koninklijk besluit
bepalen de algemene tariefstructuur die de tarieven omvat die zijn
opgenomen in artikel 9, § 1; artikel 11, § 1, van dat koninklijk besluit
bepaalt dat « de tarieven voor het gebruik van het distributienet
omvatten : 1° het basistarief voor het gebruik van het net (tarief voor
onderschreven en bijkomend vermogen); 2° het tarief voor het
systeembeheer; 3° het tarief ter vergoeding van het ter beschikking
stellen van toestellen voor het meten, tellen en opnemen », en
reglementeert diverse aspecten van die tarieven.

De wet van 15 december 2009 « houdende bekrachtiging van
diverse koninklijke besluiten genomen krachtens de wet van
29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en
de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige
producten en andere door middel van leidingen » bepaalt in
artikel 41 ervan dat het voormelde koninklijk besluit van
2 september 2008 met ingang van 12 september 2008 wordt
bekrachtigd.

Bij het Hof hebben drie naamloze vennootschappen, de
nv « Electrawinds », de nv « Electrawinds West-Vlaanderen » en de
nv « Electrawinds Brugge », een beroep ingesteld tot vernietiging
van dat artikel 41.
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Ten aanzien van het middel dat is afgeleid uit de schending van
artikel 6, § 1, VII, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen merkt het Hof op dat de bijzondere
wetgever het energiebeleid heeft opgevat als een gedeeld exclusieve
bevoegdheid, waarbij het bepalen van de tarieven tot de
bevoegdheid van de federale wetgever is blijven behoren; uit de
parlementaire voorbereiding van de voormelde bijzondere wet
blijkt dat onder « tarieven » dienen te worden begrepen zowel de
tarieven voor levering aan de gewone consument als die voor
industriële levering van gas en elektriciteit. Ook de tarieven die
door de distributienetbeheerders aan de producenten van
elektriciteit kunnen worden aangerekend, behoren tot de
bevoegdheid van de federale overheid : die tarieven beı̈nvloeden
immers de prijs die aan de klant wordt aangerekend; bijgevolg
behoort de regeling betreffende de injectietarieven tot de
bevoegdheid van de federale overheid.

Het Hof dient evenwel nog te onderzoeken of de regeling inzake
injectietarieven, voor zover zij ook van toepassing is op
producenten van hernieuwbare energie, het evenredigheidsbeginsel
in acht neemt, dat inherent is aan elke bevoegdheidsuitoefening, en
derhalve de uitoefening van de gewestbevoegdheden niet
onmogelijk of overdreven moeilijk maakt : meer bepaald zijn de
gewesten bevoegd voor de nieuwe energiebronnen (artikel 6, § 1,
VII, eerste lid, f), van de bijzondere wet van 8 augustus 1980), een
bevoegdheid die in het Vlaamse Gewest onder meer is uitgeoefend
door in artikel 25ter van het decreet van 17 juli 2000 houdende de
organisatie van de elektriciteitsmarkt te voorzien in een
minimumsteun voor de productie van elektriciteit uit hernieuwbare
energiebronnen. 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.
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Uit de enkele vaststelling dat de injectietarieven van toepassing zijn
op alle vormen van gedecentraliseerde opwekking van elektriciteit,
en dus niet alleen op « nieuwe energiebronnen », mag niet worden
afgeleid dat het evenredigheidsbeginsel niet van toepassing zou
zijn : het is immers maar in zoverre de federale regeling betrekking
heeft op de nieuwe energiebronnen, dat het evenredigheidsbeginsel
in het geding is. De toepasselijkheid van de injectietarieven op
producenten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen laat
voor het overige de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest onverlet
om zijn bevoegdheid inzake nieuwe energiebronnen uit te oefenen.
Het Hof verklaart het middel derhalve niet gegrond.

In een ander middel voerden de verzoekende partijen aan dat de
bestreden bepaling het beginsel van gelijkheid en niet-
discriminatie, in samenhang gelezen met artikel 6.1 van het
Europees Verdrag voor de rechten van de mens, het
rechtszekerheidsbeginsel en het gezag van rechterlijk gewijsde, zou
schenden doordat de daarin vervatte bekrachtiging als gevolg heeft
dat de rechtsonderhorigen zich niet meer tegen het opleggen van de
injectietarieven kunnen verzetten met een exceptie van
onwettigheid, hoewel het bekrachtigde koninklijk besluit reeds
door rechterlijke beslissingen buiten toepassing is gelaten. In haar
memorie van tussenkomst betoogde de Commissie voor de
Regulering van de Elektriciteit en het Gas (hierna : CREG),
enerzijds, dat het middel in de invulling die de verzoekende
partijen eraan geven, ongegrond was, maar dat, anderzijds, het
middel in een andere invulling wel degelijk gegrond is : de
bestreden bekrachtiging zou ongrondwettig zijn omdat de
bekrachtigde bepaling in strijd is met een verplichting van EU-recht,
namelijk de uit artikel 23, leden 2 en 3, 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 »
(hierna : Tweede Elektriciteitsrichtlijn) voortvloeiende verplichting
voor de overheid om het voorstel van tarifaire methoden van de
regulator enkel goed te keuren of af te keuren, maar dit niet te
wijzigen. Die grieven sluiten niet aan bij het door de verzoekende
partijen aangevoerde eerste middel, dat geen aspect van het recht
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van de Europese Unie bevat. Het Hof onderzoekt evenwel
ambtshalve dat middel, waarover de partijen zich hebben
uitgesproken.

Blijkens de vijfde considerans bij de Tweede Elektriciteitsrichtlijn is
de nettarifering één van de voornaamste hinderpalen voor de
totstandbrenging van een volledig operationele en competitieve
interne markt inzake elektriciteit; voor een goed werkende
concurrentie is blijkens de zesde considerans bij die richtlijn vereist
dat de toegang tot het net niet-discriminerend en transparant is en
tegen redelijke prijzen kan geschieden : in dat opzicht is blijkens de
zevende considerans bij dezelfde Elektriciteitsrichtlijn de toegang
tot het netwerk van de transport- of de distributienetbeheerder
« van het grootste belang »; die Tweede Elektriciteitsrichtlijn is
opgeheven met ingang van 3 maart 2011, de datum waarop 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 »
(hierna : de Derde Elektriciteitsrichtlijn) diende te zijn omgezet.

Na te hebben herinnerd aan de derde tot de zesde considerans bij
die derde richtlijn, alsook aan de 33ste en de 34ste considerans bij
dezelfde richtlijn, en aan artikel 23, leden 2 en 3, van de Tweede
Elektriciteitsrichtlijn, merkt het Hof op dat het Hof van Justitie van
de Europese Unie in een arrest van 29 oktober 2009 heeft geoordeeld
dat de Belgische regeling inzake het goedkeuren van de transport-
en distributietarieven in strijd is met artikel 23, leden 2 en 3, van de
Tweede Elektriciteitsrichtlijn; in dat arrest overwoog het Hof van
Justitie onder meer dat diende « te worden vastgesteld dat, in zulk
een context, het optreden van de Koning bij het bepalen van voor
het vastleggen van de tarieven belangrijke elementen, zoals de
winstmarge, de CREG de reglementeringsbevoegdheden ontneemt
die haar krachtens artikel 23, lid 2, onder a), van de richtlijn zouden
moeten toekomen » (eigen vertaling) (HvJ, 29 oktober 2009,
C-474/08, Commissie t. België, punt 29).

De tariefmethoden vervat in het bekrachtigde koninklijk besluit zijn
door de Koning vastgesteld krachtens de procedure bedoeld in
artikel 12octies van de wet van 29 april 1999 betreffende de
organisatie van de elektriciteitsmarkt : krachtens die bepaling
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dienen de tarieven voor de aansluiting op het distributienet te
worden bepaald door de Koning, op voorstel van de CREG.
Krachtens artikel 23, lid 3, van de Tweede Elektriciteitsrichtlijn is
een dergelijke procedure slechts in overeenstemming met het recht
van de Europese Unie indien de Koning geen andere bevoegdheid
heeft dan het integraal goedkeuren of verwerpen van het voorstel,
maar schendt die procedure het recht van de Europese Unie indien
de Koning over de mogelijkheid beschikt om het voorstel te
wijzigen. Zoals blijkt uit de parlementaire voorbereiding zijn de
voorstellen van de CREG die tot de artikelen 9 tot 14 van het
koninklijk besluit hebben geleid, door de bevoegde minister
gewijzigd vooraleer zij aan de Koning ter ondertekening werden
voorgelegd, zoals blijkt uit het integraal verslag van de zitting van
de Commissie voor het bedrijfsleven van 27 januari 2009 : bijgevolg
heeft de Koning in strijd met artikel 23, leden 2 en 3, van de Tweede
Elektriciteitsrichtlijn de plaats van de CREG ingenomen.

Artikel 37, lid 6, onder a) van de Derde Elektriciteitsrichtlijn bepaalt
dat « de regulerende instanties […] bevoegd [zijn] voor de
vaststelling of de voldoende ruim aan de inwerkingtreding
voorafgaande goedkeuring van ten minste de methoden voor het
berekenen of vastleggen van de voorwaarden inzake : a) de
aansluiting op en toegang tot nationale netten, inclusief de
transmissie- en distributietarieven of de methode daarvoor; deze
tarieven of methoden maken het mogelijk dat de noodzakelijke
investeringen in de netten op een zodanige wijze worden
uitgevoerd dat deze investeringen de levensvatbaarheid van de
netten kunnen waarborgen »; ingevolge die bepaling is het niet
langer mogelijk dat de Koning, op voorstel van de CREG, de
distributietarieven vastlegt, aangezien die bevoegdheid thans
exclusief aan de CREG toekomt. Om de hiervoor uiteengezette
redenen is het bekrachtigde koninklijk besluit a fortiori in strijd met
artikel 37, lid 6, onder a), van de Derde Elektriciteitsrichtlijn.

De wettelijke bekrachtiging van een koninklijk besluit dat met het
recht van de Europese Unie in strijd is, dekt dat gebrek niet;
bijgevolg schendt de bestreden bepaling, zoals de Raad van State
reeds heeft opgemerkt, artikel 23, leden 2 en 3, van de Tweede
Elektriciteitsrichtlijn, in zoverre de bekrachtiging betrekking heeft
op de artikelen 9 tot 14 van het bekrachtigde koninklijk besluit.
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Het Hof vernietigt bijgevolg artikel 41 van de wet van 15 december
2009 « houdende bekrachtiging van diverse koninklijke besluiten
genomen krachtens de wet van 29 april 1999 betreffende de
organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965
betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door
middel van leidingen », in zoverre het de artikelen 9 tot 14 van het
koninklijk besluit van 2 september 2008 « betreffende de regels met
betrekking tot de vaststelling van en de controle op het totaal
inkomen en de billijke winstmarge, de algemene tariefstructuur, het
saldo tussen kosten en ontvangsten en de basisprincipes en
procedures inzake het voorstel en de goedkeuring van de tarieven,
van de rapportering en kostenbeheersing door de beheerders van de
distributienetten voor elektriciteit » bekrachtigt.
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IV. LEEMTEN IN DE WETGEVING

19. De extrinsieke, intrinsieke en zelfherstellende leemten
(arresten nrs. 1/2011, 12/2011, 34/2011, 36/2011, 38/2011,
45/2011, 56/2011, 62/2011, 63/2011, 74/2011, 76/2011, 98/2011,
152/2011 en 161/2011)1

De grondwettigheidstoets van het Hof kan niet alleen worden
uitgevoerd op wat in de wet wordt vermeld, maar ook op wat in de
wet wordt verzwegen : het Hof erkent dat het bevoegd is om de
« lacunes in de wetgeving » af te keuren.

Zijn rechtspraak maakt het mogelijk een onderscheid te maken
tussen verschillende soorten van lacunes.

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. Meestal kan zij maar verdwijnen indien de wetgever
de ontbrekende norm creëert. In zijn arrest nr. 38/2011 heeft het Hof
echter gepreciseerd dat aangezien de leemte zich bevindt in een
nader genoemde bepaling, « het aan de verwijzende rechter
toekomt 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
die bepaling wordt toegepast met inachtneming van de artikelen 10
en 11 van de Grondwet2 ». Een dergelijke leemte kan als
« zelfherstellend » worden aangemerkt.

1 Zie verslag 2009, pp. 77-78 en verslag 2010, pp. 71-72.
2 In het dictum van dat arrest heeft het Hof met name voor recht gezegd : « Artikel 2 van

de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of
ten voordele van de Staat en de provinciën schendt de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet, in zoverre het niet erin voorziet dat een beroep tot vernietiging van een
administratieve handeling bij de Raad van State dezelfde gevolgen heeft ten opzichte
van de vordering tot herstel van de schade veroorzaakt door de vernietigde
administratieve handeling als een dagvaarding voor het gerecht ». In B.7.2 heeft het
gepreciseerd : « Bijgevolg komt het de verwijzende rechter toe het indienen van een
beroep tot vernietiging van een administratieve rechtshandeling bij de Raad van State
als stuitingsregel te beschouwen ».
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In de tweede categorie bevindt de lacune zich in de in het geding
zijnde bepaling : zij kan als « intrinsieke » lacune worden
aangemerkt. In die tweede categorie bestaat er tevens een
subcategorie : indien de lacune zich bevindt in de aan het Hof
voorgelegde tekst, staat het aan de rechter om 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 of
bestreden bepaling wordt toegepast met inachtneming van de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet. In dat geval kan de lacune
worden opgevuld zonder dat de wetgever dient op te treden; een
dergelijke intrinsieke lacune kan als « zelfherstellend » worden
aangemerkt.

In 2011 heeft het Hof een « extrinsieke » lacune vastgesteld in zijn
arresten nrs. 11, 36, 38, 74, 76, 982 en 1613/2011, en een « intrinsieke »
lacune in zijn arresten nrs. 12, 34, 45, 56, 62, 634 en 152/2011. Het
heeft geoordeeld dat er een « zelfherstellende » lacune was in de
arresten nrs. 38, 62 en 152/2011.

1 Zie dit verslag, hoofdstuk IX, punt 27.
2 Zie dit verslag, hoofdstuk XI, punt 41.
3 Zie dit verslag, hoofdstuk V, punt 21.
4 Zie dit verslag, hoofdstuk X, punt 36.
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V. ADMINISTRATIEF CONTENTIEUX

20. De onpartijdigheid van de Raad van State
(arrest nr. 123/2011)

Artikel 14, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State,
gecoördineerd op 12 januari 1973 (hierna : gecoördineerde wetten
op de Raad van State), bepaalt dat « de afdeling
[bestuursrechtspraak van de Raad van State] […] uitspraak [doet],
bij wijze van arresten, over de beroepen tot nietigverklaring wegens
overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid
voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht,
ingesteld tegen de akten en reglementen : 1° van de onderscheiden
administratieve overheden ».

De Raad van State heeft het Hof gevraagd of dat artikel 14, § 1,
eerste lid, 1°, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 70 van
diezelfde wetten, bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet, in samenhang gelezen met het algemeen rechtsbeginsel
van de objectieve onpartijdigheid van de rechtscolleges, zoals onder
meer verwoord in artikel 6 van het Europees Verdrag voor de
rechten van de mens en in artikel 14 van het Internationaal Verdrag
inzake burgerrechten en politieke rechten, doordat de partijen in
een geschil waarin de wettigheid van een benoeming tot staatsraad
in het geding is, dat geschil moeten voorleggen aan een
rechtscollege waarvan de leden reeds betrokken zijn geweest in een
voordracht die integraal deel uitmaakt van de
benoemingsprocedure, terwijl andere partijen, waaronder de
partijen in een geschil betreffende de wettigheid van een benoeming
tot magistraat van de rechterlijke orde, hun geschil kunnen
voorleggen aan een rechtscollege dat op geen enkele wijze
betrokken is geweest bij de totstandkoming van de bestreden
beslissing.

Uit de door het Hof beschreven bepalingen van de gecoördineerde
wetten op de Raad van State volgt dat de staatsraden van de
afdeling bestuursrechtspraak die een beroep tot nietigverklaring,
ingesteld tegen een koninklijk besluit houdende benoeming van een
staatsraad, dienen te behandelen, in beginsel ook deel kunnen
hebben uitgemaakt van de algemene vergadering van de Raad van
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State, die in het kader van zulk een benoeming, een lijst met drie
kandidaten dient voor te dragen.

Ofschoon de wetgever, ondanks de suggestie die in die zin werd
gedaan door de afdeling wetgeving van de Raad van State, het niet
nodig heeft geacht de samenstelling van de algemene vergadering
van de Raad van State uitdrukkelijk in die zin te regelen, heeft hij de
Raad van State niettemin niet willen verhinderen om bij de
voordracht van een lijst van drie kandidaten voor een vacant ambt
van staatsraad, de algemene vergadering in die zin samen te stellen
dat een aantal staatsraden geen zitting erin hebben. Uit de
antwoorden van de eerste voorzitter van de Raad van State op de
door het Hof gestelde vragen blijkt dat de Raad van State de
artikelen 14, § 1, eerste lid, 1°, en 70 van de gecoördineerde wetten
op de Raad van State in die zin interpreteert dat een aantal
staatsraden geen deel mogen uitmaken van de algemene
vergadering wanneer dient te worden beraadslaagd en gestemd
over de voordracht van kandidaten voor een vacant ambt van
staatsraad en dat, wanneer een beroep wordt ingesteld tegen het
besluit houdende benoeming van een staatsraad waaraan de
voormelde voordracht is voorafgegaan, uitsluitend de staatsraden
die geen deel hebben uitgemaakt van de algemene vergadering
kennis kunnen nemen van dat beroep.

Niettemin roept de in het geding zijnde bepaling een verschil in
behandeling in het leven tussen, enerzijds, partijen in een geschil
waarin de wettigheid van een benoeming tot staatsraad in het
geding is en, anderzijds, partijen in andere geschillen, waaronder de
geschillen betreffende de wettigheid van een benoeming tot
magistraat van de rechterlijke orde, doordat het eerstgenoemde
geschil dient te worden voorgelegd aan een rechtscollege dat
- weliswaar in een andere samenstelling - reeds betrokken is
geweest in een voordracht die integraal deel uitmaakt van de
benoemingsprocedure, terwijl dat niet het geval is voor de
geschillen betreffende de wettigheid van een benoeming tot
magistraat van de rechterlijke orde. Die laatste geschillen worden
eveneens beslecht door de afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, maar de Raad heeft bij die benoemingen geen
voordrachtbevoegdheid.

Het is van fundamenteel belang in een democratische rechtsstaat
dat de rechtscolleges het vertrouwen genieten van het publiek en
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van de procespartijen (EHRM, 26 februari 1993, Padovani t. Italië,
§ 27), wat met zich meebrengt dat de rechtscolleges onpartijdig
moeten zijn. Die onpartijdigheid dient op twee manieren te worden
onderzocht. De subjectieve onpartijdigheid, die wordt vermoed tot
het bewijs van het tegendeel, vereist dat de rechter in een zaak
waarover hij dient te oordelen, niet vooringenomen is, noch
vooroordelen heeft, en dat hij geen belang heeft bij de uitkomst
ervan. De objectieve onpartijdigheid vereist dat er voldoende
waarborgen zijn om ook een gerechtvaardigde vrees op die punten
uit te sluiten (EHRM, 1 oktober 1982, Piersack t. België, § 30; 24 mei
1989, Hauschildt t. Denemarken, §§ 46 en 48; 16 december 2003,
Grieves t. Verenigd Koninkrijk, § 69).

Wat de objectieve onpartijdigheid betreft, moet worden nagegaan of
er, los van het gedrag van de rechters, aantoonbare feiten bestaan
die twijfel doen ontstaan omtrent die onpartijdigheid. In dat opzicht
kan zelfs een gewekte schijn van partijdigheid belangrijk zijn
(EHRM, 6 juni 2000, Morel t. Frankrijk, § 42; 24 juni 2010, Mancel en
Branquart t. Frankrijk, § 34). Indien dient te worden onderzocht of
een rechter in een concreet geval aanleiding heeft gegeven tot een
dergelijke vrees, wordt het standpunt van de rechtzoekende in
aanmerking genomen, maar speelt het geen doorslaggevende rol.
Wat wel doorslaggevend is, is of de vrees van de betrokkene als
objectief verantwoord kan worden beschouwd (EHRM,
21 december 2000, Wettstein t. Zwitserland, § 44).

In een aantal arresten heeft het Europees Hof voor de Rechten van
de Mens zich uitgesproken over de vraag of een instelling die zowel
een adviserende als een rechtsprekende functie heeft, aan de
vereiste van objectieve onpartijdigheid voldoet (EHRM,
28 september 1995, Procola t. Luxemburg; grote kamer, 6 mei 2003,
Kleyn e.a. t. Nederland; 9 november 2006, Sacilor Lormines
t. Frankrijk). Uit die arresten blijkt dat het loutere feit dat een
instelling tegelijk een adviserende en een rechtsprekende functie
uitoefent, niet volstaat om een schending van de vereisten van
onafhankelijkheid en onpartijdigheid vast te stellen (arrest
Sacilor Lormines, § 66). In dat geval dient te worden onderzocht hoe
de onafhankelijkheid van de leden wordt gewaarborgd (ibid.). Als
maatregelen die die onafhankelijkheid kunnen waarborgen,
vermeldt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens het
ontbreken van bindende kracht van de adviezen voor de afdeling
die later de rechtsprekende functie uitoefent (ibid., § 71), de
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onafzetbaarheid van de rechters (ibid., § 67) en het bestaan van een
mogelijkheid tot wraking van alle leden van de rechtsprekende
afdeling die als lid van de adviserende afdeling reeds advies hebben
uitgebracht betreffende « dezelfde zaak » of « dezelfde beslissing ».
Die wraking dient desnoods ambtshalve te geschieden, zodat niet
mag worden gewacht tot wanneer de partijen daarom verzoeken
(arrest Kleyn, §§ 197-198).

De voormelde rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten
van de Mens had weliswaar betrekking op de opeenvolgende
uitoefening, door dezelfde rechters, van een adviserende en een
rechtsprekende functie in een rechtscollege dat bestaat uit een
adviserende afdeling (zoals de afdeling wetgeving van de Raad van
State) en een rechtsprekende afdeling (zoals de afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State), maar die situatie
verschilt niet in die mate van de situatie die het voorwerp uitmaakt
van de prejudiciële vraag, dat de in die rechtspraak vervatte
beginselen niet toepasselijk zouden moeten worden geacht.

Te dezen kan niet worden betwist dat de Raad van State, wanneer
hij dient te oordelen over een beroep ingesteld tegen een besluit
houdende benoeming van een staatsraad, reeds een « advies » heeft
uitgebracht, in de vorm van een voordracht, betreffende « dezelfde
zaak ». De algemene vergadering van de Raad van State dient naar
aanleiding van de voordracht van drie kandidaten, de
ontvankelijkheid van de kandidaturen te onderzoeken en de
respectieve aanspraken en verdiensten van de kandidaten te
vergelijken; de voordracht dient bovendien uitdrukkelijk te worden
gemotiveerd.

Het loutere feit dat de Raad van State tegelijk een
voordrachtbevoegdheid en een rechtsprekende bevoegdheid
uitoefent, leidt evenwel niet noodzakelijk tot een schending van de
vereisten van onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Van belang is of
er voldoende waarborgen bestaan om de onafhankelijkheid - ten
aanzien van de algemene vergadering die de
voordrachtbevoegdheid uitoefent - te verzekeren van de leden van
de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State die zich
moeten uitspreken over een tegen een besluit houdende benoeming
van een staatsraad ingesteld beroep.
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De interpretatie van de artikelen 14, § 1, eerste lid, 1°, en 70 van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State brengt met zich mee
dat een tegen een besluit houdende benoeming van een staatsraad
ingesteld beroep wordt behandeld door staatsraden die niet hebben
deelgenomen aan de voorafgaande beraadslaging en stemming in
de algemene vergadering over de voordracht van drie kandidaten.
Staatsraden wier onpartijdigheid in het geding wordt gebracht,
kunnen overigens worden gewraakt krachtens artikel 62, eerste lid,
van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van
de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State. Die wraking geschiedt desnoods ambtshalve : de
staatsraad die weet dat hem een grond van wraking treft, moet de
betrokken kamer daarvan immers verwittigen; die kamer beslist
dan of het lid zich al dan niet moet onthouden. In zoverre de
staatsraden die moeten oordelen over een tegen een besluit
houdende benoeming van een staatsraad ingesteld beroep, zouden
hebben deelgenomen aan de beraadslaging en de stemming in de
algemene vergadering over de voordracht van drie kandidaten in
het kader van die benoemingsprocedure, kunnen zij bijgevolg door
de partijen in het geding, of door de betrokken kamer ambtshalve,
worden gewraakt. De leden van de afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State die zich uitspreken over een beroep,
ingesteld tegen een besluit houdende benoeming van een
staatsraad, oordelen autonoom over de aan hen voorgelegde zaak
en zijn niet gebonden door de voorafgaande voordracht van drie
kandidaten vanwege de algemene vergadering van de Raad
waaraan zij overigens niet hebben deelgenomen. Uit het
voorgaande vloeit voort dat de onafhankelijkheid en de objectieve
onpartijdigheid van de Raad van State in beginsel niet in het
gedrang komen, wanneer hij dient te oordelen over een beroep
ingesteld tegen een koninklijk besluit houdende benoeming van een
staatsraad.

Het Hof beslist bijgevolg dat, in de eerder vermelde interpretatie
van de artikelen 14, § 1, eerste lid, 1°, en 70, van de gecoördineerde
wetten op de Raad van State, het voormelde artikel 14, § 1, eerste
lid, 1°, in samenhang gelezen met het voormelde artikel 70, de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met het
algemeen rechtsbeginsel van de objectieve onpartijdigheid van de
rechtscolleges, niet schendt.
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21. De bevoegdheid van de Raad van State – De beslissingen
van de Hoge Raad voor de Justitie ten aanzien van de
kandidaten die deelnemen aan het vergelijkend examen
voor de toegang tot de gerechtelijke stage
(arrest nr. 161/2011)

Artikel 14, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van
State bepaalt dat « de afdeling [bestuursrechtspraak] uitspraak
[doet], bij wijze van arresten, over de beroepen tot nietigverklaring
wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van
nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending
van macht, ingesteld tegen de akten en reglementen : 1° van de
onderscheiden administratieve overheden; 2° van de wetgevende
vergaderingen of van hun organen, daarbij inbegrepen de
ombudsmannen ingesteld bij deze assemblees, van het Rekenhof en
van het Grondwettelijk Hof, van de Raad van State en van de
administratieve rechtscolleges evenals van organen van de
rechterlijke macht en van de Hoge Raad voor de Justitie met
betrekking tot overheidsopdrachten en leden van hun personeel.

Artikel 159 van de Grondwet is eveneens van toepassing op de in 2°
bedoelde akten en reglementen ».

De Raad van State ondervraagt het Hof over de bestaanbaarheid
van het voormelde artikel 14, § 1, met de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet « in zoverre het de kandidaten voor een ambt in de
magistratuur een beroep bij de Raad van State ontzegt tegen de
beslissingen die te hunnen aanzien zijn genomen door de Hoge
Raad voor de Justitie en die tot gevolg hebben dat hun de toegang
tot het ambt van magistraat wordt ontzegd, terwijl de kandidaten
voor een ander openbaar ambt over een dergelijk beroep beschikken
tegen de beslissingen die te hunnen aanzien zijn genomen door
Selor ».

Met toepassing van het koninklijk besluit van 22 december 2000
betreffende de selectie en de loopbaan van het rijkspersoneel, wordt
Selor ermee belast selectieproeven te organiseren waarbij de
toegang tot bepaalde overheidsfuncties afhankelijk wordt gemaakt
van het welslagen voor die proeven.

Krachtens artikel 14, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad
van State heeft de wetgever, zonder aan het begrip zelf van
administratieve overheid te raken de bevoegdheid van de Raad van
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State uitgebreid tot administratieve akten die uitgaan van
overheden die geen deel uitmaken van de uitvoerende macht en de
organen die daarvan afhangen; die uitbreiding betreft onder meer
de akten en reglementen van de Hoge Raad voor de Justitie, voor
zover die betrekking hebben op overheidsopdrachten en leden van
zijn personeel. Artikel 151, § 2, van de Grondwet richt de Hoge Raad
voor de Justitie op, en paragraaf 3 van hetzelfde artikel preciseert de
opdrachten ervan; die laatste bepaling maakt een onderscheid
tussen, enerzijds, de bevoegdheid van de Hoge Raad voor de
Justitie om kandidaten voor te dragen voor een ambt van rechter of
ambtenaar van het openbaar ministerie en, anderzijds, zijn
bevoegdheid inzake toegang tot het ambt van rechter of ambtenaar
van het openbaar ministerie. Drie toegangswegen tot de
magistratuur worden geopend door het Gerechtelijk Wetboek; één
van die wegen, gevolgd door de verzoeker voor de Raad van State
en voorbehouden aan de kandidaten zonder lange beroepservaring,
veronderstelt het slagen voor een vergelijkend examen voor de
toelating tot een gerechtelijke stage, dat wordt georganiseerd door
de Hoge Raad voor de Justitie.

Noch artikel 151, § 3, 3°, van de Grondwet, noch de bepalingen van
het Gerechtelijk Wetboek die aan de Hoge Raad voor de Justitie de
bevoegdheid toekennen om het vergelijkend examen voor de
toegang tot de gerechtelijke stage te organiseren, noch artikel 14, § 1,
van de gecoördineerde wetten op de Raad van State bepalen dat de
kandidaten voor dat vergelijkend examen over een beroep voor de
Raad van State beschikken tegen beslissingen die te hunnen aanzien
worden genomen door de Hoge Raad voor de Justitie : er bestaat
dus een verschil in behandeling in vergelijking met de kandidaten
voor een vergelijkend examen voor de toegang tot een openbaar
ambt, die over een beroep bij de Raad van State beschikken tegen
beslissingen die door Selor te hunnen aanzien zijn genomen.

Het Hof gaat na of de door de wetgever ingevoerde regeling niet
ertoe leidt dat aan een categorie van personen, op een
discriminerende manier, het recht op een daadwerkelijk
jurisdictioneel beroep wordt ontzegd.

Het eigen karakter van de Hoge Raad voor de Justitie, die een
grondwettelijke instelling is, vergt dat zijn onafhankelijkheid wordt
gewaarborgd. De noodzaak om die onafhankelijkheid te vrijwaren
verantwoordt evenwel niet dat de kandidaten die zich aanbieden
voor het vergelijkend examen voor de toegang tot de gerechtelijke
stage een beroep tot vernietiging wordt ontzegd tegen de
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beslissingen die de Hoge Raad voor de Justitie in dat verband heeft
genomen. Het ontbreken van die jurisdictionele waarborg - die wel
is toegekend aan de kandidaten voor een vergelijkend examen voor
de toegang tot een openbaar ambt, die over een beroep bij de Raad
van State beschikken tegen beslissingen die te hunnen aanzien zijn
genomen door Selor - is strijdig met het beginsel van gelijkheid en
niet-discriminatie : die ontstentenis staat niet in verhouding tot de
gewettigde zorg de vrijheid van handelen van de Hoge Raad voor
de Justitie te vrijwaren, want het belang dat wordt beschermd door
de invoering van een beroep tot nietigverklaring is even reëel en
even legitiem bij de kandidaten aan wie de toegang wordt ontzegd
tot een ambt ter voorbereiding op de magistratuur als bij de
kandidaten aan wie de toegang tot een ander openbaar ambt wordt
ontzegd.

Die situatie kan slechts worden verholpen door een optreden van de
wetgever, waarbij hij, gelet op de onafhankelijkheid die aan de
Hoge Raad voor de Justitie moet worden verzekerd, zou kunnen
overwegen te voorzien in specifieke waarborgen waarvoor hij niet
moest zorgen bij de totstandkoming van de gecoördineerde wetten
op de Raad van State.

Uit hetgeen voorafgaat volgt dat de discriminatie haar oorsprong
niet vindt in het voormelde artikel 14, maar in een lacune van de
wetgeving, te weten de ontstentenis van organisatie van een beroep
tot nietigverklaring van de beslissingen die door de Hoge Raad voor
de Justitie worden genomen ten aanzien van kandidaten die
deelnemen aan het vergelijkend examen voor de toegang tot de
gerechtelijke stage.

Het Hof beslist derhalve, enerzijds, dat artikel 14, § 1, eerste lid, 2°,
van de gecoördineerde wetten op de Raad van State de artikelen 10
en 11 van de Grondwet niet schendt en, anderzijds, dat de
ontstentenis van een wetsbepaling die een beroep regelt tegen een
beslissing die de Hoge Raad voor de Justitie heeft genomen ten
aanzien van de kandidaten die deelnemen aan het vergelijkend
examen voor de toegang tot de gerechtelijke stage, de artikelen 10
en 11 van de Grondwet schendt. 1

1 Wat betreft dit artikel 14, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zie
met name verslag 2004, pp. 59-63, verslag 2009, pp. 219-222, en verslag 2010, pp. 73-78.
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VI. VREEMDELINGENRECHT

22. De materiële hulp voor asielzoekers
(arrest nr. 135/2011)

De wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen
wijzigt of vervangt, naar gelang van het geval, in de artikelen 160,
162 en 168 ervan, diverse bepalingen van de wet van 12 januari 2007
betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere
categorieën van vreemdelingen.

Bij het Hof is een beroep ingesteld tot vernietiging van de
voormelde bepalingen van de wet van 30 december 2009, dat het
verwerpt na de acht middelen te hebben onderzocht die ter staving
van het beroep zijn aangevoerd.

Met betrekking tot artikel 4, tweede lid, van de wet van 12 januari 2007
betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën
van vreemdelingen, zoals ingevoegd bij artikel 160 van de wet van
30 december 2009

Dat artikel 160 voegt een tweede en een derde lid toe aan artikel 4
van de voormelde wet van 12 januari 20071. De verzoekende
partijen bekritiseerden de bestaanbaarheid van het nieuwe tweede
lid met artikel 23, al dan niet in samenhang gelezen met de
artikelen 10, 11 en 191, van de Grondwet - het Hof zal artikel 191
evenwel weren -, doordat het genoemde tweede lid het Federaal
Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (hierna : FEDASIL)

1 Dat artikel 4 bepaalt voortaan :
« De beslissingen van het Agentschap of de partner betreffende de toekenning van de
materiële hulp mogen geen verband houden met het niet-respecteren door de
asielzoeker van zijn procedurele verplichtingen in het kader van zijn asielprocedure en
hebben evenmin enige invloed op de behandeling van deze laatste.
In afwijking van de voorgaande alinea kan het Agentschap beslissen dat de
asielzoeker die een derde asielaanvraag indient geen beroep kan doen op artikel 6, § 1,
van deze wet, tijdens het onderzoek van de aanvraag, zolang het dossier door de
Dienst Vreemdelingenzaken niet is doorgestuurd naar het Commissariaat-generaal
voor de Vluchtelingen en de Staatlozen met toepassing van artikel 51/10 van [de] wet
van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, en dit middels een individueel
gemotiveerde beslissing. Dit principe kan gelden voor elke nieuwe asielaanvraag.
Het recht op medische begeleiding zoals bedoeld in de artikelen 24 en 25 van deze wet
blijft echter gewaarborgd voor de asielzoekers bedoeld in de voorgaande alinea ».
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de mogelijkheid biedt de materiële hulp, met uitzondering van het
recht op medische begeleiding, te ontzeggen aan de vreemdeling
die een derde asielaanvraag en elke volgende asielaanvraag indient,
en dit zolang het dossier door de Dienst Vreemdelingenzaken niet is
doorgestuurd naar de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen
en de staatlozen.

Artikel 23 van de Grondwet bepaalt dat ieder het recht heeft om een
menswaardig leven te leiden. Daartoe waarborgen de
onderscheiden wetgevers, rekening houdend met de
overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele
rechten, waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen;
die rechten omvatten onder meer het recht op sociale bijstand.
Artikel 23 van de Grondwet bepaalt niet wat die rechten, waarvan
enkel het beginsel wordt uitgedrukt, impliceren, waarbij elke
wetgever ermee is belast die rechten te waarborgen,
overeenkomstig het tweede lid van dat artikel, rekening houdend
met de overeenkomstige plichten. Artikel 23 van de Grondwet bevat
inzake het recht op sociale bijstand een standstill-verplichting die de
bevoegde wetgever verbiedt het beschermingsniveau aanzienlijk te
verminderen zonder dat daartoe redenen van algemeen belang
bestaan.

Overeenkomstig artikel 4 van de wet van 12 januari 2007, zoals van
toepassing vóór de bestreden wetswijziging, had het
niet-respecteren door de asielzoeker van zijn procedurele
verplichtingen in het kader van zijn asielprocedure, geen invloed op
zijn recht op materiële hulp op grond van artikel 6 van de wet zelf
van 12 januari 2007, zoals het luidde vóór de in het geding zijnde
wijziging.

Uit de parlementaire voorbereiding van de bestreden bepaling blijkt
dat de beschreven regeling aanleiding gaf tot misbruik doordat
sommige vreemdelingen opeenvolgende asielaanvragen indienden,
met de uitsluitende bedoeling het recht op materiële hulp te
verlengen.

Artikel 23, eerste lid, van de Grondwet vereist niet dat de bedoelde
rechten door de wetgever voor ieder individu op dezelfde manier
moeten worden gewaarborgd en die grondwetsbepaling staat
derhalve niet eraan in de weg dat die rechten voor sommige
categorieën van personen worden beperkt en gemoduleerd, op
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voorwaarde dat voor het onderscheid in behandeling een redelijke
verantwoording bestaat.

In de arresten nrs. 21/2001, 148/2001 en 50/2002 heeft het Hof
geoordeeld dat vreemdelingen, naargelang zij een eerste of een
tweede asielaanvraag indienen, zich in wezenlijk verschillende
situaties bevinden en dat de artikelen 10 en 11 van de Grondwet
zich niet ertegen verzetten dat het recht op sociale bijstand tijdens
het onderzoek van de beroepen met betrekking tot de tweede
aanvraag niet op dezelfde wijze wordt gewaarborgd als tijdens de
behandeling van de eerste aanvraag. Het Hof heeft in die arresten
aanvaard dat de wetgever een legitieme doelstelling nastreeft,
indien hij maatregelen neemt die beogen misbruik door de
indiening van opeenvolgende asielaanvragen tegen te gaan.

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

De wetgever streeft een legitieme doelstelling na indien hij het
« carrouselmechanisme » wil doorbreken van opeenvolgende
asielaanvragen, ingediend met de enkele bedoeling het verblijf in
een opvangcentrum te verlengen : een dergelijk mechanisme leidt
immers niet alleen tot een procedurele overbelasting van de
asielinstanties, maar heeft ook tot gevolg dat de opvangstructuren,
die een beperkte capaciteit hebben, oververzadigd geraken zodat
geen opvang kan worden verleend aan personen die daar recht op
hebben; met de bestreden maatregel wordt dus een doelstelling van
algemeen belang nagestreefd. De bestreden maatregel is pertinent
om die doelstelling te bereiken en is daarmee niet onevenredig. De
mogelijkheid die voortaan aan FEDASIL wordt geboden om
middels een individuele gemotiveerde beslissing vanaf de derde
asielaanvraag het recht op materiële opvang in de zin van artikel 2,
6°, van de wet van 12 januari 2007 te beperken, geldt ten aanzien
van een beperkte groep van vreemdelingen, namelijk diegenen die
reeds tweemaal zonder gunstig gevolg een asielprocedure hebben
doorlopen en die hun recht op materiële hulp op onrechtmatige
wijze willen verlengen. Indien er sinds het beëindigen van de vorige
asielprocedure nieuwe elementen voorhanden zijn die de
toekenning van de vluchtelingenstatus zouden kunnen
verantwoorden, zal de Dienst Vreemdelingenzaken het dossier
doorzenden aan de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en
de staatlozen en wordt de materiële hulp opnieuw gewaarborgd.
Tijdens de behandeling van de aanvraag door de Dienst
Vreemdelingenzaken behoudt de betrokken vreemdeling het recht
op medische begeleiding overeenkomstig de artikelen 24 en 25 van
de wet van 12 januari 2007; artikel 23 van die wet preciseert dat het
gaat om medische begeleiding die noodzakelijk is om een leven te
leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Bovendien
druist de bestreden wetswijziging niet in tegen wat wordt
voorgeschreven bij de richtlijn 2003/9/EG van de Raad van
27 januari 2003 tot vaststelling van minimumnormen voor de
opvang van asielzoekers in de lidstaten, waarvan de voormelde wet
van 12 januari 2007 de omzetting vormt. Ten slotte zal het aan de
met de toepassing van die bepaling belaste autoriteiten toekomen
om het noodzakelijke overleg te organiseren opdat het recht op
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opvang van de asielzoekers die opeenvolgende aanvragen
indienen, met kennis van zaken wordt onderzocht.

De bestreden maatregel houdt dus geen aanzienlijke achteruitgang
in van het recht op maatschappelijke dienstverlening van de
betrokkenen die niet zou worden verantwoord door redenen van
algemeen belang, en doet bijgevolg geen afbreuk aan artikel 23 van
de Grondwet.

Met betrekking tot artikel 7, § 2, van de voormelde wet van 12 januari
2007, zoals vervangen bij artikel 162 van de wet van 30 december 2009

Artikel 162 van de bestreden wet vervangt artikel 7 van de
voormelde wet van 12 januari 2007. Het nieuwe artikel 7, § 2, beoogt
FEDASIL « tijdelijk en in uitzonderlijke humanitaire
omstandigheden, in staat te stellen om het recht op de materiële
hulp te verlengen in de opvangstructuur waarin ze zich bevinden ».
Tijdens de parlementaire voorbereiding van het oorspronkelijke
artikel 7 werd beklemtoond dat die bepaling diende om de
continuı̈teit te waarborgen van de hulp aan personen die in een
bijzondere administratieve situatie verkeren, en dat die bepaling in
geen geval zou leiden tot het ontstaan van een nieuw recht op
verblijf. Niettemin heeft de wetgever moeten vaststellen dat van die
bepaling misbruik was gemaakt, aangezien zij stelselmatig werd
aangewend om, soms op grond van valse redenen, een van de
uitzonderingen te genieten die het mogelijk maken om de
verlenging van het recht op opvang te verkrijgen, zonder dat de
uitgeprocedeerde asielzoeker zich werkelijk in een « bijzondere
administratieve situatie » bevond, en dat ten onrechte een beroep
werd gedaan op artikel 9ter van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde
aanspraak te kunnen maken op het voordeel van artikel 7 van de
voormelde wet van 12 januari 2007. Het is aan die averechtse
effecten dat de bestreden bepaling een einde beoogt te maken.

De bestreden bepaling betreft in hoofdzaak twee maatregelen. De
eerste maatregel bestaat erin het automatische karakter dat de
verlenging van de materiële hulp vroeger had, op te heffen en aan
FEDASIL de mogelijkheid te bieden om « met een gemotiveerde
beslissing […] [te oordelen] of de vreemdeling die de aanvraag doet,
zich werkelijk in één van de situaties bevindt die de voortzetting

ar
re

st
nr

.1
35

/2
01

1

119



van het recht op de materiële hulp kunnen verantwoorden »,
waarbij die situaties in de bestreden bepaling worden opgesomd.
De tweede maatregel bestaat erin dat de limitatieve lijst van
bijzondere situaties die het op die bepaling gebaseerde recht
openen, wordt herschikt en vernieuwd. Twee situaties uit de
oorspronkelijke bepaling worden overgenomen, te weten de
hypothese van de aanvraag van vrijwillige terugkeer (huidig
artikel 7, § 2, eerste lid, 5°) en van de aanvraag tot machtiging tot
verblijf op grond van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980
(huidig artikel 7, § 2, eerste lid, 6°). Vier nieuwe situaties werden
toegevoegd, al betreffen zij slechts een explicitering van hypotheses
die reeds werden bevestigd door de rechtspraak en die waren
voorzien in de interne instructies van het Agentschap en in de
memorie van toelichting van het oorspronkelijke artikel 7 van de
wet van 12 januari 2007. Zoals blijkt uit de parlementaire
voorbereiding gaat het, onder de voorwaarden bepaald in artikel 7,
§ 2, van die wet, om de hypothesen van het voltooien van een
schooljaar (artikel 7, § 2, eerste lid, 1°), zwangerschap (artikel 7, § 2,
eerste lid, 2°), de onmogelijkheid om terug te keren om redenen
buiten de wil van de betrokkene (artikel 7, § 2, eerste lid, 3°) en het
ouderschap ten aanzien van een Belgisch kind (artikel 7, § 2, eerste
lid, 4°).

In hun derde middel bekritiseerden de verzoekende partijen de
bestaanbaarheid van artikel 7, § 2, eerste lid, 1° en 4°, van de wet
van 12 januari 2007, zoals ingevoegd bij artikel 162 van de bestreden
wet, met de artikelen 10, 11, 22, 24 en 191 van de Grondwet, al dan
niet in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag
voor de rechten van de mens of met artikel 13 van het Internationaal
Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten en met
artikel 2 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees
Verdrag voor de rechten van de mens, in zoverre de vreemdeling
van wie de asielaanvraag definitief is verworpen, dient aan te tonen
dat hij geen gevolg kan geven aan een bevel om het grondgebied te
verlaten om, behoudens een door FEDASIL toegekende afwijking,
een verlenging van de materiële hulp te kunnen genieten teneinde
zijn schooljaar te beëindigen of in afwachting van een eventuele
machtiging tot verblijf op grond van het feit dat hij ouder is van een
Belgisch kind.
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Zes situaties worden opgesomd in het voormelde artikel 7, § 2,
eerste lid; zij kunnen aanleiding geven tot een verlenging van de
door FEDASIL toegekende hulp.

Aangezien de wetgever - behalve de bij artikel 7, § 2, eerste lid, 3°,
geregelde restcategorie - uitdrukkelijk, enerzijds, de personen die
het schooljaar wensen te beëindigen en, anderzijds, de personen die
ouder zijn van een Belgisch kind, heeft beoogd, vormen die twee
omstandigheden bijzondere redenen waardoor FEDASIL kan
oordelen, totdat de bevoegde overheid uitspraak heeft gedaan over
de aanvraag, naar gelang van het geval, tot verlenging van het bevel
om het grondgebied te verlaten of tot machtiging tot verblijf, dat de
bedoelde personen zich ten aanzien van de materiële hulp in de
onmogelijkheid bevinden om het grondgebied te verlaten. Een
andere interpretatie zou die twee bepalingen immers zinloos maken
aangezien de gevallen waarop zij betrekking hebben, zich niet
zouden onderscheiden van de andere gevallen die op onbepaalde
wijze in het 3° worden bedoeld. De tijdelijke toekenning van de
materiële hulp door FEDASIL, in afwachting van de beslissing van
de bevoegde overheid met betrekking tot de verblijfsstatus van de
betrokkene, loopt niet op die beslissing vooruit. In het bijzonder
doet de toekenning van de hulp op grond van de in het geding
zijnde bepaling geen enkel recht op verblijf of recht om nog langer
op het grondgebied te verblijven, ontstaan na de beslissing van de
bevoegde overheid inzake het verblijfsrecht.

In hun vierde middel betwistten de verzoekende partijen de
bestaanbaarheid van artikel 7, § 2, eerste lid, 1°, van de wet van
12 januari 2007, zoals ingevoegd bij artikel 162 van de bestreden
wet, met de artikelen 10, 11, 24 en 191 van de Grondwet, in
samenhang gelezen met artikel 13 van het Internationaal Verdrag
inzake economische, sociale en culturele rechten en met artikel 2
van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor
de rechten van de mens, in zoverre de aanvraag tot verlenging van
de materiële hulp met het oog op het beëindigen van het schooljaar,
behoudens een door FEDASIL toegekende afwijking, ten vroegste
drie maanden vóór het einde van het schooljaar kan worden
ingediend, wat tot gevolg heeft dat de verlenging van de materiële
hulp slechts geldt voor het lopende schooljaar en niet voor de
daaropvolgende jaren die eventueel nodig zijn om een getuigschrift
of diploma te halen. Bovendien zouden volgens de verzoekende
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partijen de vreemdelingen worden gediscrimineerd die hun
schooljaar niet in juni, maar in september beëindigen.

Het feit dat in de in artikel 7, § 2, eerste lid, 1°, van de wet van
12 januari 2007 bedoelde gevallen, de vreemdeling die geen gevolg
kan geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten, de
aanvraag tot verlenging van de materiële hulp die daarin wordt
bedoeld, behoudens een door FEDASIL toegekende afwijking, ten
vroegste drie maanden vóór het einde van het schooljaar moet
indienen, wordt verantwoord door de wil van de wetgever om
misbruiken tegen te gaan en aldus de verzadiging van het
opvangnetwerk te vermijden : aldus wordt immers vermeden dat
de vreemdeling van wie de asielprocedure en de procedure voor de
Raad van State negatief zijn afgesloten, zich inschrijft in een
onderwijsinstelling met het loutere oog op de verlenging van de
materiële hulp.

In zoverre de verzoekende partijen het feit bekritiseren dat de
mogelijkheid om de materiële hulp te verlengen slechts geldt voor
het lopende schooljaar en niet voor de daaropvolgende jaren die
eventueel nodig zijn om een getuigschrift of diploma te halen, dient
te worden opgemerkt dat het recht op onderwijs, dat wordt
gewaarborgd door de in het middel aangehaalde grondwets- en
verdragsbepalingen, geen recht op materiële hulp in de zin van
artikel 2, 6°, van de wet van 12 januari 2007 inhoudt, laat staan de
verplichting voor de overheid om op grond van die bepalingen een
vreemdeling die illegaal in het land verblijft, materiële hulp te
verlenen. Bijgevolg is artikel 24 van de Grondwet, in samenhang
gelezen met artikel 13 van het Internationaal Verdrag inzake
economische, sociale en culturele rechten en met artikel 2 van het
Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de
rechten van de mens, niet geschonden.

In hun zesde middel voerden de verzoekende partijen aan dat
artikel 7, § 2, eerste lid, 6°, en artikel 7, § 2, tweede lid, van de wet
van 12 januari 2007, zoals vervangen door artikel 162 van de wet
van 30 december 2009, de artikelen 10, 11, 23 en 191 van de
Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 12 van het
Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele
rechten, met de artikelen 2 en 3 van het Europees Verdrag voor de
rechten van de mens, en met artikel 11 van het Europees Sociaal
Handvest, schenden. Uit de uiteenzetting van het middel blijkt dat
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de verzoekende partijen enkel de vernietiging beoogden van de
woorden « zich in de onmogelijkheid bevindt om de
opvangstructuur waar hij verblijft, te verlaten » in artikel 7, § 2,
eerste lid, 6°, en de woorden « wanneer deze controle aantoont dat
de medische onmogelijkheid niet langer bestaat, en, in ieder geval »
in artikel 7, § 2, tweede lid.

Om een verlenging van materiële hulp in een opvangstructuur te
verkrijgen, bepaalt het bestreden artikel 7, § 2, eerste lid, 6°, en
tweede lid, van de wet van 12 januari 2007 voortaan dat, naast het
formele bewijs dat een aanvraag werd ingediend op grond van
artikel 9ter van de wet van 15 december 1980, ook een medisch
getuigschrift moet worden voorgelegd waaruit blijkt dat de
betrokkene wegens zijn gezondheidstoestand niet in staat is om de
opvangstructuur te verlaten; de verlenging van het recht op
materiële hulp kan ook worden stopgezet wanneer bij periodieke
controles door FEDASIL blijkt dat de medische onmogelijkheid om
de opvangstructuur te verlaten, niet langer bestaat.

Voor wat de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet
betreft - waartoe het Hof het middel heeft beperkt -, merkt het Hof
op dat de grieven zo kunnen worden begrepen dat het
discriminerend zou zijn dat binnen de categorie van vreemdelingen
die een beroep doen op artikel 9ter van de wet van 15 december
1980, voortaan alleen nog diegenen die voldoen aan de
voorwaarden van de bestreden bepalingen, een verlenging van
materiële hulp zouden kunnen krijgen, in afwachting van een
beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken over hun aanvraag.

Bij de beoordeling van de bestreden bepaling dient voor ogen te
worden gehouden dat ze betrekking heeft op vreemdelingen van
wie de asielprocedure is afgesloten, doch die om reden van
bijzondere omstandigheden met betrekking tot hun
gezondheidstoestand nog tijdelijk op het grondgebied worden
toegelaten. Vreemdelingen die zich vluchteling hebben verklaard en
hebben gevraagd om als dusdanig te worden erkend, verblijven
volgens artikel 57, § 2, van de wet op de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn illegaal in het Rijk wanneer de
asielaanvraag is geweigerd en hun een bevel om het grondgebied te
verlaten is betekend. Het feit dat zij in bepaalde situaties een
verlenging van materiële hulp in een opvangstructuur kunnen
verkrijgen, wijzigt hun verblijfsstatus niet. Die zal, in voorkomend
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geval, door de bevoegde autoriteiten worden toegekend om de
medische redenen die de betrokkenen aanvoeren in hun aanvraag
die op grond van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 is
ingediend.

Wanneer de wetgever een vreemdelingenbeleid wil voeren en met
het oog daarop regels oplegt waaraan moet worden voldaan om
wettig op het grondgebied te verblijven, hanteert hij een objectief en
pertinent criterium van onderscheid indien hij aan het al dan niet
naleven daarvan gevolgen verbindt bij het toekennen van sociale
bijstand. Het asielbeleid van de overheid zou worden doorkruist
wanneer zou worden aangenomen dat voor diegenen wier
asielaanvraag werd geweigerd, dezelfde rechten zouden moeten
gelden als ten aanzien van diegenen wier aanvraag nog wordt
onderzocht of reeds werd goedgekeurd.

Met de bestreden bepaling heeft de wetgever gestreefd naar een
evenwicht tussen, enerzijds, de bekommernis om een humane
oplossing te vinden voor uitgeprocedeerde asielzoekers die om
redenen met betrekking tot hun gezondheidstoestand de
opvangstructuur niet kunnen verlaten, en, anderzijds, de noodzaak
om proceduremisbruik en oververzadiging van de
opvangstructuren tegen te gaan. In het licht van die
bekommernissen is het niet onredelijk dat van de betrokken
vreemdeling die vraagt om een verlenging van de door de
opvangstructuur toegekende materiële hulp te genieten, wordt
gevraagd dat hij, in afwachting van de beslissing van de Dienst
Vreemdelingenzaken op grond van artikel 9ter van de wet van
15 december 1980, aantoont dat hij die structuur niet kan verlaten.

De eventuele weigering van de verlenging van de materiële hulp op
grond van de bestreden bepaling, heeft geen enkele invloed op de
aanvraag voor een machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter
van de wet van 15 december 1980 en de betrokkene die niet in de
opvangstructuur kan blijven, kan aanspraak maken op de
maatschappelijke dienstverlening voor zover die hem moet worden
toegekend door het bevoegde openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn. In dat verband heeft het Hof in zijn
arresten nrs. 80/99, 57/2000, 17/2001, 21/2001, 148/2001, 50/2002 en
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194/20051 geoordeeld dat de artikelen 10 en 11 van de Grondwet zijn
geschonden indien artikel 57, § 2, van de wet van 8 juli 1976 wordt
toegepast op vreemdelingen die illegaal op het grondgebied
verblijven maar die zich, om medische redenen, in de
onmogelijkheid bevinden om gevolg te geven aan het bevel om het
grondgebied te verlaten dat hun werd betekend. In de
parlementaire voorbereiding van de bestreden bepaling werd
trouwens gepreciseerd dat « het […] voor zich [spreekt] dat het
aldus gewijzigde mechanisme in geen geval de betrokken
vreemdeling het recht om een menswaardig leven te leiden, zoals
voor de betrokken categorie van mensen bevestigd door het
Grondwettelijk Hof in zijn arrest nr. 80/99 van 30 juni 1999, mag
ontnemen ». Tevens laten de bestreden bepalingen FEDASIL toe om
in bijzondere gevallen gegrond op het respect voor de menselijke
waardigheid, de nieuwe voorwaarden van artikel 7 van de wet van
12 januari 2007 buiten toepassing te laten. Het Hof besluit bijgevolg
dat de bestreden maatregel geen onevenredige gevolgen heeft.

In hun zevende middel voerden de verzoekende partijen aan dat
artikel 7, § 2, vijfde lid, van de voormelde wet van 12 januari 2007,
zoals vervangen door artikel 162 van de wet van 30 december 2009,
de artikelen 10, 11, 22, 23 en 191 van de Grondwet, al dan niet in
samenhang gelezen met artikel 12 van het Internationaal Verdrag
inzake economische, sociale en culturele rechten, met de artikelen 2,
3 en 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en
met artikel 11 van het Europees Sociaal Handvest, schendt.
Krachtens de bestreden bepaling zijn uitgesloten van de
mogelijkheid een verlenging van materiële hulp te genieten, de
vreemdelingen die het voorwerp hebben uitgemaakt van een
beslissing waarbij een andere Staat dan de Belgische Staat wordt
aangewezen als verantwoordelijke voor de behandeling van de
asielaanvraag met toepassing van artikel 51/5 van de wet van
15 december 1980 « betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen »,
alsook vreemdelingen die het voorwerp zijn van een beslissing om
de nieuwe asielaanvraag niet in overweging te nemen met
toepassing van artikel 51/8 van dezelfde wet.

1 Zie verslag 2005, pp. 127-128.
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De verzoekende partijen voerden aan dat de uitsluiting van de
verlenging van elke materiële hulp vooraleer de asielzoeker op
grond van artikel 51/5 van de wet van 15 december 1980 effectief is
overgebracht naar de lidstaat van de Europese Unie die
verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag, een
te verregaande maatregel zou zijn.

Het betreft een gebonden bevoegdheid van FEDASIL, zodat
verlenging van de materiële hulp steeds is uitgesloten wanneer aan
de toepassingsvoorwaarden van de bestreden bepaling is voldaan.
Een asielzoeker die het voorwerp uitmaakt van een beslissing
waarbij een andere Staat dan de Belgische Staat wordt aangewezen
als verantwoordelijke voor de behandeling van de asielaanvraag
met toepassing van artikel 51/5 van de wet van 15 december 1980,
geniet het recht op materiële hulp tot de datum waarop de
asielzoeker zich bij de bevoegde overheden van de
verantwoordelijke Staat dient aan te melden of, bij gebreke aan een
dergelijke datum, tot op het ogenblik waarop hij naar de grens
wordt teruggeleid (artikel 51/5, § 3, tweede en derde lid, van de wet
van 15 december 1980).

In zoverre de wetgever de mogelijkheid om een aanvraag tot
verlenging van de materiële hulp wenst voor te behouden aan de
vreemdeling wiens asielaanvraag wordt behandeld door de
Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen en die
in voorkomend geval beroep heeft ingesteld bij de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen op grond van artikel 39/2, § 1, van de
wet van 15 december 1980, is het verschil in behandeling redelijk
verantwoord. De asielaanvraag van een asielzoeker die het
voorwerp uitmaakt van een beslissing waarbij een andere Staat dan
de Belgische Staat wordt aangewezen als verantwoordelijke voor de
behandeling van de asielaanvraag met toepassing van artikel 51/5
van de wet van 15 december 1980, wordt immers niet behandeld
door de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen en de beslissing waarbij een andere Staat dan de
Belgische Staat wordt aangewezen als verantwoordelijke voor de
behandeling van de asielaanvraag met toepassing van artikel 51/5
van de wet van 15 december 1980 kan niet het voorwerp uitmaken
van een beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op
grond van artikel 39/2, § 1, van de wet van 15 december 1980.
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Met betrekking tot artikel 45 van de voormelde wet van 12 januari 2007,
zoals gewijzigd bij artikel 168 van de bestreden wet

De verzoekende partijen voerden aan dat dat artikel 45 de
artikelen 23 en 191 van de Grondwet zou schenden - het Hof weert
artikel 191 evenwel uit zijn onderzoek -, doordat die bepaling voor
wat betreft de mogelijke sancties die kunnen worden genomen ten
aanzien van personen die ernstige overtredingen begaan van de
voorschriften en werkingsregels van de opvangstructuren, in de
mogelijkheid voorziet van een tijdelijke uitsluiting van het recht op
de materiële hulp in een opvangstructuur, voor een maximale duur
van een maand.

De bestreden maatregel streeft een doelstelling van algemeen
belang na doordat hij - zoals blijkt uit de in het arrest vermelde
parlementaire voorbereiding - beoogt de veiligheid in de
opvangstructuren voor asielzoekers te waarborgen.

De door de bestreden bepaling ingevoerde sanctie mag enkel
worden uitgesproken bij een zeer ernstige inbreuk op het
huishoudelijk reglement van de opvangstructuur, die het personeel
of de andere bewoners van de opvangstructuur in gevaar brengt of
die duidelijke risico’s inhoudt voor de veiligheid of de naleving van
de openbare orde in de opvangstructuur (artikel 45, zevende lid,
van de wet van 12 januari 2007, zoals ingevoegd bij het bestreden
artikel 168), zoals - volgens de parlementaire voorbereiding -
doodsbedreigingen ten opzichte van het personeel of het bezit van
wapens. Bovendien dient er bij de keuze van de sanctie rekening te
worden gehouden met de aard en de omvang van de overtreding
evenals met de concrete omstandigheden waarin deze werd begaan
(artikel 45, eerste lid, van de wet van 12 januari 2007). Te dien
aanzien blijkt uitdrukkelijk uit de parlementaire voorbereiding dat
de tijdelijke uitsluiting van het recht op de materiële hulp in een
opvangstructuur wordt opgevat als een ultimum remedium, dat enkel
kan worden opgelegd als geen enkele andere maatregel, in
voorkomend geval van strafrechtelijke aard, adequaat lijkt. De
tijdelijke uitsluiting bedraagt maximaal één maand : ondertussen
behoudt de betrokken vreemdeling het recht op medische
begeleiding overeenkomstig de artikelen 24 en 25 van de wet van
12 januari 2007; artikel 23 van die wet preciseert dat het gaat om
medische begeleiding die noodzakelijk is om een leven te leiden dat
beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Nog steeds volgens de
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bestreden bepaling, dient de door de sanctie geviseerde persoon
voorafgaandelijk aan het nemen van de sanctie te worden gehoord;
de sanctie wordt opgelegd door de directeur of de
verantwoordelijke van de opvangstructuur en moet binnen een
termijn van drie werkdagen worden bevestigd door de
directeur-generaal van FEDASIL, zo niet wordt ze automatisch
opgeheven; de sanctie kan ook tijdens de uitvoering ervan worden
verminderd of opgeheven; bovendien bepaalt de wet dat de
beslissing waarbij de sanctie wordt opgelegd, op een objectieve en
onpartijdige wijze moet worden genomen en het voorwerp
uitmaakt van een motivering. Ten slotte staat, zoals in de
parlementaire voorbereiding wordt opgemerkt, tegen deze sanctie
een beroep met volle rechtsmacht open bij de arbeidsrechtbank die
kennis neemt van de geschillen betreffende elke schending van de
rechten die aan de begunstigden van de opvang worden
gewaarborgd door de boeken II en III van de wet van 12 januari
2007 (artikel 580, 8°, f), van het Gerechtelijk Wetboek), alsook van de
toepassing van de in voormelde boeken van de wet van 12 januari
2007 bepaalde administratieve sancties (artikel 583, eerste lid, van
het Gerechtelijk Wetboek). Vooraleer een vreemdeling met
toepassing van de bestreden bepaling wordt uitgesloten, dient te
worden nagegaan of de betrokkene zich niet in een van de in
artikel 74/6 van de wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen bepaalde gevallen bevindt, die
toelaten hem vast te houden in een gesloten centrum.

Het Hof besluit dat de bestreden maatregel in die omstandigheden
niet onevenredig is met de door de wetgever nagestreefde legitieme
doelstelling en dat hij het beschermingsniveau inzake
maatschappelijke dienstverlening niet aanzienlijk vermindert.
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VII. ONDERWIJSRECHT

23. De beperking van het aantal studenten in het hoger
onderwijs
(arrest nr. 89/2011)

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

Van dat decreet werd de schorsing gevorderd bij het Hof, dat de
vordering heeft verworpen bij het arrest nr. 134/2006; in het arrest
nr. 12/2008 heeft het Hof nog niet ten gronde geantwoord : het heeft
een prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie van de
Europese Unie (HvJ).1

Het Hof van Justitie heeft als volgt geantwoord bij zijn arrest van
13 april 2010 gewezen in grote kamer (C-73/08, Bressol e.a.) :

« 1) De artikelen 18 VWEU en 21 VWEU verzetten zich tegen een
nationale regeling als in het hoofdgeding aan de orde, die het aantal
studenten die niet worden beschouwd als in België verblijvende
studenten die zich voor het eerst voor medische en paramedische
opleidingen van instellingen van hoger onderwijs mogen
inschrijven beperkt, tenzij de verwijzende rechter na beoordeling
van alle door de bevoegde instanties voorgelegde relevante
elementen vaststelt dat deze regeling uit het oogpunt van de
doelstelling van bescherming van de volksgezondheid
gerechtvaardigd is.

1 Zie verslag 2008, pp. 37-41.
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2) De bevoegde instanties kunnen zich niet beroepen op artikel 13,
lid 2, sub c, van het Internationaal Verdrag inzake economische,
sociale en culturele rechten, vastgesteld door de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties op 16 december 1966,
wanneer de verwijzende rechter vaststelt dat het decreet van de
Franse Gemeenschap van 16 juni 2006 tot regeling van het aantal
studenten in sommige cursussen van de eerste cyclus van het hoger
onderwijs onverenigbaar is met de artikelen 18 VWEU en
21 VWEU ».

In dat arrest stelt het Hof van Justitie dat het de lidstaten vrij staat
te kiezen voor een onderwijssysteem dat op de vrije toegang tot het
onderwijs is gebaseerd - zonder beperking van het aantal
ingeschreven studenten -, dan wel voor een systeem dat op
gereguleerde toegang met een selectie van de studenten is
gebaseerd. Zodra zij echter voor een van de systemen of een
combinatie ervan hebben gekozen, moeten de modaliteiten van het
gekozen systeem met het recht van de Unie verenigbaar zijn, en in
het bijzonder met het beginsel van non-discriminatie op grond van
nationaliteit (punt 29).

Het Hof van Justitie onderzoekt of het onderscheid in behandeling
tussen verblijvende en niet-verblijvende studenten inzake de
toegang tot bepaalde onderwijsinstellingen in de Franse
Gemeenschap kan worden gerechtvaardigd op grond van
buitensporige lasten voor de financiering van het hoger onderwijs,
op grond van de handhaving van de homogeniteit van het
hogeronderwijssysteem of op grond van dringende redenen van
volksgezondheid.

Uit de motieven van dat arrest blijkt dat, te dezen, « de vrees voor
buitensporige lasten voor de financiering van het hoger onderwijs
[…] de [voormelde] ongelijke behandeling » tussen de burgers van
de Europese Unie die niet de Belgische nationaliteit hebben en die
welke die wel hebben « niet [kan] rechtvaardigen » (punten 46 en
51); het Hof van Justitie verwijst daarbij naar de vaststelling dat
« volgens de toelichting van de Franse Gemeenschap, zoals die
blijkt uit de verwijzingsbeslissing, bij de totstandkoming van het
decreet van 16 juni 2006 de financiële lasten als
rechtvaardigingsgrond geen doorslaggevende rol hebben
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gespeeld » en dat volgens die toelichting « het onderwijs namelijk
gefinancierd [wordt] volgens een ‘ systeem van gesloten
enveloppe ’, waarbij het totale toegewezen bedrag geen functie is
van het totale aantal studenten » (punt 50).

Het Grondwettelijk Hof ziet zich verplicht erop te wijzen dat het in
zijn verwijzingsarrest heeft gesteld dat de situatie die was ontstaan,
de overheidsfinanciën wel degelijk « dreigt » te hypothekeren.
Indien de Franse Gemeenschap wordt geconfronteerd met een
aanzienlijke stijging van het aantal buitenlandse studenten in de
vermelde richtingen en zij de toegang tot het onderwijs niet beperkt,
zal ofwel de kwaliteit van het onderwijs verminderen, ofwel de
financiering moeten worden opgetrokken. Het arrest van het Hof
van Justitie bevat echter geen element dat de lidstaat van herkomst
van de niet-verblijvende studenten ertoe zou kunnen aanzetten om
naar een onderhandelde oplossing te zoeken. In een situatie waarin
een lidstaat, als gevolg van een verschillend nationaal beleid, wordt
geconfronteerd met een aanzienlijke mobiliteit van studenten uit
een andere lidstaat met dezelfde gemeenschappelijke taal blijkt het
Verdrag geen enkele bescherming te bieden; die vaststelling klemt
des te meer wanneer het gaat om de mobiliteit van personen uit een
grote lidstaat naar een kleine lidstaat, of zoals in casu naar een
autonome gemeenschap van een kleine lidstaat, een situatie waarin
de kleinere lidstaat zich aldus in een klaarblijkelijk ongelijke positie
bevindt ten opzichte van de grotere lidstaat.

Wat de rechtvaardiging op grond van de homogeniteit van het
hogeronderwijssysteem betreft, stelt het Hof van Justitie dat zeker
niet van meet af aan kan worden uitgesloten dat de doelstelling om
een risico voor het voortbestaan van een nationaal
onderwijssysteem en de homogeniteit ervan te vermijden, een
ongelijke behandeling van bepaalde studenten kan rechtvaardigen
(punt 53). In casu meent het Hof van Justitie evenwel dat de
dienaangaande aangevoerde rechtvaardigingsgronden samenvallen
met deze inzake de bescherming van de volksgezondheid, nu alle
betrokken opleidingen onder dit gebied vallen. Zij moeten dus
uitsluitend worden getoetst aan de rechtvaardigingsgronden
ontleend aan noden in verband met de bescherming van de
volksgezondheid (punt 54).
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Het voormelde verschil in behandeling kan volgens het Hof van
Justitie worden verantwoord « door de [gerechtvaardigde]
doelstelling die erin bestaat een kwalitatief hoogstaande,
evenwichtige en voor eenieder toegankelijke medische
dienstverlening te handhaven, wanneer deze bijdraagt tot de
verwezenlijking van een hoog niveau van bescherming van de
volksgezondheid », met dien verstande dat het verschil in
behandeling « geschikt is om de verwezenlijking van deze […]
doelstelling te verzekeren » en niet verder gaat « dan nodig is ter
verwezenlijking van deze doelstelling » (punten 62-63). In zijn
antwoord op de eerste twee vragen herinnert het Hof van Justitie
van de Europese Unie eraan dat het aan het Grondwettelijk Hof
staat om « alle door de bevoegde instanties voorgelegde relevante
gegevens » te beoordelen teneinde te bepalen of de bestreden
bepalingen gerechtvaardigd blijken in het licht van de doelstelling
van de bescherming van de volksgezondheid door de talrijke
aanwijzingen te volgen die door het Europese rechtscollege zijn
gegeven, meer in het bijzonder in de punten 67 tot 81 van het arrest.

Het Grondwettelijk Hof onderzoekt de voorgelegde gegevens voor
elk van de cursussen die leiden tot de toekenning van de in de
bestreden bepalingen beoogde academische graden.

Ten aanzien van de cursussen « bachelor kinesitherapie en revalidatie » en
« bachelor kinesitherapie »

In verband met het risico voor de volksgezondheid op het gebied
van de kinesitherapie, tonen de door de Franse
Gemeenschapsregering bezorgde documenten aan dat op dat
gebied een werkelijk risico voor de volksgezondheid bestaat.
Bovendien voert de Regering aan dat de veroudering van de
beschikbare praktiserende kinesitherapeuten en de huidige
aspiraties van de medische zorgverstrekkers
(arbeidsduurverkorting en deeltijds werk), de vervrouwelijking van
het beroep en het in toenemende mate in loontrekkend verband
uitoefenen van het beroep vereisen dat thans een groter aantal
kinesitherapeuten door de Federale Overheidsdienst
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
worden erkend om handelingen te verrichten die gedeeltelijk door
de sociale zekerheid ten laste worden genomen.
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Daar een risico voor de volksgezondheid is aangetoond, dient te
worden beoordeeld of de bestreden bepalingen de bescherming van
de volksgezondheid kunnen waarborgen. Er dient derhalve te
worden nagegaan of de beperking van het aantal niet-verblijvende
studenten het mogelijk maakt het aantal kinesitherapeuten te
verhogen die bereid zijn de beschikbaarheid te verzekeren van de
gezondheidsdiensten die met die opleiding overeenstemmen,
teneinde het tekort of op zijn minst het risico van een tekort in de
Franse Gemeenschap op te vangen.

Uit de cijfergegevens die de Regering heeft voorgelegd, blijkt dat het
aantal studenten die een opleiding kinesitherapie volgen aan de
hogescholen, vrij stabiel is gebleven (variërend tussen 1 000 en
1 200), maar dat die stabiliteit wordt gekenmerkt door een forse
daling van het aantal niet-verblijvende studenten die is
gecompenseerd door een toenemende stijging van het aantal
« verblijvende studenten ». Indien de beperking niet zou bestaan,
zouden de kwaliteit en zelfs de mogelijkheid om onderwijs in te
richten ernstig in het gedrang komen. In dat opzicht dient te
worden opgemerkt dat er een ontoereikend aantal stageplaatsen in
ziekenhuizen bestaat in verhouding tot het aantal studenten in
sommige instellingen (vandaar een uitbreiding tot minder geschikte
stageplaatsen om te voldoen aan de lesroosterverplichtingen).
Volgens de Regering « zijn het, meer nog dan de opvangcapaciteit
van de inrichtingen of de beschikbaarheid van de hoogleraren en
het personeel, de mogelijkheden voor een praktische opleiding, die
nochtans beslissend is voor een kwalitatieve opleiding, die niet
onbeperkt zijn ».

Uit de door het Hof vermelde elementen blijkt dat de in het geding
zijnde reglementering geschikt is om de bescherming van de
volksgezondheid inzake kinesitherapie te verzekeren. De beperking
van het aantal niet-verblijvende studenten is gepaard gegaan met
een forse stijging van het aantal verblijvende studenten die bereid
zijn om op termijn de beschikbaarheid van de kinesitherapie in de
Franse Gemeenschap te verzekeren; die stijging is zeer
waarschijnlijk gedeeltelijk toe te schrijven aan de aankondiging van
een te verwachten tekort aan kinesitherapeuten en zij zou niet
mogelijk zijn geweest zonder die beperking die, indien die niet had
plaatsgehad, zou hebben geleid tot de onmogelijkheid om nog een
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dergelijke studie inzake kinesitherapie te organiseren, gelet op het
zeer hoge aantal niet-verblijvende studenten op dat gebied (1 860)
die hun opleiding willen volgen aan de instellingen van de Franse
Gemeenschap, zoals hiervoor vermeld.

Het Hof oordeelt vervolgens of de in het hoofdgeding aan de orde
zijnde regeling niet verder gaat dan nodig is om het genoemde doel
te bereiken, dus of het niet met minder beperkende maatregelen kan
worden bereikt.

Het Hof van Justitie verzoekt het Hof na te gaan of het algemeen
doel van volksgezondheid niet zou kunnen worden bereikt met
maatregelen die erop gericht zijn de betrokken studenten, te dezen
in de kinesitherapie, die binnen de Franse Gemeenschap studeren,
ertoe aan te moedigen zich na hun studie aldaar te vestigen, of met
maatregelen die de medische zorgverstrekkers die een cursus buiten
de Franse Gemeenschap hebben gevolgd, ertoe aanmoedigen zich
binnen die Gemeenschap te vestigen. In de huidige staat van de
verdeling van de bevoegdheden tussen de federale overheid, de
gemeenschappen en de gewesten, is de Franse Gemeenschap niet
bevoegd om dergelijke maatregelen aan te nemen : die vallen onder
de bevoegdheid van de federale overheid. In de veronderstelling
evenwel dat dergelijke maatregelen op federaal niveau worden
genomen, zouden die niet alleen kunnen zijn gericht op de
niet-verblijvende studenten, op het gevaar af discriminerend te zijn
in het licht van het recht van de Europese Unie of van de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Dergelijke maatregelen zouden
een dubbele last doen wegen op de Belgische overheden die ertoe
zouden zijn verplicht de opleiding van de niet-verblijvende
studenten in ruime mate te financieren én om een deel van die
studenten te financieren opdat zij hun beroep in de Franse
Gemeenschap uitoefenen. De minst dure oplossing zou erin bestaan
zich tot de tweede maatregel te beperken : de medische
zorgverstrekkers die in het buitenland zijn opgeleid financieel
aanmoedigen en het aantal studenten in de kinesitherapie op meer
drastische wijze beperken, zonder onderscheid van verblijf, op het
gevaar af het algemeen niveau van opleiding en van
zorgverstrekking zowel binnen de Franse Gemeenschap als binnen
de Europese Unie in haar geheel te verlagen.
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Er dient ook te worden nagegaan of de bevoegde overheden de
verwezenlijking van de doelstelling van volksgezondheid naar
behoren hebben verzoend met de door het recht van de Europese
Unie gestelde eisen, met name de mogelijkheid voor de uit andere
lidstaten afkomstige studenten om toegang te hebben tot het hoger
onderwijs, waarbij die mogelijkheid de essentie zelf is van het
beginsel van vrij verkeer van studenten; de beperkingen van de
toegang tot die opleidingen mogen dus niet verder gaan dan wat
noodzakelijk is om de nagestreefde doelstellingen te bereiken en
moeten een voldoende ruime toegang van die studenten tot het
hoger onderwijs mogelijk maken. Een ruime toegang tot het hoger
onderwijs wordt gewaarborgd aan de studenten die afkomstig zijn
uit de andere lidstaten voor de cursussen die in het bestreden
decreet worden beoogd. Gemiddeld bedraagt het aantal
buitenlandse studenten die in de Franse Gemeenschap hoger
onderwijs volgen, 10 pct. De toegang van de niet-verblijvende
studenten is alleen beperkt voor de cursus van de eerste cyclus waar
het percentage van die studenten abnormaal hoog lag (van 40 tot
80 pct.). De beperking is vastgelegd op 30 pct. van het aantal
studenten die, per inrichting, voor de eerste keer voor de betrokken
cursus regelmatig zijn ingeschreven in de loop van het voorgaande
jaar. Die beperking kan worden aangepast om in elke
omstandigheid overeen te stemmen met minstens het drievoudige
van het Europese gemiddelde, dat thans 2 pct. bedraagt. De toegang
tot de betrokken cursussen, met name inzake kinesitherapie, is dus
drie keer groter dan het gewone gemiddelde percentage in de
Franse Gemeenschap en vijftien maal groter dan het gemiddelde
percentage in de Europese Unie. Het staat dus vast dat de beperking
niettemin een zeer ruime toegang tot de studie in de kinesitherapie
voor de studenten die afkomstig zijn van de andere lidstaten, niet
verhindert. De beperking is dus geenszins onevenredig met het
nagestreefde doel.

Voorts moet worden nagegaan of de procedure voor het selecteren
van de niet-verblijvende studenten, die bestaat in een loting en dus
toevalsgebonden is, en geen selectiewijze vormt die steunt op de
bekwaamheden van de betrokken kandidaten, als noodzakelijk kan
worden beschouwd om de nagestreefde doelstellingen te bereiken.
Het in het aanvankelijke ontwerp gekozen systeem was dat van de
« eerst aangekomene/eerst ingeschrevene », dat sterk is bekritiseerd
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door de afdeling wetgeving van de Raad van State. Het werd
verlaten, met name omdat de uitvoering ervan problematisch was.
De selectie op basis van het diploma brengt grote moeilijkheden met
zich mee daar zij vereist dat diploma’s worden vergeleken die in
zeer verschillende onderwijssystemen zijn behaald. Het inrichten
van een vergelijkend toegangsexamen voor de niet-verblijvende
studenten zou aanzienlijke menselijke en financiële middelen
vereisen, met name voor de 1 860 kandidaten van het jaar 2010-2011.
De keuze van de decreetgever stemt overeen met een sociaal beleid
dat overeenstemt met de doelstellingen inzake democratisering,
vrije keuze en ruime toegang tot het hoger onderwijs, zoals blijkt uit
de parlementaire voorbereiding. De loting is een regeling die het
minst voor controverse zorgt; ze kan dus worden beschouwd als
noodzakelijk om het nagestreefde doel te bereiken.

Het Hof beslist bijgevolg dat de artikelen 4 en 8 van dat decreet, in
zoverre zij respectievelijk van toepassing zijn op de cursussen
bedoeld in artikel 3, 1°, van het decreet van 16 juni 2006 en in
artikel 7, 5°, van hetzelfde decreet, de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 18, eerste alinea,
en 21, lid 1, van het VWEU, niet schenden.

Ten aanzien van de cursus « bachelor diergeneeskunde »

De feitelijke omstandigheden zijn anders in de sector van de
diergeneeskunde. De Franse Gemeenschapsregering voert niet aan
dat - bij de aanneming van het decreet van 16 juni 2006 - een tekort
aan dierenartsen in die Gemeenschap bestond of - thans - zou
bestaan; bovendien geven de door haar meegedeelde gegevens en
stukken niet aan dat de bescherming van de volksgezondheid in de
toekomst werkelijk in het gedrang zou kunnen komen door een
tekort aan dierenartsen; een dergelijk risico zou evenwel
voortvloeien uit een toestroom van buitenlandse studenten
gekoppeld aan een daling van het aantal Belgische studenten,
fenomeen dat zou leiden tot een daling van het aantal dierenartsen
die bereid zijn zich in de Franse Gemeenschap te vestigen om er hun
beroep uit te oefenen. De Regering voert daarentegen aan dat de
aanzienlijke stijging van het aantal buitenlandse studenten
ingeschreven voor de cursus « bachelor diergeneeskunde » vóór de
aanneming van dat decreet een werkelijk risico voor de
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bescherming van de volksgezondheid vormde. Luidens de
conclusies van het rapport opgesteld door de « Association
Européenne des Etablissements d’Enseignement Vétérinaire »
(AEEEV) naar aanleiding van een bezoek in december 2000 aan de
faculteit diergeneeskunde van de « Université de Liège », waren de
structuren, het aantal lesgevers en het aantal klinische gevallen
beschikbaar in de omgeving van de universiteit niet aangepast aan
de opleiding van een zeer groot aantal studenten en kon zulks de
kwaliteit van de opleiding in veterinaire wetenschappen aantasten.
In dat document werd ook gepreciseerd dat het aantal
inschrijvingen aan die faculteit veel hoger lag dan het aantal
inschrijvingen dat in het algemeen wordt beschouwd als optimaal
om een bevredigend en doeltreffend onderwijs te verzekeren. Dat
rapport maakt het mogelijk ervan uit te gaan dat er, bij de
aanneming van de bestreden bepaling, een werkelijk risico voor de
volksgezondheid bestond.

Er dient bijgevolg te worden beoordeeld of de bestreden bepalingen
geschikt zijn om de bescherming van de volksgezondheid te
waarborgen; er dient in het bijzonder te worden nagegaan of de
beperking van het aantal niet-verblijvende studenten in de zin van
het decreet van 16 juni 2006 het mogelijk maakt de kwaliteit van het
verstrekte onderwijs te verbeteren door het aantal studenten
ingeschreven voor die cursus « bachelor diergeneeskunde » te
verlagen. De beperking van het aantal niet-verblijvende studenten
in de bachelorcursus heeft noodzakelijkerwijs tot gevolg het aantal
studenten in de masterjaren te beperken, of minstens niet te doen
toenemen, wat belangrijk is om het risico voor de bescherming van
de volksgezondheid ten gevolge van de overvloed van studenten in
die cyclus en de daarmee verband houdende onvoldoende
vorming, uit te schakelen. Uit de door de Franse
Gemeenschapsregering verstrekte statistische gegevens van het
Waarnemingscentrum voor het hoger onderwijs blijkt dat voor het
eerste jaar (2008-2009) - het enige dat destijds beschikbaar was - van
het einde van de eerste cyclus dat is gevolgd op de invoering van de
in het geding zijnde beperking van de inschrijvingen, die
doelstelling was bereikt, aangezien het aantal bachelordiploma’s in
diergeneeskunde 197 bedroeg, waarvan er 116 in België
gedomicilieerde studenten betroffen. Uit dezelfde statistische
analyse blijkt dat het aantal in België verblijvende gediplomeerden
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is verdubbeld ten opzichte van het aantal gediplomeerden die tot de
studie waren toegelaten via het vergelijkend examen in de jaren die
aan de invoering van de in het geding zijnde maatregel
voorafgingen, een aantal dat, op termijn, een tekort aan
beroepsbeoefenaars kon veroorzaken (67 Belgische gediplomeerden
in 2006-2007 en 51 in 2007-2008). Volgens de voormelde nota van de
decanen bedraagt het ideale aantal studenten dat jaarlijks in de
diergeneeskunde moet worden gediplomeerd 69 teneinde te
voorzien in de behoeften van de diergeneeskundige praktijk en van
de andere activiteitensectoren zoals de veiligheid van de
voedselketen, het onderzoek, de duurzame ontwikkeling en de
internationale uitwisselings- en samenwerkingsakkoorden.

Het Hof oordeelt vervolgens of de in het hoofdgeding aan de orde
zijnde regeling niet verder gaat dan nodig is om het genoemde doel
te bereiken, dus of het niet met minder beperkende maatregelen kan
worden bereikt. Het Hof van Justitie verzoekt het Hof na te gaan of
het algemeen doel van volksgezondheid niet zou kunnen worden
bereikt met maatregelen die erop gericht zijn de betrokken
studenten, te dezen in de diergeneeskunde, die binnen de Franse
Gemeenschap studeren, ertoe aan te moedigen zich na hun studie
aldaar te vestigen, of met maatregelen die de medische
zorgverstrekkers die een cursus buiten de Franse Gemeenschap
hebben gevolgd, ertoe aanmoedigen zich binnen die Gemeenschap
te vestigen. Met betrekking tot de studie in de diergeneeskunde is
die oplossing niet relevant aangezien, voor die cursus, het risico
voor de volksgezondheid niet het tekort aan beroepsbeoefenaars is,
maar wel de overvloed aan studenten die de kwaliteit van de
opleiding in gevaar brengt.

Er dient te worden nagegaan of de bevoegde overheden de
verwezenlijking van de doelstelling van volksgezondheid naar
behoren hebben verzoend met de door het recht van de Europese
Unie gestelde eisen, met name de mogelijkheid voor de uit andere
lidstaten afkomstige studenten om toegang te hebben tot het hoger
onderwijs, waarbij die mogelijkheid de essentie zelf is van het
beginsel van vrij verkeer van studenten; de beperkingen van de
toegang tot die opleidingen mogen dus niet verder gaan dan wat
noodzakelijk is om de nagestreefde doelstellingen te bereiken en
moeten een voldoende ruime toegang van die studenten tot het
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hoger onderwijs mogelijk maken. Een ruime toegang tot het hoger
onderwijs wordt gewaarborgd aan de studenten die afkomstig zijn
uit de andere lidstaten voor de cursussen die in het bestreden
decreet worden beoogd. Gemiddeld bedraagt het aantal
buitenlandse studenten die in de Franse Gemeenschap hoger
onderwijs volgen, 10 pct. De toegang van de niet-verblijvende
studenten is alleen beperkt voor de cursus van de eerste cyclus waar
het percentage van die studenten abnormaal hoog lag (van 40 tot
80 pct.). De beperking is vastgelegd op 30 pct. van het aantal
studenten die, per inrichting, voor de eerste keer voor de betrokken
cursus regelmatig zijn ingeschreven in de loop van het voorgaande
jaar. Die beperking kan worden aangepast teneinde in elke
omstandigheid overeen te stemmen met minstens het drievoudige
van het Europese gemiddelde, dat thans 2 pct. bedraagt. De toegang
tot de betrokken cursussen, met name inzake diergeneeskunde, is
dus drie keer groter dan het gemiddelde percentage in de Franse
Gemeenschap en vijftien keer groter dan het gemiddelde percentage
in de Europese Unie. Het staat bijgevolg vast dat de beperking
niettemin een zeer ruime toegang tot de studie in de
diergeneeskunde niet verhindert voor de studenten die afkomstig
zijn van de andere lidstaten : de beperking is dus niet onevenredig
met het nagestreefde doel.

Er moet nog worden nagegaan of de procedure voor het selecteren
van de niet-verblijvende studenten, die bestaat in een loting en dus
toevalsgebonden is, en geen selectiewijze vormt die steunt op de
bekwaamheden van de betrokken kandidaten, als noodzakelijk kan
worden beschouwd om de nagestreefde doelstellingen te bereiken.
Het in het aanvankelijke ontwerp gekozen systeem was dat van de
« eerst aangekomene/eerst ingeschrevene », dat sterk is bekritiseerd
door de afdeling wetgeving van de Raad van State; het werd
verlaten, met name omdat de uitvoering ervan problematisch was.
De selectie op basis van het diploma brengt grote moeilijkheden met
zich mee daar zij vereist dat diploma’s worden vergeleken die in
zeer verschillende onderwijssystemen zijn behaald. Het inrichten
van een vergelijkend toegangsexamen voor de niet-verblijvende
studenten zou aanzienlijke menselijke en financiële middelen
vereisen, met name voor de 767 kandidaten van het jaar 2010-2011.
De keuze van de decreetgever stemt overeen met een sociaal beleid
dat overeenstemt met de doelstellingen inzake democratisering,
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vrije keuze en ruime toegang tot het hoger onderwijs, waarop
tijdens de parlementaire voorbereiding is gewezen. De loting is een
regeling die het minst voor controverse zorgt; ze kan dus worden
beschouwd als noodzakelijk om het nagestreefde doel te bereiken.

Het Hof beslist bijgevolg dat artikel 4 van dat decreet, in zoverre het
van toepassing is op de cursus bedoeld in artikel 3, 2°, van het
decreet van 16 juni 2006, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in
samenhang gelezen met de artikelen 18, eerste alinea, en 21, lid 1,
van het VWEU, niet schendt.

Ten aanzien van de cursussen « bachelor vroedvrouw », « bachelor
ergotherapie », « bachelor logopedie », « bachelor podologie-podotherapie »,
« bachelor audiologie » en « opvoeder gespecialiseerd in de
psycho-opvoedende begeleiding »

De Franse Gemeenschapsregering deelt geen nauwkeurige
gegevens mee waaruit blijkt dat de kwaliteit van het onderwijs in de
cursussen die leiden tot de toekenning van de academische graden
van « bachelor vroedvrouw », « bachelor ergotherapie », « bachelor
logopedie », « bachelor podologie-podotherapie », « bachelor
audiologie » en « opvoeder gespecialiseerd in de
psycho-opvoedende begeleiding » is afgenomen gedurende de
academiejaren die zijn voorafgegaan aan de inwerkingtreding van
het decreet van 16 juni 2006. De Franse Gemeenschapsregering deelt
evenmin gegevens mee over het maximumaantal studenten die
gelijktijdig een opleiding kunnen volgen in het kader van elk van
die cursussen in de Franse Gemeenschap. Het Hof beschikt dus niet
over gegevens om, overeenkomstig de aanwijzingen van het Hof
van Justitie van de Europese Unie, te kunnen nagaan of een
eventuele daling van de kwaliteit van het onderwijs in die
cursussen een werkelijk risico voor de volksgezondheid vormde of
vormt.

Bovendien voert de Franse Gemeenschapsregering niet aan dat - bij
de aanneming van het decreet van 16 juni 2006 - een tekort aan
houders van een van de voormelde diploma’s in de Franse
Gemeenschap bestond of - thans - zou bestaan. Zij legt trouwens
geen enkel document voor waaruit blijkt dat de bescherming van de
volksgezondheid in de toekomst daadwerkelijk in het gedrang zou
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kunnen komen door een dergelijk tekort. Het Hof beschikt dus niet
over gegevens om, overeenkomstig de aanwijzingen van het Hof
van Justitie van de Europese Unie, te kunnen nagaan of een
eventueel tekort aan die gediplomeerden een werkelijk risico voor
de volksgezondheid vormde of vormt.

Bijgevolg beslist het Hof dat artikel 8 van het decreet van de Franse
Gemeenschap van 16 juni 2006 tot regeling van het aantal studenten
in sommige cursussen van de eerste cyclus van het hoger onderwijs,
in zoverre het van toepassing is op de cursussen beoogd in artikel 7,
1°, 2°, 3°, 4°, 6° en 7°, van dat decreet, de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 18, eerste alinea,
en 21, lid 1, van het VWEU, schendt. Het vernietigt bijgevolg het
genoemde artikel 8, behalve in zoverre het van toepassing is op
artikel 7, 5°, van het voormelde decreet.

24. De voorwaarden voor de benoeming van de directeurs in
het gesubsidieerd officieel onderwijs
(arrest nr. 174/2011)

Het decreet van de Franse Gemeenschap van 2 februari 2007
regelt, zoals het opschrift ervan aangeeft, het statuut van de
directeurs.

Aan het Hof is een vraag gesteld over de bestaanbaarheid, met de
artikelen 10, 11 en 24, § 4, van de Grondwet, van het verschil in
behandeling tussen, enerzijds, de leerkracht die in het gesubsidieerd
vrij net in vast verband is benoemd en die, krachtens artikel 58, § 1,
b), van het decreet van de Franse Gemeenschap van 2 februari 2007
tot vaststelling van het statuut van de directeurs (hierna : het
decreet van 2 februari 2007), niet kan worden toegelaten tot de stage
teneinde te worden benoemd tot directeur in een inrichting van het
gesubsidieerd officieel net en, anderzijds, de leerkracht die in vast
verband is benoemd in het gesubsidieerd officieel net en die tot de
stage kan worden toegelaten teneinde te worden benoemd tot
directeur in een onderwijsinrichting van het gesubsidieerd vrij net,
krachtens artikel 81, § 1, b), van het decreet van 2 februari 2007.
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Met de aanneming van het decreet van 2 februari 2007 wilde de
decreetgever, volgens de parlementaire voorbereiding, « de functie
van directeur in een modern kleedje steken door hem, zowel op het
vlak van het algemeen belang als op persoonlijk vlak, de aan het
specifieke karakter van die functie verbonden erkenning en
middelen te geven » en door hem te voorzien van een « specifiek en
adequaat statuut » dat voordien ontbrak. Meer bepaald wat de
toegang tot het ambt van directeur betreft, beoogt het decreet de
« uniformering » van de voorwaarden van die toegang « tussen de
netten » te verzekeren; titel II van het decreet verzekert de
nagestreefde uniformisering door de voorwaarde van de vereiste
anciënniteit en door de vereiste voor het betrokken personeelslid
om benoemd of aangeworven te zijn in vast verband; ten slotte legt
hij een initiële opleiding op aan alle kandidaat-directeurs die een
theoretische vorming en een stage van twee jaar omvat. Titel III van
het decreet voert die beginselen uit volgens een schema dat
gelijkloopt voor de drie netten - door de Franse Gemeenschap
ingericht onderwijs, gesubsidieerd officieel onderwijs en
gesubsidieerd vrij onderwijs - en dat rekening houdt met de
specifieke kenmerken van elk van die netten.

De artikelen 57 tot 59 van het decreet van 2 februari 2007, die
betrekking hebben op het gesubsidieerd officieel onderwijs, moeten
worden gelezen in samenhang met de artikelen 79 tot 81 van
hetzelfde decreet, die betrekking hebben op het gesubsidieerd vrij
onderwijs; die artikelen voeren een systeem van « trappen » in om
tot de stage voor het ambt van directeur te worden toegelaten. De
artikelen 57 en 80 van het decreet van 2 februari 2007 definiëren
respectievelijk voor het gesubsidieerd officieel onderwijs en voor
het gesubsidieerd vrij onderwijs een « eerste trap » met de vijf
voorwaarden, in een ideale situatie, om te worden toegelaten tot de
stage voor het ambt van directeur; artikel 57 verwijst met name naar
de anciënniteit verworven « binnen de inrichtende macht », terwijl
artikel 80 met name verwijst naar de anciënniteit verworven
« binnen het gesubsidieerd vrij onderwijs van de betrokken aard ».
Wanneer de inrichtende macht van een inrichting van één van die
twee netten tot de stage geen kandidaat kan toelaten die
beantwoordt aan de voorwaarden van die eerste trap of wanneer zij
slechts één kandidaat vindt die zij zou willen laten concurreren met
anderen, voorzien artikel 58 van het decreet, voor het gesubsidieerd
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officieel onderwijs, en artikel 81 van hetzelfde decreet, voor het
gesubsidieerd vrij onderwijs, in een « tweede trap ». Die maakt het
mogelijk het materiële toepassingsgebied van de voorwaarden uit te
breiden. In de bij artikel 58, § 1, b), ingevoerde regeling kan enkel
een kandidaat die valt onder een « andere gesubsidieerde officiële
inrichtende macht » de voorwaarden vervullen, terwijl in de
regeling ingevoerd bij artikel 81, § 1, b), een kandidaat een ervaring
in het « gesubsidieerd onderwijs » kan aanvoeren die beantwoordt
aan de vastgestelde voorwaarden. Ten slotte voeren de artikelen 59
en 82 van het decreet van 2 februari 2007 respectievelijk voor het
gesubsidieerd officieel onderwijs en voor het gesubsidieerd vrij
onderwijs andere « trappen » in, wanneer tot de stage geen
kandidaat kan worden toegelaten overeenkomstig, respectievelijk,
de artikelen 57 en 58 of de artikelen 80 en 81 van het decreet van
2 februari 2007.

De regeling voor de toegang tot de stage ingevoerd bij de
voormelde bepalingen creëert bijgevolg een verschil in behandeling
tussen de kandidaat-directeurs, aangezien de toegang tot de stage
van directeur in het gesubsidieerd officieel onderwijs afhankelijk is
van het behoren tot dat net, wat niet het geval is voor de toegang tot
het ambt van directeur in het gesubsidieerd vrij onderwijs. Die
bepalingen creëren eveneens een verschil in behandeling tussen de
inrichtende machten, aangezien de inrichtende machten van het
gesubsidieerd vrij onderwijs, wanneer het voor hen onmogelijk is
een kandidaat tot de stage toe te laten volgens de voorwaarden van
de « eerste trap », over een aanzienlijk ruimer rekruteringsveld
beschikken dan de inrichtende machten van het gesubsidieerd
officieel onderwijs. Het Hof gaat na of dat verschil in behandeling
verenigbaar is met de beginselen vervat in de artikelen 10, 11 en 24,
§ 4, van de Grondwet.

Hoewel de gelijke behandeling van onderwijsinstellingen en
personeelsleden het beginsel is, sluit artikel 24, § 4, van de
Grondwet een verschil in behandeling niet uit, op voorwaarde dat
dat gegrond is op « de eigen karakteristieken van iedere inrichtende
macht ». Om ten aanzien van het beginsel van gelijkheid en
niet-discriminatie een verschil in behandeling tussen de
onderwijsinstellingen en tussen de personeelsleden van de
onderwijsnetten te verantwoorden, is het evenwel niet voldoende te
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wijzen op het bestaan van objectieve verschillen tussen die
instellingen en personeelsleden : bovendien moet worden
aangetoond dat, ten aanzien van de geregelde aangelegenheid, het
aangevoerde onderscheid relevant is om een verschil in
behandeling in redelijkheid te verantwoorden. Anderzijds, kan het
gelijkheidsbeginsel inzake onderwijs niet los worden gezien van de
andere in artikel 24 van de Grondwet vervatte waarborgen,
inzonderheid de vrijheid van onderwijs.

In verband met de algemene voorwaarden voor de toegang en de
toewijzing van de betrekkingen van directeur, heeft de afdeling
wetgeving van de Raad van State opgemerkt dat « die aanzienlijk
verschillen volgens de onderwijsnetten », en dat in de memorie van
toelichting moest worden aangetoond dat die verschillen in
behandeling « verenigbaar zijn met artikel 24, § 4, van de Grondwet,
volgens hetwelk de personeelsleden gelijk zijn voor het decreet,
maar ook dat het decreet rekening houdt met de objectieve
verschillen, waaronder de eigen karakteristieken van iedere
inrichtende macht, die een aangepaste behandeling
verantwoorden ». In verband met de regeling voor de toegang tot de
stage van directeur in het gesubsidieerd officieel onderwijs, bepaald
in artikel 58, § 1, b), van het decreet van 2 februari 2007, heeft de
wetgever ervoor gekozen de tweede trap te beperken tot « een
andere inrichtende macht van het gesubsidieerd officieel
onderwijs », zonder evenwel de redenen van die beperking
enigszins uit te leggen. Ten aanzien van de regeling voor de toegang
tot de stage van directeur in het gesubsidieerd vrij onderwijs,
bepaald in artikel 81, § 1, b), van het decreet van 2 februari 2007,
blijkt uit de parlementaire voorbereiding dat het verschil in
behandeling ten aanzien van de toegang tot de directieambten,
volgens het net waartoe de kandidaat-directeur behoort, dus
uitsluitend verantwoord is door de omvang van de inrichtende
machten, die wordt vermoed kleiner te zijn, in het gesubsidieerd vrij
onderwijs.

De bepaling die erin bestaat de inrichtende machten van het
gesubsidieerd vrij onderwijs voor wie het praktisch onmogelijk is
een kandidaat-directeur afkomstig uit dezelfde inrichtende macht
of uit een andere inrichtende macht van hetzelfde net aan te werven,
toe te staan het rekruteringsveld uit te breiden, inclusief onder de
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kandidaten afkomstig uit het gesubsidieerd officieel net, is relevant
in zoverre zij de betrokken inrichtende machten de grootst
mogelijke kansen biedt een geschikte persoon voor de te begeven
betrekking in dienst te kunnen nemen.

De verantwoording met betrekking tot de, naar wordt vermoed,
beperktere omvang van de inrichtende machten in het
gesubsidieerd vrij net kan echter niet verklaren om welke reden de
inrichtende machten die tot het gesubsidieerd officieel net behoren
niet eveneens baat zouden kunnen hebben bij een soortgelijke
bepaling : het is immers niet aangetoond dat er, ook in dat net, geen
inrichtende machten van bescheiden omvang bestaan die het gevaar
zouden lopen met dezelfde rekruteringsproblemen af te rekenen te
hebben en die voordeel zouden kunnen halen uit een aanzienlijke
verhoging van het aantal kandidaten voor de vacante betrekking.
De verantwoording afgeleid uit de omvang van de inrichtende
machten zou dan ook geen eigen karakteristiek van de inrichtende
machten van het gesubsidieerd vrij net kunnen vormen die het
mogelijk maakt het in het geding zijnde verschil in behandeling te
verantwoorden ten aanzien van artikel 24, § 4, van de Grondwet.
Bovendien is de onmogelijkheid voor de inrichtende machten van
het gesubsidieerd officieel net om, wanneer zij geen kandidaat
hebben gevonden die afkomstig is uit hun eigen inrichtende macht
of uit hun net, een directeur aan te werven die afkomstig is uit een
ander net, in tegenspraak met de doelstelling van het decreet, om de
voorwaarden voor de toegang tot het ambt te uniformiseren tussen
de verschillende netten, alsook met de door de decreetgever gedane
vaststelling dat de rol van directeur van een instelling in alle scholen
dezelfde is; het verlenen van die mogelijkheid aan de inrichtende
machten van het gesubsidieerd officieel net kan bovendien de
inachtneming verzekeren van artikel 10, tweede lid, van de
Grondwet, dat de gelijke toegang tot de openbare bedieningen
waarborgt, en kan het beginsel van de gemeentelijke en provinciale
autonomie versterken door de plaatselijke besturen die
gesubsidieerd officieel onderwijs inrichten de mogelijkheid te
bieden op meer autonome wijze de geschikte personen aan te
werven voor de betrekkingen van directeur van hun instellingen.
Ten slotte omvat de opleiding van de kandidaten voor het ambt van
directeur, naast een gemeenschappelijk luik, een luik dat eigen is
aan elk net voor de verwerving van de administratieve, materiële en
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financiële bevoegdheden, alsook van de bevoegdheden in verband
met de pedagogische en educatieve hoofdlijnen die eigen zijn aan
het betrokken net (artikel 18, § 1, van het decreet van 2 februari
2007) : de kandidaat-directeur die ervaring heeft in een ander net
geniet dan ook een opleiding die hem de mogelijkheid biedt zich
zonder moeilijkheden aan te passen aan de eigen kenmerken van
het net waarin hij is geroepen zijn nieuw ambt uit te oefenen.
Bovendien is elke directeur van een schoolinstelling die behoort tot
het gesubsidieerd officieel net verplicht tot inachtneming van de
decretale bepalingen met betrekking tot de neutraliteit die aan de
instellingen van dat net zijn opgelegd met toepassing van artikel 10
van het decreet van 17 december 2003 houdende organisatie van de
neutraliteit eigen aan het gesubsidieerd officieel onderwijs en
houdende diverse maatregelen inzake onderwijs. Niets laat
vermoeden dat een directeur die voordien personeelslid is geweest
van een instelling van het gesubsidieerd vrij net zich niet aan die
vereisten zou kunnen conformeren. Indien een dergelijk geval zich
evenwel zou voordoen, zou het aan de bevoegde overheid
toekomen de maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn krachtens
onder meer artikel 11 van hetzelfde decreet.

Het Hof beslist derhalve dat artikel 58, § 1, b), van het decreet van
de Franse Gemeenschap van 2 februari 2007 tot vaststelling van het
statuut van de directeurs de artikelen 10, 11 en 24, § 4, van de
Grondwet schendt.
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VIII. ADMINISTRATIEF RECHT

25. De motivering van een administratief besluit genomen bij
geheime stemming door een collegiaal orgaan
(arrest nr. 85/2011)

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering
van de bestuurshandelingen bepaalt, in de artikelen 1 tot 4 ervan :
« Art. 1. Voor de toepassing van deze wet moeten worden verstaan
onder : - Bestuurshandeling : De eenzijdige rechtshandeling met
individuele strekking die uitgaat van een bestuur en die beoogt
rechtsgevolgen te hebben voor één of meer bestuurden of voor een
ander bestuur; - Bestuur : De administratieve overheden als bedoeld
in artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; -
Bestuurde : Elke natuurlijke of rechtspersoon in zijn betrekkingen
met het bestuur. Art. 2. De bestuurshandelingen van de besturen
bedoeld in artikel 1 moeten uitdrukkelijk worden gemotiveerd.
Art. 3. De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en
feitelijke overwegingen vermelden die aan de beslissing ten
grondslag liggen. Zij moet afdoende zijn. Art. 4. De bij deze wet
voorgeschreven motiveringsplicht is niet van toepassing indien de
motivering van de handeling : 1° de uitwendige veiligheid van de
Staat in het gedrang kan brengen; 2° de openbare orde kan
verstoren; 3° afbreuk kan doen aan de eerbied voor het privéleven;
4° afbreuk kan doen aan de bepalingen inzake de zwijgplicht ».
Artikel 100, vierde lid, van de Nieuwe Gemeentewet, dat in het
Waalse Gewest artikel L1122-27 van het Wetboek van de plaatselijke
democratie en de decentralisatie is geworden, bepaalt overigens dat
« enkel over voordrachten van kandidaten, benoemingen in
betrekkingen, indisponibiliteitsstellingen, preventieve schorsingen
in het belang van de dienst en tuchtstraffen bij geheime stemming
[wordt] beslist, bij volstrekte meerderheid van de stemmen ».

Aan het Hof is gevraagd of de artikelen 2 en 3 van de voormelde
wet van 29 juli 1991 in strijd zijn met de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet in die interpretatie dat zij vereisen dat een besluit dat een
collegiaal orgaan met toepassing van artikel 100, vierde lid, van de
Nieuwe Gemeentewet bij geheime stemming heeft genomen, de
motieven moet aangeven waarom dat orgaan ertoe is gebracht,
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wanneer het zoals te dezen gaat om een akte van benoeming, een
kandidaat boven een andere te verkiezen1.

De voordelen van de uitdrukkelijke motivering worden in de
parlementaire voorbereiding van de wet van 29 juli 1991 als volgt
beschreven : « De bestuurde wordt door de motivering niet alleen in
kennis gesteld van de redenen die ten grondslag liggen aan de
bestuurshandeling, maar hij krijgt bovendien de mogelijkheid om
met kennis van zaken een gesprek aan te gaan met het bestuur dat
de handeling heeft verricht ten einde de beslissing eventueel ‘ om te
buigen ’. In geval van beroep kan de verzoeker die de motivering
van een bestreden handeling kent, beter zijn rechtsmiddelen
voorbereiden. En tot slot is de motivering een waarborg dat de zaak
op een ernstige en onpartijdige wijze zal worden onderzocht. Voor
het bestuur heeft de motivering tot gevolg dat de betrekkingen met
de bestuurden vlotter verlopen en dat het zich meer op zijn
overtuigingskracht dan op dwangmiddelen kan verlaten. De
motivering vergemakkelijkt tevens de controle van de hogere of de
toezichthoudende overheid op het ondergeschikte bestuur ». In
dezelfde parlementaire voorbereiding wordt het doel van het
wetsvoorstel als volgt uiteengezet : « Het is de bedoeling van de
indiener van dit wetsvoorstel om, door middel van een
afzonderlijke wetgeving, in het Belgisch administratief bestel het
algemene principe in te voeren van de uitdrukkelijke
motiveringsplicht voor de bestuurshandelingen als tegenhanger
van het fundamentele recht van de bestuurde om de gronden te
kennen van de beslissing die op hem betrekking heeft ».

Uit de parlementaire voorbereiding van de voormelde wet blijkt dat
die verplichting van de uitdrukkelijke motivering, zoals de Raad
van State herhaaldelijk in herinnering heeft gebracht, eveneens
betrekking heeft op de besluiten die bij geheime stemming zijn
genomen. In het advies dat hij heeft uitgebracht over een
wetsvoorstel dat ertoe strekte de voormelde wet van 29 juli 1991 te
wijzigen, teneinde de bestuurshandelingen waarvan de aanneming
krachtens de wet bij geheime stemming gebeurt, van het
toepassingsgebied ervan uit te sluiten, wetsvoorstel dat niet is

1 Wat de wet van 29 juli 1991 betreft, zie verslag 2004, pp. 27-30.
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aangenomen, heeft de Raad van State eraan herinnerd dat « het doel
van een geheime stemming […] immers [is] de leden van het
collegiaal orgaan te beschermen tegen iedere druk van binnenuit of
van buitenaf ut singuli. Wat geheim gehouden moet blijven worden,
is datgene wat ieder lid van het collegiaal orgaan ertoe gebracht
heeft te stemmen zoals het heeft gestemd. Het lid moet dus niet
zeggen waarom het zo gestemd heeft, maar dat neemt niet weg dat
de beslissing die na de stemming is genomen gewettigd moet
kunnen worden door motieven die blijken uit het administratief
dossier (materiële motivering), die, wegens de verplichting tot
uitdrukkelijke motivering, overgenomen moeten worden in de
beslissing ».

De situatie van het collegiale orgaan dat ertoe is gehouden een
besluit bij geheime stemming te nemen, met toepassing van
artikel 100, vierde lid, van de Nieuwe Gemeentewet, verschilt, ten
aanzien van de verplichting om de bestuurshandelingen te
motiveren, in wezen niet van die van de individuele of collegiale
organen van de administratieve overheden die besluiten nemen op
basis van beraadslagingen die niet geheim zijn. Hoewel het juist is
dat de geheime stemming zich verzet tegen de openbaarmaking van
de persoonlijke standpunten van ieder lid van de gemeenteraad, is
het niet met die vereiste onverenigbaar dat het door het collegiale
orgaan zelf genomen besluit de motieven aangeeft die aan de basis
ervan liggen. Immers, de uitdrukkelijke motivering van een
individuele administratieve handeling bestaat in het aangeven, in
de handeling, van de overwegingen in rechte en in feite die ten
grondslag liggen aan het besluit, en niet in het naast elkaar plaatsen
van de individuele standpunten van ieder lid van het collegiale
orgaan. De wettelijke verplichting van de geheime stemming wordt
niet verzwakt door de wettelijke verplichting om het aldus
genomen collegiaal administratief besluit uitdrukkelijk te
motiveren.

De veralgemening van de verplichting tot uitdrukkelijke motivering
voor de administratieve overheden, ingesteld bij de wet van 29 juli
1991, is een recht van de bestuurde, aan wie aldus een bijkomende
waarborg wordt geboden tegen bestuurshandelingen met
individuele strekking die willekeurig zouden zijn. Gelet op het met
de wet van 29 juli 1991 nagestreefde doel dat hiervoor is
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aangegeven, kan niet worden aanvaard dat een persoon die zich
kandidaat heeft gesteld voor een betrekking, geheel of gedeeltelijk
wordt belet de motieven te kennen die aan de basis liggen van een
hem betreffend besluit om de enige reden dat dat besluit bij geheime
stemming is genomen : hij bevindt zich immers in dezelfde situatie
als die van iedere bestuurde die zich kandidaat heeft gesteld voor
een benoeming.

Het Hof beslist derhalve dat de artikelen 2 en 3 van de wet van
29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet
schenden.

26. De vordering tot schorsing van de gunningsbeslissing van
een aanbestedende instantie
(arrest nr. 164/2011)

De wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten voorziet in bepaalde
« verhaalprocedures », waaronder de vordering tot nietigverklaring
(artikel 65/14) en de vordering tot schorsing (artikel 65/15) van de
beslissingen van de aanbestedende instanties. Krachtens
artikel 65/14 kan de « verhaalinstantie », op verzoek van elke
persoon die een belang heeft of heeft gehad om een bepaalde
opdracht te verkrijgen en die door de beweerde schending is of
dreigt te worden benadeeld, de beslissingen van de aanbestedende
instanties vernietigen, waaronder degene die berusten op
discriminerende technische, economische en financiële specificaties,
omdat die beslissingen een machtsafwending inhouden of een
inbreuk vormen op de opdrachtdocumenten of de rechtsregels die
op de desbetreffende opdracht van toepassing zijn; artikel 65/15
voorziet in en reglementeert de eventuele schorsing van de in het
voormelde artikel 65/14 bedoelde beslissingen : « Onder dezelfde
voorwaarden als die bedoeld in artikel 65/14 en zonder dat het
bewijs van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel is vereist, kan de
verhaalinstantie, eventueel op straffe van een dwangsom, de
uitvoering van de in artikel 65/14 bedoelde beslissingen schorsen
en, wat betreft de Raad van State, zolang het vernietigingsberoep bij
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hem aanhangig is : 1° de voorlopige maatregelen bevelen om de
beweerde schending ongedaan te maken of te voorkomen dat de
betrokken belangen worden geschaad; 2° de voorlopige
maatregelen bevelen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van
haar uitspraak. […] ».

De « verhaalinstantie » bedoeld in de voormelde bepalingen is
ofwel de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
wanneer de aanbestedende instantie een overheid is als bedoeld in
artikel 14, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,
ofwel de gewone rechter, wanneer de aanbestedende instantie niet
een dergelijke overheid is (artikel 65/24 van de wet van
24 december 1993). Artikel 65/25 reglementeert de bevoegdheids-
en procedurevoorschriften die van toepassing zijn voor de
verhaalinstantie, waarbij met name wordt gepreciseerd dat « tenzij
de bepalingen van deze wet hiervan afwijken, […] de
bevoegdheids- en procedurevoorschriften voor de verhaalinstantie
[worden] bepaald door de wetten en besluiten betreffende de
verhaalinstantie. […] ».

Aan het Hof werden vragen gesteld over de vordering tot schorsing
in het kader van de door de wetgever opgelegde wachttermijn
tussen de gunningsbeslissing en het sluiten van de opdracht
(artikelen 65/11, 65/12 en 65/13 van de wet van 24 december 1993);
de regeling daarvan zou een verschil in behandeling doen ontstaan
naargelang de Raad van State of de gewone rechter bevoegd is om
over de vordering tot schorsing uitspraak te doen. Het Hof werd
verzocht te onderzoeken of dat verschil in behandeling
discriminerend is doordat de schorsing door de gewone rechter
geen autonome inhoudelijke toetsing van de aangevoerde grieven
vereist en doordat de toetsing door de gewone rechter op
fundamentele wijze verschilt van de toetsing door de Raad van
State en de toetsing in het gemeenrechtelijke kortgeding.

De categorieën die volgens de prejudiciële vraagstelling
verschillend worden behandeld, zijn de aanbestedende instanties
waarvan de gunningsbeslissing wordt aangevochten en die zich
derhalve in een vergelijkbare situatie bevinden.
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In de interpretatie van de in het geding zijnde bepalingen zoals die
uit de prejudiciële vragen blijkt, zouden de aanbestedende
instanties die geen overheid zijn als bedoeld in artikel 14, § 1, van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State, een groter risico lopen
dat hun gunningsbeslissing wordt geschorst dan de aanbestedende
instanties die wel een dergelijke overheid zijn. Geen enkel element
kan verantwoorden dat beide categorieën van aanbestedende
instanties, die op gelijke wijze aan de regelgeving inzake
overheidsopdrachten zijn onderworpen, op substantieel
verschillende wijze worden behandeld naargelang de toetsing van
hun gunningsbeslissing door de burgerlijke kortgedingrechter of de
Raad van State wordt uitgeoefend.

Het Hof beslist dan ook dat in de interpretatie dat de
artikelen 65/15 en 65/25 van de wet van 24 december 1993
betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten tot een
fundamenteel verschillende beoordeling van de vordering tot
schorsing van de gunningsbeslissing van een aanbestedende
instantie leiden, naargelang die instantie al dan niet een overheid is
als bedoeld in artikel 14, § 1, van de gecoördineerde wetten op de
Raad van State, zij de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden.

Het Hof merkt evenwel op dat de voormelde bepalingen op een
andere wijze kunnen worden begrepen. Zoals al eerder is
opgemerkt, kan de gunningsbeslissing van een aanbestedende
instantie, ongeacht of zij al dan niet een overheid is als bedoeld in
artikel 14, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,
worden geschorst omdat de beslissing een machtsafwending
inhoudt of een inbreuk vormt op de opdrachtdocumenten of de
rechtsregels die op de betreffende opdracht van toepassing zijn. De
voormelde rechtsregels zijn meer bepaald het op de betreffende
opdracht toepasselijke Unierecht inzake overheidsopdrachten,
alsook de algemene rechtsbeginselen en de grondwettelijke,
wettelijke en reglementaire bepalingen die op de opdracht van
toepassing zijn (artikel 65/14 van de wet van 24 december 1993);
machtsafwending is de onwettigheid die erin bestaat dat een
bestuursorgaan de bevoegdheid die haar bij wet tot het bereiken
van een bepaald doel van algemeen belang is gegeven, uitsluitend
aanwendt tot het nastreven van een ander doel. Daaruit volgt dat de
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gunningsbeslissing van een aanbestedende instantie, ongeacht of zij
al dan niet een overheid is als bedoeld in artikel 14, § 1, van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State, slechts kan worden
geschorst nadat door de bevoegde rechterlijke instantie prima facie
een onwettigheid werd vastgesteld. In die interpretatie - volgens
welke de voormelde artikelen 65/15 en 65/25 tot een soortgelijke
beoordeling van de vordering tot schorsing van de
gunningsbeslissing van een aanbestedende instantie leiden,
ongeacht of die instantie al dan niet een overheid is als bedoeld in
artikel 14, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State -
is er geen verschil in behandeling en schenden de genoemde
bepalingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet.
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IX. STRAFRECHT EN STRAFRECHTSPLEGING

27. De uittreksels uit het strafregister
(arrest nr. 1/2011)

De bepalingen van het Wetboek van strafvordering die op het
centraal strafregister betrekking hebben, werden daarin ingevoegd
bij de wet van 8 augustus 1997, die het bestaan van dat strafregister
wettelijk heeft verankerd; in artikel 589 van het Wetboek van
strafvordering wordt het centraal strafregister omschreven als « een
systeem van geautomatiseerde verwerking gehouden onder het
gezag van de Minister van Justitie waarin […] gegevens betreffende
beslissingen genomen in strafzaken of ter bescherming van de
maatschappij worden geregistreerd, bewaard en gewijzigd ».

De wet van 31 juli 2009 heeft, zoals het opschrift ervan aangeeft,
diverse bepalingen met betrekking tot het Centraal Strafregister
gewijzigd. Bij het Hof is een beroep ingediend tot vernietiging van
de artikelen 2, 2°, 4, 1°, 5, 1°, en 6 van die wet, die de artikelen 590,
eerste lid, 594, tweede lid, 595, tweede lid, en 596 van het Wetboek
van strafvordering wijzigen.

Ter staving van dat beroep werden verschillende middelen
aangevoerd die het Hof ongegrond zal verklaren, behalve wat de
hieronder uiteengezette aspecten betreft, waarvoor het tot een
ongrondwettigheid zal besluiten.

De verzoekende partij bekritiseerde in verschillende opzichten
artikel 596, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering, zoals
vervangen bij artikel 6, 1°, van de bestreden wet van 31 juli 2009.
Terwijl, met toepassing van artikel 596, eerste lid, van het Wetboek
van strafvordering in het gewone uittreksel uit het strafregister, het
zogeheten « model 1 », wanneer het wordt aangevraagd teneinde
toegang te krijgen tot een activiteit waarvan de toegangs- of
uitoefeningsvoorwaarden bij wets- of verordeningsbepalingen zijn
vastgesteld, steeds de ontzettingen of vervallenverklaringen
worden vermeld die de betrokkene verbieden die activiteit uit te
oefenen, somt het tweede lid van artikel 596 de vermeldingen op die,
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naast die gegevens en die welke voorkomen op de gewone
uittreksels « model 1 », moeten worden opgenomen in de uittreksels
van het strafregister die worden uitgereikt aan de personen die ze
aanvragen teneinde toegang te krijgen tot een functie of activiteit
waarbij zij in contact komen met minderjarigen (uittreksels uit het
strafregister « model 2 »); op het uittreksel « model 2 » komt
eveneens de beslissing van de rechter of van een onderzoeksgerecht
voor die de betrokkene verbiedt om een activiteit uit te oefenen
waarbij hij in contact zou komen met minderjarigen, met toepassing
van artikel 35, § 1, tweede lid, van de wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis.

Een van de middelen die het Hof gegrond heeft verklaard, verweet
het voormelde artikel 596, tweede lid, erin te voorzien dat de
eenvoudige schuldigverklaringen uitgesproken met toepassing van
artikel 21ter van de voorafgaande titel van het Wetboek van
strafvordering, wanneer zij betrekking hebben op feiten die zijn
gepleegd ten aanzien van een minderjarige en voor zover dit een
constitutief element van de inbreuk is of de straf verzwaart, zonder
enige beperking in de tijd op die uittreksels voorkomen, terwijl die
beslissingen, met toepassing van artikel 595, tweede lid, niet langer
op de uittreksels uit het strafregister « model 1 » worden vermeld na
een termijn van drie jaar vanaf de datum van de definitieve
rechterlijke beslissing waarbij zij zijn uitgesproken; de verzoekende
partij was van mening dat dat gebrek aan beperking in de tijd een
schending inhoudt van de artikelen 10, 11, 22 en 23, derde lid, 1°,
van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6.1 van het
Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 14,
lid 3, c), van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten.

Om de door het Hof eerder in zijn arrest uiteengezette redenen, is
het redelijk verantwoord dat de wetgever ernaar streeft om de
personen die verantwoordelijk zijn voor instellingen of organisaties
waaraan minderjarigen worden toevertrouwd, volledig te
informeren, teneinde de risico’s van herhaling door daders van
jegens minderjarigen gepleegde strafbare feiten zo veel mogelijk te
beperken. In dat opzicht dient het informeren van de betrokken
verantwoordelijken in de eerste plaats te slaan op de gepleegde
feiten en op de ernst ervan; de omstandigheid dat die zijn
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vastgesteld naar aanleiding van een procedure waarbij de grenzen
van de redelijke termijn zijn overschreden, zodat de rechter, met
toepassing van artikel 21ter van de voorafgaande titel van het
Wetboek van strafvordering, een eenvoudige schuldigverklaring
ten aanzien van de beklaagde heeft uitgesproken, doet niets af aan
het belang van die informatie voor de verwezenlijking van het doel
van bescherming van minderjarigen. De verantwoordelijken van
instellingen of organisaties, voor wie die informatie bestemd is,
zullen bovendien in staat zijn om, met kennis van zaken, door met
name rekening te houden met de concrete situatie van de
betrokkenen, met de functie of met de betrekking waarnaar wordt
gesolliciteerd, maar ook met de ouderdom van de feiten, te oordelen
of het opportuun is om positief op de sollicitatie te antwoorden. Dat
verschil in behandeling is niet zonder redelijke verantwoording.

Er moet evenwel worden opgemerkt dat indien de dader van
strafbare feiten gepleegd ten aanzien van een minderjarige was
berecht aan het einde van een procedure waarbij de redelijke termijn
niet was overschreden, hij wegens die feiten een veroordeling zou
hebben opgelopen. In dat geval zou hij later, en mits aan een aantal
strikte voorwaarden is voldaan, de mogelijkheid hebben gehad om
zijn herstel in eer en rechten aan te vragen en in voorkomend geval
te verkrijgen met toepassing van de artikelen 621 tot 634 van het
Wetboek van strafvordering; het herstel in eer en rechten heeft tot
gevolg dat het verhindert dat de veroordelingen waarop het
betrekking heeft, op de uittreksels uit het strafregister van de
betrokkene worden vermeld. Zoals het Hof bij het onderzoek van
een ander middel heeft opgemerkt, worden de personen die het
voorwerp van een eenvoudige schuldigverklaring met toepassing
van artikel 21ter van de voorafgaande titel van het Wetboek van
strafvordering uitmaken, evenwel niet veroordeeld, zodat zij
evenmin hun herstel in eer en rechten kunnen aanvragen. Hoewel
dat verschil in behandeling niet discriminerend is in zoverre het
betrekking heeft op de uittreksels uit het strafregister « model 1 »,
om de bij het onderzoek van dat middel uiteengezette redenen,
geldt dat niet met betrekking tot de uittreksels uit het strafregister
« model 2 »; op die uittreksels worden de eenvoudige
schuldigverklaringen, wanneer zij betrekking hebben op feiten
gepleegd jegens minderjarigen, immers weergegeven zonder enige
beperking in de tijd, zonder dat de betrokkene enige mogelijkheid
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heeft om de uitwissing ervan of zijn herstel in eer en rechten aan te
vragen, zelfs na het verstrijken van een vrij lange termijn. Daaruit
volgt dat de persoon die wegens dezelfde feiten is veroordeeld,
gunstiger wordt behandeld dan die welke het voorwerp van een
eenvoudige schuldigverklaring heeft uitgemaakt, zonder dat er
voor dat verschil in behandeling een redelijke verantwoording
bestaat.

Het Hof merkt op dat het aan de wetgever staat een einde te maken
aan de vastgestelde discriminatie; die vindt haar oorsprong niet in
de bestreden bepaling, maar wel in de ontstentenis van een bepaling
die het de betrokkene mogelijk maakt om, onder bepaalde
voorwaarden, de schrapping van de vermelding van de
schuldigverklaring in het uittreksel uit het strafregister « model 2 »
te verkrijgen.

Het andere middel dat het Hof gegrond heeft verklaard, verweet
datzelfde artikel 596, tweede lid, van het Wetboek van
strafvordering, zoals vervangen bij artikel 6, 1°, van de bestreden
wet, dat het erin voorzag dat het feit dat een persoon het voorwerp
uitmaakt van een verbod om een activiteit uit te oefenen waarbij hij
in contact zou komen met minderjarigen, waartoe is besloten door
een rechter of een onderzoeksgerecht als alternatief voor een
maatregel inzake voorlopige hechtenis, op de uittreksels uit het
strafregister « model 2 » wordt vermeld tot op het ogenblik dat het
daaropvolgende vonnis kracht van gewijsde heeft verkregen,
zonder daarbij in aanmerking te nemen of de rechter die tot het in
het geding zijnde verbod heeft besloten, ertoe zou kunnen worden
gebracht om het niet te verlengen of om het in te trekken naar
gelang van de evolutie van het onderzoek; de verzoekende partij
was van mening dat de vermelding van het verbod op de uittreksels
uit het strafregister « model 2 », terwijl het verbod zou zijn
opgeheven vóór het ogenblik waarop het daaropvolgende vonnis
kracht van gewijsde heeft verkregen, de artikelen 10, 11, 22 en 23,
derde lid, 1°, van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6
van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, schendt.

Artikel 35, § 1, eerste lid, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis bepaalt dat « in de gevallen waarin voorlopige
hechtenis kan worden bevolen of gehandhaafd onder de in
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artikel 16, § 1, bepaalde voorwaarden, […] de onderzoeksrechter
ambtshalve, op vordering van het openbaar ministerie of op
verzoek van de verdachte, de betrokkene in vrijheid [kan] laten
onder oplegging van een of meer voorwaarden voor de tijd die hij
bepaalt en maximum voor drie maanden »; artikel 8 van de wet van
31 juli 2009, dat niet wordt bestreden, heeft die bepaling aangevuld
met een tweede lid, volgens hetwelk de onderzoeksrechter de
betrokkene kan verbieden om een activiteit uit te oefenen waarbij hij
in contact zou komen met minderjarigen.

De vermelding van dat verbod op de uittreksels uit het strafregister
« model 2 » beantwoordt aan de doelstelling om de effectiviteit van
dat door de onderzoeksrechter uitgesproken verbod te verzekeren
als voorwaarde die het de betrokkene mogelijk maakt om geen
voorlopige hechtenis te ondergaan; zij kan op zich niet worden
bekritiseerd.

Daarentegen voorziet artikel 596, tweede lid, van het Wetboek van
strafvordering, zoals vervangen bij de bestreden bepaling, in
zoverre het bepaalt dat « het verbod […] op het uittreksel [dient] te
worden vermeld tot op het moment dat de daarop volgende
rechterlijke uitspraak kracht van gewijsde heeft verkregen », niet in
het geval waarin dat verbod wordt opgeheven of niet wordt
verlengd tijdens de onderzoeks- of de berechtingsfase. In dat geval
is het niet verantwoord dat het op de uittreksels uit het strafregister
« model 2 » blijft voorkomen tot op het ogenblik dat het
daaropvolgende vonnis kracht van gewijsde heeft verkregen,
aangezien dat ogenblik erg veraf kan zijn; wanneer dat verbod
wordt opgeheven of niet wordt verlengd, dient het te worden
geschrapt uit het uittreksel uit het strafregister « model 2 ». In
zoverre de bestreden bepaling voorziet in het behoud van die
vermelding « tot op het moment dat de daarop volgende rechterlijke
uitspraak kracht van gewijsde heeft verkregen », schendt zij de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet; het Hof vernietigt derhalve in
artikel 596, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering,
vervangen bij artikel 6, 1°, van de wet van 31 juli 2009 betreffende
diverse bepalingen met betrekking tot het Centraal Strafregister, de
woorden « tot op het moment dat de daarop volgende rechterlijke
uitspraak kracht van gewijsde heeft verkregen ».
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28. Het Europees aanhoudingsbevel
(arrest nr. 28/2011)

De wet van 19 december 2003 betreffende het Europees
aanhoudingsbevel heeft het kaderbesluit 2002/584/JBZ van de
Raad van de Europese Unie van 13 juni 2002 betreffende het
Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering
tussen de lidstaten omgezet in het interne recht1.

Aan het Hof werd een vraag gesteld over de bestaanbaarheid van
artikel 8 van die wet met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in
het geval waarin dat artikel wordt geı̈nterpreteerd als zijnde enkel
van toepassing op het Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd
met het oog op de instelling van strafvervolging, en niet eveneens
op het Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd met het oog op
de tenuitvoerlegging van een veroordeling tot een
vrijheidsbenemende straf, die bij verstek is uitgesproken en
waartegen de veroordeelde nog over een rechtsmiddel beschikt.

Na te hebben vastgesteld dat de wet van 19 december 2003 de
omzetting vormde van het voormelde kaderbesluit, heeft het Hof,
bij zijn arrest nr. 128/2009 van 24 juli 2009, aan het Hof van Justitie
van de Europese Unie vier prejudiciële vragen gesteld2.

Bij het arrest van 21 oktober 2010, dat is gewezen in de zaak
C-306/09, heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie voor
recht verklaard dat « de artikelen 4, punt 6, en 5, punt 3, van
kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad van 13 juni 2002
betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van
overlevering tussen de lidstaten […] aldus [moeten] worden
uitgelegd dat, wanneer de betrokken uitvoerende lidstaat artikel 5,
punten 1 en 3, van dit kaderbesluit heeft omgezet in nationaal recht,
de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel dat is
uitgevaardigd met het oog op de tenuitvoerlegging van een bij
verstek opgelegde straf in de zin van artikel 5, punt 1, afhankelijk
kan worden gesteld van de voorwaarde dat de betrokkene, die de

1 Zie verslag 2007, pp. 75-79.
2 Zie verslag 2009, pp. 147-150.
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nationaliteit van de uitvoerende lidstaat heeft of aldaar verblijft,
naar deze lidstaat wordt teruggezonden om in voorkomend geval
aldaar de straf te ondergaan die na een nieuwe berechting in zijn
aanwezigheid tegen hem zou worden uitgesproken in de
uitvaardigende lidstaat ».

De artikelen 4, 6, 4°, en 8 van de in het geding zijnde wet voeren een
juridisch stelsel in op grond van zowel het wederzijdse vertrouwen
tussen de lidstaten van de Europese Unie als de wens om de
grondrechten te eerbiedigen. Door te bepalen dat de
tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel
respectievelijk kan worden geweigerd wanneer de persoon
« verblijft in of onderdaan of ingezetene is van de uitvoerende
lidstaat » of aan voorwaarden kan worden gekoppeld wanneer de
persoon « onderdaan of ingezetene van de uitvoerende lidstaat is »,
hebben de artikelen 4, punt 6), en 5, punt 3), van het kaderbesluit
« met name tot doel, bijzonder gewicht toe te kennen aan de
mogelijkheid om de kansen op sociale re-integratie van de gezochte
persoon te verhogen » (HvJ, 21 oktober 2010, reeds aangehaald,
punt 52); in dat opzicht moet worden opgemerkt dat « de begrippen
‘ ingezetene ’ en ‘ verblijven ’ […] respectievelijk van toepassing
[zijn] op situaties waarin de persoon tegen wie een Europees
aanhoudingsbevel is uitgevaardigd, ofwel zijn werkelijke
verblijfplaats in de uitvoerende lidstaat heeft gevestigd, ofwel, op
grond van een duurzaam verblijf in deze staat gedurende een
bepaalde periode, een band met deze staat heeft opgebouwd die
vergelijkbaar is met die van een ingezetene » (HvJ, grote kamer,
17 juli 2008, Szymon Kozlowski, reeds aangehaald, punt 46). Te dezen
stelt de verwijzende rechter vast dat de betrokkene « sedert meer
dan vijf jaar in België verblijft en er onmiskenbare familiale, sociale
en beroepsbanden heeft ».

Geen enkele objectieve reden kan verantwoorden dat het
onderzoeksgerecht de weerslag op de kansen op sociale
re-integratie van de overlevering van een individu met het oog op
de tenuitvoerlegging van een veroordeling die bij verstek is
uitgesproken zonder definitief te zijn, niet kan beoordelen, terwijl
dat rechtscollege wel daartoe is gemachtigd wanneer het zich
uitspreekt over de tenuitvoerlegging van een aanhoudingsbevel
met het oog op de instelling van strafvervolging. De omstandigheid
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dat het onderzoeksgerecht krachtens artikel 7 van de in het geding
zijnde wet, de overlevering van de persoon op wie een Europees
aanhoudingsbevel met het oog op de tenuitvoerlegging van een bij
verstek uitgesproken straf betrekking heeft, afhankelijk kan stellen
van de voorwaarde dat de uitvaardigende rechterlijke autoriteit
waarborgt dat in de uitvaardigende Staat een nieuwe
vonnisprocedure zal worden gevoerd die in zijn aanwezigheid zal
plaatsvinden, kan op zich een dergelijk verschil in behandeling niet
verantwoorden (HvJ, 21 oktober 2010, reeds aangehaald, punt 55) :
hoewel die procedure het mogelijk maakt zich ervan te vergewissen
dat de waarborgen met betrekking tot een eerlijk proces in de
uitvaardigende Staat in acht worden genomen (EHRM, grote kamer,
1 maart 2006, Sejdovic t. Italië, § 82), maakt zij het daarentegen
immers niet mogelijk rekening te houden met de mogelijkheid om
de kansen op sociale re-integratie te verhogen van de persoon op
wie het Europees aanhoudingsbevel betrekking heeft. Het Hof
beslist bijgevolg dat artikel 8 van de wet van 19 december 2003
betreffende het Europees aanhoudingsbevel de artikelen 10 en 11
van de Grondwet schendt, indien het, zoals de verwijzende rechter
doet, in die zin wordt geı̈nterpreteerd dat het het de rechter niet
mogelijk maakt de overlevering van een persoon, van Belgische
nationaliteit of die in België verblijft, op wie een Europees
aanhoudingsbevel met het oog op de tenuitvoerlegging van een
straf die bij verstek is uitgesproken, zonder dat die persoon in
kennis is gesteld van de datum en de plaats van de terechtzitting die
aan de veroordeling is voorafgegaan, waartegen die persoon nog
over een mogelijkheid van rechtsmiddel beschikt, betrekking heeft,
afhankelijk te stellen van de voorwaarde dat die persoon naar België
wordt teruggezonden teneinde aldaar de straf te ondergaan die
definitief tegen hem zou zijn uitgesproken in de uitvaardigende
Staat.

Het Hof merkt evenwel op dat de in het geding zijnde bepaling in
die zin kan worden geı̈nterpreteerd dat het toepassingsgebied ervan
de Europese aanhoudingsbevelen uitgevaardigd met het oog op de
tenuitvoerlegging van een straf die bij verstek is uitgesproken,
zonder dat de gezochte persoon in kennis is gesteld van de datum
en de plaats van de terechtzitting, en waartegen een mogelijkheid
tot hoger beroep blijft bestaan, omvat; uit het antwoord op de
prejudiciële vragen die aan het Hof van Justitie van de Europese
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Unie zijn gesteld, blijkt dat een dergelijke interpretatie bestaanbaar
is met de artikelen 4, punt 6), en 5, punt 3), van het kaderbesluit. Het
Hof beslist bijgevolg dat hetzelfde voormelde artikel 8 de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt indien het in die
zin wordt geı̈nterpreteerd dat het het de rechter mogelijk maakt de
overlevering van een persoon, van Belgische nationaliteit of die in
België verblijft, op wie een Europees aanhoudingsbevel met het oog
op de tenuitvoerlegging van een straf die bij verstek is
uitgesproken, zonder dat die persoon in kennis is gesteld van de
datum en de plaats van de terechtzitting die aan de veroordeling is
voorafgegaan, waartegen die persoon nog over een mogelijkheid
van rechtsmiddel beschikt, betrekking heeft, afhankelijk te stellen
van de voorwaarde dat die persoon naar België wordt
teruggezonden teneinde aldaar de straf te ondergaan die definitief
tegen hem zou zijn uitgesproken in de uitvaardigende Staat.

29. Het vonnis dat wordt geacht op tegenspraak te zijn
gewezen ten aanzien van de beklaagde die niet persoonlijk
of in de persoon van een advocaat is verschenen
(arrest nr. 95/2011)

Het Wetboek van strafvordering bepaalt in artikel 152 ervan,
ingevoegd in boek II, titel I, hoofdstuk I, dat handelt over de
bevoegdheid van de politierechtbanken : « § 1. De beklaagde, de
burgerrechtelijk aansprakelijke partij en de burgerlijke partij
verschijnen persoonlijk of in de persoon van een advocaat. § 2. De
rechtbank kan in elke stand van het geding de persoonlijke
verschijning bevelen, zonder dat tegen haar beslissing enig
rechtsmiddel kan worden ingesteld. Het vonnis dat deze
verschijning beveelt, wordt ten verzoeke van het openbaar
ministerie aan de betrokken partij betekend, met dagvaarding om te
verschijnen op de door de rechtbank vastgestelde datum. Indien de
beklaagde noch persoonlijk, noch in de persoon van een advocaat
verschijnt, nadat hij op de inleidingszitting overeenkomstig § 1 is
verschenen, wordt het vonnis dat gewezen wordt geacht op
tegenspraak te zijn en ten verzoeke van het openbaar ministerie aan
de beklaagde betekend. Ten aanzien van de beklaagde kan een bevel
tot medebrenging worden uitgevaardigd »; artikel 185 van hetzelfde
Wetboek, ingevoegd in boek II, titel I, hoofdstuk II, dat handelt over
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de bevoegdheid van de correctionele rechtbanken, bepaalt : « § 1. De
beklaagde, de burgerrechtelijk aansprakelijke partij en de
burgerlijke partij verschijnen persoonlijk of in de persoon van een
advocaat. § 2. De rechtbank kan in elke stand van het geding de
persoonlijke verschijning bevelen, zonder dat tegen haar beslissing
enig rechtsmiddel kan worden ingesteld. Het vonnis dat deze
verschijning beveelt, wordt ten verzoeke van het openbaar
ministerie aan de betrokken partij betekend, met dagvaarding om te
verschijnen op de door de rechtbank vastgestelde datum. Indien de
beklaagde noch persoonlijk, noch in de persoon van een advocaat
verschijnt, nadat hij op de inleidingszitting overeenkomstig § 1 is
verschenen, wordt het vonnis dat gewezen wordt geacht op
tegenspraak te zijn en ten verzoeke van het openbaar ministerie aan
de beklaagde betekend. Ten aanzien van de beklaagde kan een bevel
tot medebrenging worden uitgevaardigd ».

Aan het Hof is gevraagd of de voormelde bepalingen van het
Wetboek van strafvordering, die toestaan dat een verstekvonnis
wordt uitgesproken dat wordt geacht op tegenspraak te zijn
gewezen tegen de beklaagde die niet zal zijn verschenen of niet zal
zijn vertegenwoordigd naar aanleiding van een vonnis dat zijn
persoonlijke verschijning beveelt maar was verschenen of was
vertegenwoordigd op de inleidingszitting, de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet schenden, al dan niet in samenhang gelezen met
artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in
zoverre zij, in dat geval, de veroordeelde niet toestaan verzet te
doen terwijl de beklaagde die altijd verstek heeft laten gaan en nooit
vertegenwoordigd is geweest, in verzet kan komen tegen de
uitspraak die bij verstek tegen hem is gewezen.

De artikelen 152 en 185 van het Wetboek van strafvordering zijn, in
hun huidige vorm, ingevoerd bij de wet van 12 februari 2003 « tot
wijziging van het Wetboek van strafvordering wat het verstek
betreft en tot opheffing van artikel 421 van hetzelfde Wetboek »;
zoals uit de parlementaire voorbereiding blijkt, is die wijziging
ingevoerd ingevolge de vaststelling door het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens in zijn arrest Van Geyseghem van 21 januari
1999 van een schending door België van de artikelen 6.1 en 6.3, c),
van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. De
voormelde artikelen 152 en 185 bekrachtigen voortaan de regel
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volgens welke de beklaagde zich kan laten vertegenwoordigen door
een advocaat, ongeacht of het in eerste aanleg, in hoger beroep of op
verzet is; daarentegen zullen de vonnissen die zullen worden
uitgesproken nadat een advocaat zal zijn opgetreden om een
beklaagde die verstek laat gaan te verdedigen, op tegenspraak zijn
en dus niet het voorwerp kunnen uitmaken van verzet.

Hoewel de mogelijkheid te verschijnen in de persoon van een
advocaat de regel wordt, is een uitzondering opgenomen in
paragraaf 2 van de artikelen 152 en 185 van het Wetboek van
strafvordering, luidens welke de rechtbank, wanneer zij dat wenst,
steeds de persoonlijke verschijning van de beklaagde kan bevelen.
Het tweede lid van paragraaf 2 van de artikelen 152 en 185 van het
Wetboek van strafvordering bepaalt dat het te wijzen vonnis geacht
wordt op tegenspraak te zijn indien de beklaagde - persoonlijk of in
de persoon van een advocaat - is verschenen op de inleidingszitting
maar niet meer verschijnt, noch persoonlijk, noch in de persoon van
een advocaat, op de terechtzitting waarnaar de zaak is verdaagd
teneinde zijn persoonlijke verschijning te verkrijgen. In de loop van
de parlementaire voorbereiding is de vraag gerezen of dat
mechanisme van een vonnis dat wordt geacht op tegenspraak te zijn
gewezen een discriminatie zou invoeren tussen de beklaagde die
verschijnt of zich door zijn advocaat laat vertegenwoordigen op de
inleidingszitting en nadien niet meer verschijnt, en diegene die
beslist helemaal niet te komen, want de sanctie zou onevenredig
kunnen zijn en bovendien een pervers gevolg kunnen hebben, in die
zin dat het rechtssubject liever niet verschijnt om de mogelijkheid
tot verzet te behouden; de minister van Justitie heeft geantwoord :
« [… Wie] bij de eerste terechtzitting verschenen is of zich heeft laten
vertegenwoordigen en beslist dat niet langer te doen, terwijl de
rechtbank het noodzakelijk acht hem te horen, [wordt] geacht zich
opzettelijk te onttrekken aan het vervolg van de debatten. Daarom
is er op dat geval een specifieke sanctie gesteld, namelijk het op
tegenspraak geachte karakter van de debatten ».

De verschijning van een beklaagde is van kapitaal belang, zowel
wegens het recht van die laatste om te worden gehoord als wegens
de noodzaak de juistheid van zijn verklaringen te controleren en ze
te confronteren met de beweringen van het slachtoffer, wiens
belangen alsook die van de getuigen moeten worden beschermd
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(EHRM, 23 november 1993, Poitrimol t. Frankrijk, § 35; 13 februari
2001, Krombach t. Frankrijk, § 84; 14 juni 2001, Medenica
t. Zwitserland, § 54; 13 januari 2011, Drakos t. Griekenland, § 35).
Indien het nationaal recht het verloop van een proces toelaat
niettegenstaande de afwezigheid van de beschuldigde, moet die
laatste later kunnen verkrijgen dat een rechtscollege opnieuw, na
hem te hebben gehoord, uitspraak doet over de gegrondheid van de
beschuldiging, zowel in feite als in rechte, wanneer niet vaststaat
dat hij heeft afgezien van zijn recht om te verschijnen en zich te
verdedigen, noch dat hij de bedoeling heeft gehad zich aan de
justitie te onttrekken (EHRM, grote kamer, 1 maart 2006, Sejdovic
t. Italië, § 82; 1 maart 2011, Faniel t. België, § 26). De wetgever moet
onverantwoorde niet-verschijningen kunnen ontraden, op
voorwaarde dat de sancties niet onevenredig blijken te zijn en dat
de beklaagde niet het recht op de bijstand van een raadsman wordt
ontzegd (EHRM, Sejdovic t. Italië, voormeld, § 92).

Uit de hierboven vermelde parlementaire voorbereiding blijkt dat
de wetgever, enkel in het geval dat wordt beoogd in de in het
geding zijnde bepalingen, heeft willen vermijden dat de beklaagde
zich vrijwillig aan het vervolg van de debatten onttrekt. Aangezien
de beklaagde persoonlijk of in de persoon van een advocaat op de
inleidingszitting is verschenen, is hij voldoende geı̈nformeerd over
de tegen hem ingestelde strafprocedure. Bovendien wordt het
vonnis dat zijn persoonlijke verschijning beveelt hem ten verzoeke
van het openbaar ministerie betekend, met dagvaarding om te
verschijnen op de door de rechtbank vastgestelde datum. In geval
van gewettigde verhindering staat het hem, alsook zijn raadsman,
dus vrij om de rechtbank hiervan tijdig op de hoogte te brengen. Ten
slotte kan een vonnis dat wordt geacht op tegenspraak te zijn
gewezen niet worden uitgesproken indien de beklaagde, in plaats
van persoonlijk te verschijnen, alleen verschijnt in de persoon van
een advocaat.

De persoon die wordt veroordeeld bij een vonnis dat wordt geacht
op tegenspraak te zijn gewezen behoudt, door hoger beroep in te
stellen, de mogelijkheid om opnieuw te worden berecht : hij heeft
dus de mogelijkheid om aanwezig te zijn op de terechtzitting in
hoger beroep en een nieuwe beslissing te verkrijgen over de
gegrondheid van de beschuldiging, zowel in feite als in rechte (zie
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EHRM, beslissing, 9 september 2003, Jones t. Verenigd Koninkrijk;
Sejdovic t. Italië, voormeld, § 85). De in het geding zijnde bepalingen
doen dan ook niet op onevenredige wijze afbreuk aan de rechten
van de beklaagde en het in het geding zijnde verschil in
behandeling is niet zonder redelijke verantwoording.

Het Hof beslist bijgevolg dat, in zoverre de artikelen 152 en 185 van
het Wetboek van strafvordering toestaan dat een vonnis wordt
uitgesproken dat wordt geacht op tegenspraak te zijn gewezen ten
aanzien van de beklaagde die niet persoonlijk of in de persoon van
een advocaat is verschenen, zij 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 schenden.

30. De verlenging door de politierechter van de onmiddellijke
intrekking van het rijbewijs door het openbaar ministerie
(arrest nr. 131/2011)

Aan het Hof is een vraag gesteld over de bestaanbaarheid met de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van artikel 55bis van de wetten
betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij
koninklijk besluit van 16 maart 1968, (hierna : Wegverkeerswet) in
zoverre het de rechter niet toelaat de bepalingen toe te passen van
artikel 38, § 2bis1, van dezelfde wet of van artikel 8 van de wet van
29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie.

Artikel 55 van de Wegverkeerswet beoogt de gevallen van
onmiddellijke intrekking van het rijbewijs door het openbaar
ministerie voor een maximumduur van vijftien dagen, terwijl
artikel 55bis van dezelfde wet de verlenging toelaat van een
dergelijke maatregel door de politierechter gedurende twee
bijkomende periodes van ten hoogste drie maanden.

1 « Art. 38. § 2bis. De rechter kan lastens iedere bestuurder houder van een rijbewijs of
het als zodanig geldend bewijs, bevelen dat het effectief verval enkel wordt
uitgevoerd :
- van vrijdag om 20 uur tot zondag om 20 uur ;
- van 20 uur op de vooravond van een feestdag tot 20 uur op die feestdag ».
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Op grond van artikel 55 van de Wegverkeerswet kan het openbaar
ministerie onmiddellijk het rijbewijs intrekken van, onder meer,
bestuurders die een zware verkeersovertreding begaan, bestuurders
die rijden onder invloed van alcohol of andere stoffen die de
rijvaardigheid beı̈nvloeden, bestuurders die door een zware fout
een verkeersongeval teweegbrengen dat aan een ander ernstige
verwondingen of zelfs de dood veroorzaakt, en bestuurders die de
opsporing en de vaststelling van overtredingen tegenwerken.
Volgens de parlementaire voorbereiding van dat artikel 55 strekt de
onmiddellijke intrekking van het rijbewijs ertoe de
verkeersveiligheid te bevorderen : de wetgever was van oordeel dat
« de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs […] ertoe [zou]
bijdragen de gevaarlijke bestuurders, in afwachting dat er een
rechterlijke beslissing getroffen wordt, uit het verkeer te
verwijderen en […] de bestuurders tot het nakomen van de
reglementen [zou] aanzetten ». Een dergelijke maatregel kan onder
bepaalde voorwaarden worden beschouwd als een tijdelijke
beveiligingsmaatregel en niet als een strafsanctie. Hij houdt geen
beslissing in over de gegrondheid van een strafvervolging in de zin
van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens
(in dezelfde zin : EHRM, 28 oktober 1999, Escoubet t. België).

Met zijn arrest nr. 154/20041 heeft het Hof artikel 25 van de wet van
7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake
verkeersveiligheid vernietigd - dat de procureur des Konings de
mogelijkheid bood de intrekking van het rijbewijs tweemaal te
verlengen voor een termijn van één maand - en dat om de reden dat
dat artikel « niet in een jurisdictioneel optreden voorziet, noch ten
aanzien van de aanvankelijke beslissing, die vanwege de verlenging
ervan tot maximaal één maand niet langer beantwoordt aan de
noodzaak tot het onmiddellijk nemen van maatregelen van
beperkte duur in het belang van de verkeersveiligheid, noch ten
aanzien van de mogelijkheid die beslissing tweemaal te verlengen
voor dezelfde duur ».

Naar aanleiding van dat arrest heeft de wetgever het in het geding
zijnde artikel 55bis aangenomen. Dat artikel vindt zijn oorsprong in
een amendement waarbij in de verantwoording ervan erop wordt

1 Zie verslag 2004, pp. 73-77.
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gewezen dat de maatregel die erin bestaat een intrekking van het
rijbewijs te verlengen, ertoe strekt bestuurders uit het verkeer te
verwijderen die, na het verstrijken van de aanvankelijke termijn van
intrekking van het rijbewijs, voor zichzelf of voor andere
weggebruikers een dusdanig gevaar blijven vormen dat het
noodzakelijk is op te treden zonder te moeten wachten op een
eventuele jurisdictionele beslissing ten gronde.

In die omstandigheden moet een dergelijke door de
politierechtbank genomen beslissing, die geen enkele beslissing met
betrekking tot de gegrondheid van een strafvervolging impliceert,
worden beschouwd als een beveiligingsmaatregel die, rekening
houdend met de doelstelling die ermee wordt nagestreefd, kan
verantwoorden dat de bestuurders op wie ze wordt toegepast en
diegenen aan wie een straf van vervallenverklaring van het recht tot
sturen wordt opgelegd, verschillend worden behandeld : om zijn
doel te bereiken, kan een dringende en tijdelijke
beveiligingsmaatregel immers erin bestaan een rijbewijs volledig in
te trekken, terwijl de rechter die een strafrechtelijke veroordeling
uitspreekt, de straf die hij oplegt kan moduleren rekening houdend
met individuele factoren. Het staat dus niet aan de politierechter bij
wie een vordering tot verlenging van de intrekking van het rijbewijs
aanhangig is gemaakt, een beroep te doen op de wijzen waarop de
straf kan worden geı̈ndividualiseerd.

Rekening houdend met de aard van de in het geding zijnde
maatregel, is het redelijk verantwoord dat op de bestuurders aan
wie de politierechtbank een verlenging van de intrekking van het
rijbewijs oplegt, niet de bepalingen kunnen worden toegepast van
artikel 38, § 2bis, van de Wegverkeerswet of van artikel 8 van de wet
van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de
probatie, aangezien die bepalingen in beginsel slechts kunnen
worden toegepast in het kader van de uitspraak van een
strafsanctie. De verlenging van de intrekking van het rijbewijs zou
immers haar doel voorbijschieten indien dergelijke bepalingen van
toepassing zouden kunnen zijn. Bovendien wordt niet op
onevenredige wijze afbreuk gedaan aan de rechten van de
betrokken bestuurders, aangezien de bijzonder gemotiveerde
beschikking tot verlenging van de intrekking van het rijbewijs
wordt genomen door een onafhankelijke en onpartijdige rechter die,
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rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, beoordeelt
of er al dan niet reden is om ze uit te spreken.

Het Hof beslist bijgevolg dat artikel 55bis van de wetten betreffende
de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit
van 16 maart 1968, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet
schendt.

31. De methoden voor het verzamelen van gegevens door de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten
(arrest nr. 145/2011)

Zoals het opschrift ervan aangeeft, reglementeert de wet van
4 februari 2010 de methoden voor het verzamelen van gegevens
door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Tegen die wet zijn voor het Hof twee beroepen tot vernietiging
ingesteld. Het merendeel van de bestreden bepalingen - de
artikelen 2, 3, 10 en 14 tot 18 - brengt wijzigingen aan in de wet van
30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten; de overige bestreden bepalingen - de
artikelen 35 tot 38 van de wet van 4 februari 2010 - wijzigen het
Wetboek van strafvordering en het Strafwetboek.

Krachtens artikel 2, § 1, eerste lid, van de wet van 30 november 1998
telt het Koninkrijk twee inlichtingen- en veiligheidsdiensten : een
burgerlijke inlichtingen- en veiligheidsdienst, « Veiligheid van de
Staat » genoemd, en een militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst,
« Algemene Dienst inlichting en veiligheid van de Krijgsmacht »
genoemd.

De wet van 4 februari 2010 voorziet in een uitbreiding van de
methoden die de voormelde inlichtingen- en veiligheidsdiensten
mogen aanwenden bij de uitoefening van hun opdrachten. Uit de
parlementaire voorbereiding blijkt dat, « gelet op de globaal
toegenomen veiligheidsrisico’s », de wetgever van oordeel was dat
zij dienen « te beschikken over aanvullende wettelijke middelen om
een effectief veiligheidsbeleid te voeren »; daarbij wenste de
wetgever een evenwicht tot stand te brengen « tussen de
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bescherming van de fundamentele rechten en het voeren van een
effectief veiligheidsbeleid dat - uiteindelijk - die fundamentele
rechten van de burger beoogt te beschermen ».

De bestreden wet van 4 februari 2010 heeft een onderscheid ingevoerd
tussen drie categorieën van methoden voor het verzamelen van gegevens :
de gewone methoden, de specifieke methoden en de uitzonderlijke
methoden; die categorieën onderscheiden zich van elkaar door de
min of meer ingrijpende aard ervan voor de persoon ten aanzien
van wie de methode wordt aangewend.

De gewone methoden omvatten de middelen waarover de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten reeds beschikten om gegevens
te verzamelen : het betreft het vorderen van informatie van
overheidsinstanties, het inwinnen van informatie bij private
organisaties en personen, de observatie en doorzoeking als gewone
methode, het betreden van voor het publiek toegankelijke plaatsen
en het gebruik van menselijke bronnen; die methoden worden
omschreven in de artikelen 14 tot 18 van de wet van 30 november
1998 en worden in detail weergegeven in het arrest.

De specifieke methoden voor het verzamelen van gegevens worden
ingevoerd bij artikel 14 van de wet van 4 februari 2010 : het betreft
de observatie en doorzoeking als specifieke methode, het vorderen
van identificatiegegevens van het postverkeer en het vorderen van
identificatie- of verkeersgegevens van elektronisch
communicatieverkeer (artikel 18/2, § 1, van de wet van
30 november 1998); die methoden en de wijze waarop zij kunnen
worden aangewend, worden nader omschreven in de artikelen 18/3
tot 18/8 van de wet van 30 november 1998 en worden in detail
weergegeven in het arrest. De specifieke methoden kunnen slechts
worden aangewend indien de gewone methoden ontoereikend
worden geacht om de informatie te verzamelen die nodig is om de
inlichtingenopdracht te volbrengen; zij moeten worden gekozen op
grond van de graad van ernst van de potentiële bedreiging
waarvoor ze worden aangewend (artikel 18/3, § 1, eerste lid).

Ten slotte wordt bij artikel 14 van de wet van 4 februari 2010 in
uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens
voorzien : het betreft de observatie en de doorzoeking als
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uitzonderlijke methode, het oprichten van rechtspersonen en het
inzamelen van informatie onder een dekmantel, het openen en
kennisnemen van post, het vorderen van bankgegevens, het
binnendringen in een informaticasysteem en het afluisteren, het
kennisnemen van en het opnemen van communicaties (artikel 18/2,
§ 2, van de wet van 30 november 1998); die methoden en de wijze
waarop zij kunnen worden aangewend, worden nader omschreven
in de artikelen 18/9 tot 18/17 van de wet van 30 november 1998 en
worden in detail weergegeven in het arrest. De uitzonderlijke
methoden kunnen slechts worden aangewend indien de andere
methoden ontoereikend worden geacht om de informatie te
verzamelen die nodig is om de inlichtingenopdracht te volbrengen;
zij moeten worden gekozen op grond van de graad van ernst van de
potentiële bedreiging en van de risico’s die de uitvoering van de
inlichtingsopdracht met zich meebrengt voor de veiligheid van de
agenten van de dienst en van derden (artikel 18/9, §§ 2 en 3).

In elk van de voormelde artikelen zijn restricties opgenomen. Meer
in het algemeen gelden voor de uitzonderlijke inlichtingenmethoden
een maximumtermijn van twee maanden en een bijzonder
machtigingsvereiste. Zij kunnen slechts worden aangewend op
grond van een voorafgaande schriftelijke machtiging door het
diensthoofd van de betrokken inlichtingen- en veiligheidsdienst.
Het diensthoofd kan de methode slechts machtigen na het
eensluidend advies van de bij artikel 43/1 van de wet van
30 november 1998 opgerichte Bestuurlijke Commissie, die is belast
met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor
het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten beoogd in artikel 18/2; het diensthoofd legt
daartoe een ontwerp van machtiging voor aan de voormelde
Commissie, die op basis daarvan nagaat of de wettelijke bepalingen
voor het aanwenden van de desbetreffende methode werden
nageleefd (artikel 18/10, § 1); de Bestuurlijke Commissie moet
vervolgens binnen een termijn van vier kalenderdagen haar advies
verstrekken (artikel 18/10, §§ 3 en 4) en een negatief advies heeft tot
gevolg dat de methode niet mag worden aangewend (artikel 18/10,
§ 3). Ook de specifieke methoden voor het verzamelen van gegevens
kunnen slechts worden aangewend na een schriftelijke en met
redenen omklede beslissing van het diensthoofd; die beslissing is
evenwel niet afhankelijk van een eensluidend advies van de
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Bestuurlijke Commissie : zij dient slechts ter kennis te worden
gebracht van die Commissie (artikel 18/3, § 1, tweede lid).

Alvorens de beroepen te onderzoeken, herinnert het Hof eraan dat,
volgens de parlementaire voorbereiding, « de doelstellingen van de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten, op het vlak van het gerechtelijk
werk, fundamenteel verschillen van die van de politiediensten ». De
onderscheiden opdrachten vertalen zich in de duidelijk
verschillende aard van de in de beide types van onderzoek
verzamelde gegevens : de zoektocht naar informatie in het kader
van een opsporings- of gerechtelijk onderzoek is erop gericht
bewijselementen te verzamelen met betrekking tot een misdrijf, die
op een effectieve wijze bruikbaar zijn in een strafprocedure voor de
rechter ten gronde. De gegevens die de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten verzamelen, strekken daarentegen niet ertoe
een rechter ten gronde te overtuigen van de strafrechtelijke
« schuld » van een beklaagde, maar wel de overheid toe te laten de
noodzakelijke maatregelen te nemen ter vrijwaring van de
fundamentele belangen van het land.

1. De controle van de toepassing van de specifieke en uitzonderlijke
methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten (artikelen 19/1 en 43/2 tot 43/8 van de wet van
30 november 1998, respectievelijk ingevoegd bij de artikelen 15 en 18
van de bestreden wet)

De specifieke methoden voor het verzamelen van gegevens
kunnen alleen worden aangewend na een schriftelijke en met
redenen omklede beslissing van het diensthoofd en na kennisgeving
van die beslissing aan de Bestuurlijke Commissie. Het eensluidend
advies van die Commissie is evenwel niet vereist, teneinde, volgens
de parlementaire voorbereiding, een zekere soepelheid in de
operationele werking van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
toe te laten. De inlichtingenofficier die is aangewezen om de
methode aan te wenden, is ertoe gehouden het diensthoofd
regelmatig in te lichten over de uitvoering ervan (artikel 18/3, § 1,
van de wet van 30 november 1998). Elke maand wordt een lijst van
uitgevoerde maatregelen, per specifieke methode, bezorgd aan de
Bestuurlijke Commissie, die op elk ogenblik de wettigheid ervan
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kan controleren (artikel 18/3, § 2, van de wet van 30 november
1998); die lijst bevat de volgende gegevens : 1° de aard van de
specifieke methode; 2° de graad van ernst van de bedreiging die de
specifieke methode wettigt; 3° naar gelang van het geval, de
natuurlijke of rechtsperso(o)n(en), verenigingen of groeperingen,
voorwerpen, plaatsen, gebeurtenissen of informatie onderworpen
aan die methode; 4° het technische middel dat gebruikt wordt om
de specifieke methode aan te wenden; 5° de periode tijdens welke
zij kan worden aangewend te rekenen vanaf de beslissing
(artikel 18/3, § 3, van de wet van 30 november 1998). De
aanwending van een uitzonderlijke methode voor het verzamelen
van gegevens is eveneens onderworpen aan de voorafgaande
machtiging van het diensthoofd (artikel 18/9, § 2, van de wet van
30 november 1998). Die laatste onderwerpt een schriftelijk en
gedateerd ontwerp van machtiging aan het eensluidend advies van
de Bestuurlijke Commissie, dat bepaalde vermeldingen bevat, op
« straffe van onwettigheid ». Die Commissie brengt een eensluidend
advies uit binnen vier dagen na ontvangst van het voorstel tot
machtiging. Indien de Commissie een negatief advies uitbrengt,
mag die methode niet worden uitgevoerd, terwijl, bij ontstentenis
van een advies binnen de voorgeschreven termijn, de betrokken
dienst de bevoegde minister mag aanzoeken die al dan niet
toelating geeft voor de aanwending van de maatregel en zijn
beslissing meedeelt aan de voorzitters van de Bestuurlijke
Commissie en van het Vast Comité I.

Naast de vereiste adviezen vóór de aanwending van de specifieke of
uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens en de
wettigheidscontrole die op elk ogenblik kan worden uitgevoerd
door de Bestuurlijke Commissie ten aanzien van de specifieke
methoden in het bijzonder, regelt de wet eveneens een controle na de
aanwending van de methoden, uitgevoerd door het Vast Comité I. Zoals
artikel 28 van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op
politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor
de dreigingsanalyse bepaalt, bestaat het Vast Comité I uit drie
werkende leden, onder wie een voorzitter; twee plaatsvervangende
leden worden voor ieder van hen benoemd; allen worden benoemd
door de Senaat. Een van de voorwaarden voor de benoeming van
die leden bestaat erin houder te zijn van een licentiaatsdiploma in
de rechten en het bewijs te leveren van een relevante ervaring van
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minstens zeven jaar op het gebied van het strafrecht of de
criminologie, het publiek recht, of de beheerstechnieken, verworven
in ambten die verwant zijn met de werking, de activiteiten en de
organisatie van de politiediensten of de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten, alsook ambten te hebben uitgeoefend op een
hoog verantwoordelijkheidsniveau. De leden moeten ook in het
bezit zijn van een veiligheidsmachtiging van het niveau « zeer
geheim » op grond van de wet van 11 december 1998 betreffende de
classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en
veiligheidsadviezen. Ten slotte preciseert het voormelde artikel 28
nog dat de voorzitter een magistraat moet zijn. De opdracht van het
Vast Comité I bestaat erin de wettigheid te controleren van de
specifieke of uitzonderlijke methoden die zijn aangewend en na te
gaan of de beginselen van evenredigheid en subsidiariteit wel
degelijk in acht zijn genomen. Het kan handelen uit eigen beweging,
op verzoek van de Commissie voor de persoonlijke levenssfeer, na
het indienen van een klacht door elke persoon die doet blijken van
een persoonlijk en gewettigd belang, telkens als de Bestuurlijke
Commissie het gebruik van een specifieke of uitzonderlijke
methode heeft geschorst of telkens als de bevoegde minister een
beslissing heeft genomen op grond van artikel 18/10, § 3, van de
wet van 30 november 1998 (artikel 43/4 van de voormelde wet,
ingevoegd bij artikel 18 van de wet van 4 februari 2010). Voor de
uitvoering van zijn opdracht preciseert artikel 43/5 van de wet van
30 november 1998 dat het Comité beschikt over het volledige
dossier dat de betrokken inlichtingen- en veiligheidsdienst heeft
opgesteld, alsook over het dossier van de Bestuurlijke Commissie en
voorts van die Commissie kan vorderen dat zij elke aanvullende
informatie meedeelt die het voor zijn controle nuttig acht. De
procedure voor het Comité staat beschreven in het vervolg van de
voormelde bepaling, terwijl artikel 43/6 van dezelfde wet preciseert
dat, wanneer het Comité vaststelt dat de beslissingen met
betrekking tot specifieke of uitzonderlijke methoden voor het
verzamelen van gegevens onwettig zijn, het de stopzetting ervan
beveelt wanneer die nog steeds in uitvoering is en eveneens
verbiedt om de met die methoden verzamelde gegevens te
exploiteren, alsook de vernietiging ervan. Artikel 43/8 van de wet
van 30 november 1998 geeft ten slotte aan dat de beslissingen van
het Comité niet vatbaar zijn voor enig beroep.
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a) De ontstentenis van een debat op tegenspraak ten aanzien van het
gebruik, tijdens een strafprocedure, van de gegevens die zijn
verzameld bij de aanwending van specifieke of uitzonderlijke
methoden voor het verzamelen van gegevens (artikel 19/1 van de wet
van 30 november 1998, ingevoegd bij artikel 15 van de bestreden
wet)

De gegevens verzameld door de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten, alsook elk document opgemaakt in het kader
van de aanwending van specifieke of uitzonderlijke methoden voor
het verzamelen van gegevens, worden als dusdanig niet
meegedeeld aan de gerechtelijke overheden wanneer de
aanwending van specifieke of uitzonderlijke methoden ernstige
aanwijzingen aan het licht brengt over het plegen van een misdaad
of een wanbedrijf of, op grond van een redelijk vermoeden, wijst op
te plegen of reeds gepleegde strafbare feiten. De wetgever heeft
immers gekozen voor een filtersysteem door het optreden van de
Bestuurlijke Commissie. Zoals het bestreden artikel 19/1 preciseert,
beschikt de Bestuurlijke Commissie over alle gegevens verzameld
door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ongeacht de drager
ervan, om het al dan niet bestaan van ernstige aanwijzingen over
het plegen van een misdaad of een wanbedrijf of een redelijk
vermoeden dat strafbare feiten zullen worden gepleegd of zijn
gepleegd, te onderzoeken. Wanneer dat het geval is, zal alleen het
niet-geclassificeerde proces-verbaal, opgesteld door de voorzitter
van de Bestuurlijke Commissie, worden meegedeeld aan de
gerechtelijke overheden. De bestreden bepaling preciseert dat, in elk
geval, dat proces-verbaal niet de exclusieve grond, noch de
overheersende maatregel mag zijn voor de veroordeling van een
persoon. De elementen van het proces-verbaal moeten immers in
overheersende mate steun vinden in andere bewijsmiddelen.

Sommige verzoekende partijen verweten artikel 15 van de wet van
4 februari 2010 in strijd te zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet,
in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de
rechten van de mens : dat artikel zou een discriminatie tot stand
brengen ten aanzien van de personen lastens wie een
strafonderzoek wordt gevoerd waarbij gebruik wordt gemaakt van
een niet-geclassificeerd proces-verbaal opgesteld door de
Bestuurlijke Commissie met toepassing van artikel 19/1 van de wet
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van 30 november 1998, in zoverre hun recht op tegenspraak beperkt
zou zijn in vergelijking met de personen ten aanzien van wie een
strafonderzoek wordt gevoerd waarbij het strafdossier geen
niet-geclassificeerde processen-verbaal bevat.

Zoals hiervoor is aangegeven, is een inlichtingenonderzoek niet
erop gericht misdrijven op te sporen. In het raam van hun
opdrachten kunnen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
inlichtingen en persoonsgegevens opsporen, verzamelen,
ontvangen en bewerken die nuttig kunnen zijn om hun opdrachten
te vervullen (artikel 13 van de wet van 30 november 1998). Zij
dienen evenwel erover te waken geen onderzoeken te voeren die
een bewuste aantasting uitmaken van de bevoegdheden van de
procureur des Konings, de federale procureur of de
onderzoeksrechter en die het goede verloop van
opsporingsonderzoeken of gerechtelijke onderzoeken kunnen
schaden (artikel 13/2 van dezelfde wet). Wanneer de aanwending
van de specifieke of uitzonderlijke methoden ernstige aanwijzingen
aan het licht brengt over het plegen van een misdaad of wanbedrijf
of, op grond van een redelijk vermoeden wijst op te plegen of reeds
gepleegde maar nog niet aan het licht gebrachte strafbare feiten, zijn
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, met het oog op de
toepassing van artikel 29 van het Wetboek van strafvordering, ertoe
gehouden de procureur des Konings of de federale procureur
daarvan op de hoogte te brengen. Zoals blijkt uit het tweede lid van
die bepaling is de verplichte kennisgeving in bepaalde gevallen
afhankelijk gesteld van een machtiging. Artikel 19/1 van de wet van
30 november 1998 voorziet ook in een modalisering van de
verplichte kennisgeving : de betrokken gegevens dienen aan de
Bestuurlijke Commissie ter kennis te worden gebracht, die daarvan
in voorkomend geval een niet-geclassificeerd proces-verbaal
opstelt, dat vervolgens aan de procureur des Konings of aan de
federale procureur wordt overgezonden.

Het voormelde proces-verbaal kan aanleiding geven tot een
strafrechtelijk onderzoek. Zoals in het geval van kennisgeving
krachtens het voormelde artikel 29 van het Wetboek van
strafvordering, kan de kennisgeving krachtens artikel 19/1 van de
wet van 30 november 1998 de gerechtelijke overheden op het spoor
brengen van een strafbaar feit, maar biedt de kennisgeving op
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zichzelf geen bewijs van een strafbaar feit. Dat bewijs moet door de
gerechtelijke overheden op zelfstandige wijze worden geleverd. De
laatstgenoemde bepaling vermeldt uitdrukkelijk dat het
proces-verbaal niet de exclusieve grond, noch de overheersende
maatregel mag zijn voor de veroordeling van een persoon : de
elementen vervat in het proces-verbaal moeten in overheersende
mate steun vinden in andere bewijsmiddelen.

Wanneer het proces-verbaal aanleiding geeft tot een strafrechtelijk
onderzoek, maakt het deel uit van het strafdossier.

Zoals uit artikel 19/1 van de wet van 30 november 1998 blijkt, gaat
het om een niet-geclassificeerd proces-verbaal : een dergelijk
proces-verbaal kan uit zijn aard zelf geen beschermde gegevens
bevatten. De classificatie biedt immers een bijzondere bescherming
aan informatie, documenten of gegevens, materieel, materialen of
stoffen, in welke vorm ook, waarvan de oneigenlijke aanwending
schade kan toebrengen aan de verdediging van de
onschendbaarheid van het nationaal grondgebied en van de
militaire defensieplannen, de vervulling van de opdrachten van de
strijdkrachten, de inwendige veiligheid van de Staat (met inbegrip
van het domein van de kernenergie) en het voortbestaan van de
democratische en grondwettelijke orde, de uitwendige veiligheid
van de Staat en de internationale betrekkingen van België, het
wetenschappelijk en economisch potentieel van het land, elk ander
fundamenteel belang van de Staat, de veiligheid van de Belgische
onderdanen in het buitenland, de werking van de
besluitvormingsorganen van de Staat en de veiligheid van de
personen aan wie, krachtens artikel 104, § 2, van het Wetboek van
strafvordering, bijzondere beschermingsmaatregelen worden
toegekend (artikel 3 van de wet van 11 december 1998 betreffende
de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten
en veiligheidsadviezen). Enkel niet-beschermde gegevens maken
derhalve deel uit van het strafdossier. Het proces-verbaal dient
tevens te preciseren in welke context de inlichtingenopdracht heeft
plaatsgevonden, welk doel werd nagestreefd door de betrokken
inlichtingen- en veiligheidsdienst en in welke context ernstige
aanwijzingen werden verzameld die eventueel in rechte kunnen
worden gebruikt (artikel 19/1, derde lid).
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De verzoekende partijen vergeleken de hiervoor beschreven situatie
met de situatie waarin het strafdossier geen niet-geclassificeerd
proces-verbaal bevat. Zoals hiervoor is gebleken, houdt het verschil
tussen beide situaties verband met de wijze waarop de gerechtelijke
overheden het onderzochte strafbaar feit op het spoor zijn gekomen.
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.

Het gebruik van methoden voor het verzamelen van gegevens door
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, kan verantwoorden dat
bepaalde inlichtingen geheim worden gehouden wegens het
gevoelige karakter ervan. Het is derhalve niet onredelijk een
procedure in te stellen die verschilt van die waarvoor het geheim
niet noodzakelijk is en waarin de partijen alle stukken van het
strafdossier kunnen raadplegen.

De verzoekende partijen beriepen zich in hoofdzaak op artikel 6 van
het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Tot de
waarborgen van die bepaling behoort met name de eerbiediging
van het beginsel van de tegenspraak : dat beginsel houdt in
strafzaken in dat zowel de vervolgende partij als de verdediging de
mogelijkheid moeten hebben kennis te nemen van en te antwoorden
op de opmerkingen en bewijselementen van de andere partij; hieruit
vloeit eveneens de verplichting voor de vervolgende partij voort om
in beginsel alle bewijselementen aan de verdediging mee te delen.
Zoals hiervoor is uiteengezet, is het niet-geclassificeerde
proces-verbaal geen op zichzelf staand bewijs, maar kan het tot het
zoeken naar een dergelijk bewijs aanzetten : de niet-mededeling van
de beschermde gegevens aan de verdediging, kan derhalve in de
regel geen afbreuk doen aan het beginsel van de tegenspraak.
Evenmin kan het beginsel van de wapengelijkheid tussen de
verdediging en de vervolgende partij, dat eveneens tot de
waarborgen van het voormelde artikel 6 behoort, zijn geschonden

ar
re

st
nr

.1
45

/2
01

1

179



aangezien de laatstgenoemde partij evenmin als de verdediging
toegang heeft tot de beschermde gegevens.

Niettemin kan niet volledig worden uitgesloten dat bepaalde
beschermde gegevens, die niet in het proces-verbaal en derhalve
ook niet in het strafdossier zijn opgenomen, in bepaalde gevallen als
een element of een begin van bewijs zouden kunnen worden
beschouwd en bijgevolg in beginsel aan de partijen in het geding
moeten worden meegedeeld. Op dat punt dient evenwel in
herinnering te worden gebracht dat het recht om kennis te nemen
van alle bewijselementen niet absoluut is : in sommige
strafrechtelijke procedures kunnen tegenstrijdige belangen
aanwezig zijn, zoals de nationale veiligheid, de noodzaak om
getuigen te beschermen of onderzoeksmethoden geheim te houden,
die dienen te worden afgewogen tegen de rechten van de
beklaagde. In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn om
bepaalde bewijselementen geheim te houden teneinde de
fundamentele rechten van andere personen of een
behartenswaardig algemeen belang te vrijwaren (zie het arrest
nr. 202/20041 en het arrest nr. 105/20072).

Zoals uit de hiervoor uiteengezette elementen kan worden afgeleid,
beoogt de classificatie bepaalde gegevens te beschermen ter
vrijwaring van de fundamentele belangen van de Staat.

De inmenging in de rechten van de verdediging kan echter enkel
worden verantwoord indien zij strikt evenredig is met de
nagestreefde fundamentele belangen en indien zij wordt
gecompenseerd door een procedure die een onafhankelijke en
onpartijdige instantie in staat stelt de wettigheid van de procedure
te onderzoeken. De wet van 30 november 1998 voorziet in een
omstandige controle op de aanwending van de specifieke en
uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens; die
controle wordt niet enkel uitgeoefend door het diensthoofd van de
betrokken inlichtingen- en veiligheidsdienst, maar ook door de
Bestuurlijke Commissie en door het Vast Comité I. De Bestuurlijke
Commissie die belast is met het opmaken van het proces-verbaal

1 Zie verslag 2004, pp. 83-100.
2 Zie verslag 2007, pp. 63-74.
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dat aan de gerechtelijke overheden wordt bezorgd, bestaat uit drie
werkende leden en evenveel plaatsvervangende leden die allen de
hoedanigheid van magistraat hebben; onder de werkende leden
heeft één de hoedanigheid van magistraat van het openbaar
ministerie, terwijl de twee anderen de hoedanigheid hebben van
rechter, van wie één die van onderzoeksrechter; hetzelfde geldt voor
de plaatsvervangende leden; het voorzitterschap van de
Bestuurlijke Commissie wordt verzekerd door de magistraat die de
hoedanigheid van onderzoeksrechter heeft (artikel 43/1, § 1, van de
wet van 30 november 1998, ingevoegd bij artikel 17 van de wet van
4 februari 2010). Eén van de voorwaarden voor de aanwijzing van
de werkende en plaatsvervangende leden, bestaat in het hebben van
een nuttige ervaring in een van de in artikel 18/9, § 1, van de wet
bedoelde materies; bovendien moet men houder zijn van een
veiligheidsmachtiging van het niveau « zeer geheim » krachtens de
wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de
veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en
veiligheidsadviezen (artikel 43/1, § 2, van de wet van 30 november
1998, ingevoegd bij artikel 17 van de wet van 4 februari 2010). De
Bestuurlijke Commissie handelt volledig onafhankelijk in de
uitoefening van haar controleopdrachten (artikel 43/1, § 1, derde
lid, en § 4, eerste lid, van de wet van 30 november 1998). De
wetgever heeft tevens voorzien in een controle a posteriori van de
gehanteerde methoden door het Vast Comité I, dat zelf wordt
voorgezeten door een magistraat en dat eveneens als een
onafhankelijke en onpartijdige instantie moet worden beschouwd.
De rechter kan in verband met de wettigheid van de specifieke en
uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens een
advies vorderen van het Vast Comité I, dat van zijn kant beschikt
over een volledige toegang tot het dossier. Indien het Vast Comité I
negatief adviseert over de wettigheid van de aangewende methode,
kan de rechter de verkregen informatie, met inbegrip van het
niet-geclassificeerde proces-verbaal en alle daarop steunende
onderzoekshandelingen, nietig verklaren wegens onregelmatige
bewijsverkrijging. De nietig verklaarde stukken worden in dat geval
uit het strafdossier verwijderd. Ook de leden van het Vast Comité I
moeten houder zijn van een veiligheidsmachtiging van het niveau
« zeer geheim », rekening houdend met de aard van de gegevens
waarvan zij kennis kunnen krijgen. De veiligheidsmachtiging is een
officieel attest, verstrekt op grond van de gegevens verzameld door
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een inlichtingen- en veiligheidsdienst, naar luid waarvan, om
toegang te krijgen tot gegevens waaraan een zekere graad van
vertrouwelijkheid is toegekend, een natuurlijke persoon voldoende
garanties biedt inzake geheimhouding, loyauteit en integriteit en
een rechtspersoon voldoende garanties biedt inzake de materiële en
technische middelen en de methoden, gebruikt om die gegevens te
beschermen, en inzake de geheimhouding, de loyauteit en de
integriteit van zijn organen en aangestelden die in aanmerking
komen om toegang te hebben tot die gegevens (artikel 13, 2°, van de
wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de
veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en
veiligheidsadviezen). De classificatie van gegevens bestaat uit drie
niveaus : zeer geheim, geheim en vertrouwelijk; het niveau van de
veiligheidsmachtiging wordt bepaald door het classificatieniveau
van de informatie waartoe de houder van de machtiging toegang
dient te hebben voor de uitoefening van zijn functie of opdracht.
Zoals hierna zal worden aangegeven, heeft de wetgever de
inmenging in de rechten van de verdediging op voldoende wijze
gecompenseerd door een procedure die onafhankelijke en
onpartijdige instanties in staat stelt de wettigheid van de procedure
te onderzoeken.

b) De samenstelling van het Vast Comité I en de toepasselijke procedure
(artikelen 43/2 tot 43/8 van de wet van 30 november 1998,
ingevoegd bij artikel 18 van de bestreden wet, en artikelen 131bis,
189quater en 279bis van het Wetboek van strafvordering, ingevoegd
bij de artikelen 35 tot 37 van de bestreden wet)

Sommige verzoekende partijen bekritiseerden de schending, door
de artikelen 18 en 35 tot 37 van de bestreden wet, van de artikelen 10 en
11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met het recht op een eerlijk
proces, gewaarborgd bij artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten
van de mens : zij verweten de bestreden bepalingen een facultatieve
en niet-verplichte inzageprocedure voor het Vast Comité I in te
voeren en in dat verband niet te voorzien in een initiatiefrecht ten
gunste van het openbaar ministerie, in een debat op tegenspraak en
in een sanctie verbonden aan die adviesbevoegdheid. Dezelfde
verzoekende partijen voerden eveneens de schending aan, door de
artikelen 15, 17, 18 en 35 van de bestreden wet, van de artikelen 10 en 11
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van de Grondwet, in samenhang gelezen met het recht op een eerlijk proces,
gewaarborgd bij artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de
mens, en met het recht op een daadwerkelijk beroep, gewaarborgd bij
artikel 13 van hetzelfde Verdrag : wanneer het Vast Comité I, na een
kennisgeving conform artikel 19/1 van de wet van 30 november
1998, de onwettigheid van een beslissing betreffende de specifieke
of uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens
vaststelt, zou niet erin zijn voorzien die onwettigheid ter kennis te
brengen aan de gerechtelijke overheden die met het strafonderzoek
zijn belast; de verzoekende partijen wezen erop dat artikel 43/6 van
dezelfde wet voorziet in de gevolgen van een vaststelling van
onwettigheid voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, maar
niet voorziet in enige sanctie ten aanzien van de gerechtelijke
overheden die eventueel zijn belast met de strafrechtelijke
vervolging op basis van een kennisgeving conform artikel 19/1 van
de wet van 30 november 1998.

Zoals het Hof reeds heeft aangegeven, is het Vast Comité I belast
met de controle a posteriori van de specifieke en uitzonderlijke
methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen-
en veiligheidsdiensten conform de procedure omschreven in de
artikelen 43/2 tot 43/8 van de wet van 30 november 1998 : het kan
optreden uit eigen beweging, op verzoek van de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, na indiening van een
klacht, telkens als de Bestuurlijke Commissie het gebruik van een
specifieke of uitzonderlijke methode wegens onwettigheid heeft
geschorst, of nog, telkens als de bevoegde minister een beslissing
heeft genomen op basis van artikel 18/10, § 3, van de wet. De
controle die aldus is uitgevoerd door het Vast Comité I, staat los van
de adviesbevoegdheid waarover het Comité beschikt met
toepassing van de nieuwe bepalingen die in het Wetboek van
strafvordering werden ingevoegd door de artikelen 35 tot 37 van de
in het geding zijnde wet van 4 februari 2010 : die bevoegdheid dient
immers alleen te worden uitgeoefend wanneer de aanwending van
specifieke of uitzonderlijke methoden ernstige aanwijzingen aan het
licht brengt over het plegen van een misdrijf die verantwoorden dat
een niet-geclassificeerd proces-verbaal wordt overgezonden aan de
procureur des Konings of de federale procureur.
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Uit de uiteenzetting van de twee voormelde middelen blijkt dat die
in werkelijkheid zijn gericht tegen de adviesbevoegdheid van het
Vast Comité I, vervat in de voormelde artikelen 131bis, 189quater en
279bis. De invoeging daarvan in het Wetboek van strafvordering
werd nodig geacht omdat, volgens de parlementaire voorbereiding,
een niet geclassificeerd proces-verbaal een van de elementen is
waarop de vervolging en de aanhangigmaking bij de rechtbank
worden gebaseerd. Hoewel de afdeling wetgeving van de Raad van
State de wetgever had gesuggereerd, indien dat daadwerkelijk zijn
voornemen was, te verduidelijken dat de procedures voor de
controle a posteriori van de specifieke en uitzonderlijke methoden
voor het verzamelen van gegevens niet van toepassing zouden zijn
op de adviesprocedure geregeld bij de in het geding zijnde
bepalingen, is de wetgever op die suggestie niet ingegaan. Hij heeft
bijgevolg noch in de tekst van de wet zelf, noch tijdens de
parlementaire voorbereiding die aan de aanneming ervan is
voorafgegaan, een afzonderlijke procedure aangegeven die het Vast
Comité volgt wanneer de onderzoeks- of feitengerechten een
adviesaanvraag indienen over de wettigheid van de methoden in
kwestie.

Wanneer het Vast Comité optreedt in het kader van een controle a
posteriori van de bijzondere of uitzonderlijke methoden voor het
verzamelen van gegevens, beschikt het over alle beslissingen,
adviezen en machtigingen betreffende die methoden; het beschikt
tevens over alle documenten die de Bestuurlijke Commissie heeft
meegedeeld overeenkomstig artikel 18/10, § 7, van de wet van
30 november 1998, over het bijzondere register bedoeld in
artikel 18/17, § 6, van dezelfde wet, over de lijsten bedoeld in
artikel 18/3, § 2, alsook over elk nuttig document overgelegd door
de Bestuurlijke Commissie of waarvan het Comité de overlegging
vordert. Het Comité beschikt dus over een volledig dossier en het
kan van de betrokken inlichtingen- en veiligheidsdienst en van de
Commissie voorts elke aanvullende informatie vorderen die het
nuttig acht voor de controle waarmee het is belast. Er is eveneens
voorzien in een toegang tot het dossier voor de klager en diens
advocaat, onder de voorwaarden bepaald in artikel 43/5, § 3, van de
wet van 30 november 1998 : daarin wordt gepreciseerd dat de
inlichtingen- en veiligheidsdienst de mogelijkheid heeft om vooraf
zijn advies uit te brengen over de gegevens die zijn geregistreerd in
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het dossier waarin inzage mogelijk is; het Comité kan voorts, met
toepassing van paragraaf 4 van dezelfde bepaling, de leden van de
Bestuurlijke Commissie horen, alsook het betrokken diensthoofd en
de leden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten die de in het
geding zijnde methoden hebben aangewend, in afwezigheid van de
klager en diens advocaat. Bovendien worden deze laatsten op hun
verzoek gehoord. Ten slotte bepaalt artikel 43/6 van de wet van
30 november 1998 de gevolgen van de controle uitgevoerd door het
Vast Comité I : aldus, wanneer het vaststelt dat de beslissingen
betreffende specifieke of uitzonderlijke methoden voor het
verzamelen van gegevens onwettig zijn, beveelt het de stopzetting
van de methode wanneer die nog steeds in uitvoering is of indien zij
werd geschorst door de Bestuurlijke Commissie; het Comité beveelt
eveneens het verbod om de dankzij die methode verzamelde
gegevens te exploiteren, alsook de vernietiging ervan; het kan
eveneens een verbod opheffen om de gegevens te exploiteren die
zijn verzameld dankzij een methode die de Bestuurlijke Commissie
onwettig heeft bevonden, wanneer het van mening is dat de in het
geding gebrachte methode in overeenstemming is met de
bepalingen van de wet; de beslissingen moeten in elk geval worden
gemotiveerd en meegedeeld aan het diensthoofd, aan de bevoegde
minister, aan de Bestuurlijke Commissie, aan de klager binnen de
door de wet bepaalde grenzen, en in voorkomend geval aan de
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Het is niet zonder redelijke verantwoording te voorzien in een
doorverwijzing, door de onderzoeksgerechten of de
vonnisgerechten, naar het Vast Comité I, gelet op de samenstelling
ervan en de veiligheidsmachtiging van het niveau « zeer geheim »
waarvan de leden ervan houder zijn, om de wettigheid na te gaan
van de specifieke of uitzonderlijke methoden voor het verzamelen
van gegevens in het kader van een dossier waarin een
niet-geclassificeerd proces-verbaal is opgenomen. In tegenstelling
tot wat de verzoekende partijen verklaarden, beschikt het openbaar
ministerie in dat kader over een initiatiefbevoegdheid :
artikel 131bis van het Wetboek van strafvordering, ingevoegd door
het bestreden artikel 35, bepaalt immers dat de raadkamer het
advies van het Vast Comité I kan vragen, ofwel ambtshalve, ofwel
op vordering van het openbaar ministerie, of nog, op verzoek van
de beklaagde, van de burgerlijke partij of van hun advocaten. De
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artikelen 189quater en 279bis van het Wetboek van strafvordering,
ingevoegd door de bestreden artikelen 36 en 37, voeren hetzelfde
initiatiefrecht in wanneer de adviesaanvraag uitgaat van de
rechtbank of van de voorzitter van het hof van assisen.

Het Hof verklaart het eerste van de hiervoor uiteengezette middelen
derhalve niet gegrond.

Doordat de wetgever niet in een afzonderlijke procedure heeft
voorzien die het Vast Comité I dient te volgen wanneer het op
verzoek van een rechter advies dient te verlenen over de wettigheid
van de aangewende inlichtingenmethoden, moet hij worden geacht
niet te hebben willen afwijken van de procedure die in
hoofdstuk IV/2 van de wet van 30 november 1998 is uitgewerkt :
aldus kan, op grond van artikel 43/5, § 3, van de wet van
30 november 1998, wanneer iedere persoon die doet blijken van een
persoonlijk en gewettigd belang een klacht indient bij het Vast
Comité I, die persoon, met zijn advocaat, inzage hebben in het
dossier op de griffie van het Vast Comité gedurende vijf werkdagen,
op de door dat Comité vastgestelde data en uren; dezelfde bepaling
preciseert dat het dossier alle informatie en inlichtingen bevat die
ter zake relevant zijn, met uitzondering van die welke afbreuk doen
aan de bescherming van de bronnen, de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer van derden, de classificatieregels bepaald
bij de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de
veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en
veiligheidsadviezen, of de vervulling van de in de artikelen 7, 8 en
11 omschreven opdrachten van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten; voorts wordt aangegeven dat uit het dossier
minstens moet kunnen blijken : « 1° het juridisch kader dat het
gebruik van de specifieke of uitzonderlijke methode voor het
verzamelen van gegevens heeft gerechtvaardigd; 2° de aard van de
bedreiging en de graad van de ernst ervan die het beroep op de
specifieke of uitzonderlijke methode voor het verzamelen van
gegevens hebben gerechtvaardigd; 3° het type van
persoonsgegevens verzameld tijdens het gebruik van de specifieke
of uitzonderlijke methode voor zover die persoonsgegevens enkel
betrekking hebben op de klager ». Aangezien elke belanghebbende,
met inbegrip dus van een beklaagde, op elk moment een klacht kan
indienen die volgens de laatstgenoemde procedure zal worden
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behandeld (artikel 43/4, eerste lid, derde streepje, van dezelfde
wet), is de keuze van de wetgever om niet in een afzonderlijke
procedure te voorzien niet zonder redelijke verantwoording.

Die procedure doet geen afbreuk aan de vaststelling dat de
wetgever niet op onevenredige wijze afbreuk heeft gedaan aan het
recht op een eerlijk proces, zoals gewaarborgd bij artikel 6 van het
Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Allereerst moet
worden opgemerkt dat de voormelde procedure een geheel andere
finaliteit heeft dan de onderzochte procedure van kennisgeving,
middels een niet-geclassificeerd proces-verbaal, aan de gerechtelijke
overheden : zij vindt immers plaats naar aanleiding van het
onderzoek naar de wettigheid van de activiteiten van de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten als zodanig en niet naar
aanleiding van het onderzoek naar eventuele strafbare feiten.
Bovendien kan uit artikel 43/5, § 3, niet worden afgeleid dat de
toegang tot het inlichtingendossier verder strekt dan de gegevens
die in het niet-geclassificeerde proces-verbaal moeten worden
vermeld : een dergelijk proces-verbaal dient immers te preciseren in
welke context de inlichtingenopdracht heeft plaatsgevonden, welk
doel werd nagestreefd door de betrokken inlichtingen- en
veiligheidsdienst en in welke context ernstige aanwijzingen werden
verzameld die eventueel in rechte kunnen worden gebruikt. De mee
te delen gegevens worden weliswaar in de twee voormelde
procedures in verschillende bewoordingen omschreven : gelet
evenwel op de voorwaarde dat het in geen van beide gevallen kan
gaan om geclassificeerde gegevens, bevinden de betrokken
personen zich niet in wezenlijk verschillende situaties. De klager en
zijn advocaat kunnen het dossier raadplegen; op hun verzoek
worden zij door het Vast Comité I gehoord (artikel 43/5, § 4, vierde
lid, van de wet van 30 november 1998).

Het Hof beslist bijgevolg dat, in zoverre het de artikelen 35 tot 37
van de bestreden wet verwijt niet te voorzien in een procedure op
tegenspraak voor het Vast Comité I waarbij een adviesaanvraag is
gedaan, het eerste voormelde middel niet gegrond is.

Sommige verzoekende partijen verweten de bestreden artikelen 35 tot
37 eveneens niet te voorzien in het verplichte optreden van het Vast
Comité I vóór de doorwijzing van de zaak naar de vonnisgerechten, terwijl
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de controle van het vertrouwelijke dossier verplicht is in de wetgeving
betreffende de bijzondere opsporingsmethoden. De specifieke en
uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens maken
het voorwerp uit van een controle in verschillende stadia van de
aanwending ervan : aldus kan elke specifieke methode slechts
worden aangewend na kennisgeving van de met redenen omklede
beslissing van het diensthoofd aan de Bestuurlijke Commissie;
hetzelfde geldt ten aanzien van de aanwending van de
uitzonderlijke methoden, met dat verschil dat die het eensluidend
advies van de Bestuurlijke Commissie vereist of, bij ontstentenis
ervan, van de bevoegde minister; op elk ogenblik is de Bestuurlijke
Commissie eveneens ertoe gemachtigd de wettigheid van de
maatregelen te controleren, met inbegrip van de naleving van de
subsidiariteits- en evenredigheidsbeginselen; een controle a
posteriori kan eveneens worden uitgevoerd door het Vast Comité I in
de gevallen bedoeld in artikel 43/4 van de wet van 30 november
1998, met name na een klacht van iedere persoon die doet blijken
van een persoonlijk en gewettigd belang. Gelet op die elementen is
het niet zonder redelijke verantwoording niet te voorzien in een
verplichte controle, door het Vast Comité I, van de wettigheid van
de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van
gegevens, vóór de eventuele saisine van de vonnisgerechten. Dat is
des te meer het geval daar de onderzoeksgerechten en de
vonnisgerechten een dergelijke controle door het Vast Comité nog
kunnen vorderen, ofwel ambtshalve, ofwel op verzoek van het
openbaar ministerie, van de beklaagde, van de burgerlijke partij of
van hun advocaten, waarbij hun beslissingen voor beroep vatbaar
zijn.

Het Hof onderzoekt ten slotte welke de gevolgen zijn van de
controle die het Vast Comité I heeft uitgevoerd met toepassing van
de door de bestreden artikelen 35 tot 37 ingevoerde bepalingen.
Wanneer het Comité de onwettigheid van een specifieke of
uitzonderlijke methode voor het verzamelen van gegevens vaststelt
naar aanleiding van de controle die het uitvoert met toepassing van
de artikelen 43/2 tot 43/8 van de wet, beveelt het de stopzetting
ervan wanneer die nog steeds in uitvoering is of wanneer die is
geschorst door de Bestuurlijke Commissie; het Comité verbiedt om
de dankzij die methode verzamelde gegevens te exploiteren, alsook
de vernietiging ervan. Daarentegen, wanneer het Comité optreedt
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in het kader van de bestreden artikelen 35 tot 37, kan enkel een
advies worden gegeven door het Comité aan de
onderzoeksgerechten en de feitengerechten. De wet geeft niet de
gevolgen aan die moeten worden gegeven aan een dergelijk advies
wanneer het Comité zou vaststellen dat de aangewende methode
onwettig is. In dat geval staat het echter aan het rechtscollege dat het
advies van het Comité heeft ingewonnen om de regels met
betrekking tot de regelmatigheid van het bewijs in strafzaken toe te
passen en te beoordelen in welke mate het niet-geclassificeerde
proces-verbaal of andere elementen van het strafdossier al dan niet
uit de debatten moeten worden geweerd.

Dezelfde hiervoor vermelde verzoeksters bekritiseerden eveneens
de artikelen 43/2 tot 43/6 van de wet van 13 november 1998, gewijd aan
de controle a posteriori van de specifieke en uitzonderlijke methoden voor
het verzamelen van gegevens door het Vast Comité I. Enerzijds zouden
die bepalingen in strijd zijn met de artikelen 15 en 22 van de Grondwet,
in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de
rechten van de mens : zij gaan ervan uit dat de controle van de
specifieke en uitzonderlijke methoden door het Vast Comité I zich
zou beperken tot een controle van de beslissingen betreffende die
methoden. Dat zou betekenen dat het Comité de beslissingen
controleert van het hoofd van de inlichtingen- of veiligheidsdienst,
alsook het optreden van de Bestuurlijke Commissie, maar dat de
uitvoering ervan ontsnapt aan de controle van het Comité; het
Comité zou aldus de onregelmatigheden betreffende de uitvoering
van die beslissingen niet kunnen afkeuren.

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 daaraan
immers onmiddellijk toe : « behoudens in de gevallen en onder de
voorwaarden door de wet bepaald ». Die bepalingen vereisen dat
elke overheidsinmenging in het recht op eerbiediging van het
privéleven en het gezinsleven wordt voorgeschreven door een
voldoende precieze wettelijke bepaling, dat zij beantwoordt aan een
dwingende maatschappelijke behoefte en evenredig is met de
nagestreefde wettige doelstelling. Er dient te worden nagegaan of
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de procedures die bestemd zijn voor de controle van de aanneming
en de toepassing van de beperkende maatregelen geschikt zijn om
de inmenging die voortvloeit uit de bestreden wetgeving te
beperken tot wat vereist is in een democratische samenleving. De
betrokken procedures moeten voldoende waarborgen dat de in het
geding zijnde rechten van het individu worden gevrijwaard.

De controle a posteriori van het Vast Comité I reikt verder dan de
loutere controle van de beslissingen met betrekking tot de specifieke
en uitzonderlijke inlichtingenmethoden : uit artikel 43/6 blijkt
immers uitdrukkelijk dat het Vast Comité I bevoegd is om in het
kader van de controle a posteriori de stopzetting te bevelen van de
betrokken methode, te bevelen dat de verkregen inlichtingen niet
mogen worden geëxploiteerd en te bevelen dat de verkregen
inlichtingen worden vernietigd; daarnaast bepaalt artikel 43/2,
eerste lid, van de wet van 30 november 1998 dat het Vast Comité I
ermee belast is de specifieke en uitzonderlijke
inlichtingenmethoden te controleren; te dezen gaat het niet alleen
om « beslissingen », maar ook om de problemen betreffende de
uitvoering ervan; bovendien blijkt uit diverse bepalingen van de
wet van 30 november 1998 dat het Vast Comité I met het oog op de
uitvoering van zijn controleopdracht over alle relevante
documenten dient te beschikken, hierin begrepen de documenten
die betrekking hebben op de uitvoering van de specifieke en
uitzonderlijke inlichtingenmethoden (artikelen 18, § 3, 43/5, § 1,
43/3, tweede lid, 43/5, § 1, derde lid, en 43/5, § 3, van de wet van
30 november 1998). Indien het Vast Comité I enkel de wettigheid
van de beslissingen zou kunnen controleren, zou het volstrekt
overbodig en zinloos zijn dat het inzage heeft in het volledige
dossier. Derhalve wordt de term « beslissingen », gehanteerd in
artikel 43/6 van de wet van 30 november 1998, niet begrensd, zodat
die in de ruimste betekenis moet worden begrepen. Het Hof
verwerpt derhalve het voormelde middel, aangezien het
verkeerdelijk uitgaat van de hypothese dat, in het kader van de
controlebevoegdheid a posteriori die de bestreden bepalingen aan
het Vast Comité I toekennen, dat Comité niet de uitvoering
controleert van de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het
verzamelen van gegevens.
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Een verzoekende partij voerde met name de schending aan, door de
artikelen 43/2 tot 43/8 van de wet van 30 november 1998, van artikel 22
van de Grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten
van de mens : zij betwistte de onpartijdigheid van het Vast Comité I,
het feit dat die bepalingen niet preciseren op welke wijze de klager
de procedure bij het Vast Comité I moet instellen, het
niet-contradictoire karakter van de procedure, het gebrek aan
inzage in het dossier en het ontbreken van een verplichte
hoorzitting, en ten slotte het feit dat het Vast Comité I een klacht
kennelijk niet gegrond kan verklaren zonder die beslissing te
motiveren.

De rechtsprekende bevoegdheid van het Vast Comité I is
nauwkeurig en duidelijk omschreven in de artikelen 43/2 tot 43/8
van de wet van 30 november 1998. De grieven die verband houden
met het contradictoire karakter van de procedure, het gebrek aan
inzage in het dossier en het ontbreken van een hoorzitting werden
reeds afgewezen bij het onderzoek van de hiervoor onderzochte
middelen : aangezien de klager en zijn advocaat op eenvoudig
verzoek worden gehoord, kan het ontbreken van een verplichte
hoorzitting niet worden geacht de in het geding zijnde rechten op
ongunstige wijze te beı̈nvloeden. Het Hof merkt vervolgens op dat
het Vast Comité I een onafhankelijke en onpartijdige instantie is, en
dat bovendien uit het loutere feit dat een rechtscollege niet tot de
rechterlijke macht behoort, niet kan worden afgeleid dat het niet aan
de vereisten van onafhankelijkheid en onpartijdigheid zou voldoen;
het spreekt evenwel vanzelf dat, wanneer in een zaak zou blijken
dat een van de leden van het Vast Comité I niet voldoet aan de
vereisten inzake onpartijdigheid, het betrokken lid zich van de zaak
dient te onthouden of gewraakt kan worden. Artikel 43/4 van de
wet van 30 november 1998 bepaalt uitdrukkelijk dat het Vast
Comité I handelt, onder meer, op klacht van eenieder die een
persoonlijk en rechtmatig belang kan aantonen, tenzij de klacht
kennelijk niet gegrond is : het indienen van een klacht is niet aan
bijzondere vormvoorschriften onderworpen, waarbij de voormelde
bepaling slechts vermeldt dat zij schriftelijk dient te gebeuren en de
grieven dient te vermelden. Ten slotte bepaalt artikel 43/4, derde
lid, van de wet van 30 november 1998 dat « de beslissing van het
Vast Comité I om geen gevolg te geven aan een klacht […] met
redenen [wordt] omkleed en ter kennis gebracht van de klager »;
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bovendien kan uit artikel 43/6, §§ 1 en 2, van de wet van
30 november 1998 worden afgeleid dat de andere beslissingen van
het Vast Comité I dan die welke zijn beoogd in artikel 43/4, derde
lid, eveneens moeten worden gemotiveerd en dat, wanneer het Vast
Comité I een klacht ontvangt, van de beslissing moet worden
kennisgegeven aan de klager. Die procedure biedt derhalve
voldoende waarborgen teneinde het recht op eerbiediging van het
privéleven te vrijwaren.

2. De procedure die van toepassing is op de specifieke methoden voor
het verzamelen van gegevens

Verschillende grieven hadden betrekking op de artikelen 18/3 tot
18/8 van de wet van 30 november 1998, ingevoegd bij artikel 14 van
de bestreden wet.

a) De ontstentenis van een voorafgaande machtiging van een
controleorgaan voor de aanwending van de specifieke methoden voor
het verzamelen van gegevens en de voorwaarden inzake de controle
van die maatregelen door de Bestuurlijke Commissie (artikel 18/3,
§ 1 en § 2, tweede en vierde lid, van de wet van 30 november 1998,
ingevoegd bij artikel 14 van de bestreden wet)

De verzoekende partij in de tweede aan het Hof voorgelegde
zaak voerde de schending aan, door artikel 18/3, § 1, van de wet van
30 november 1998, van artikel 22 van de Grondwet en van artikel 8 van
het Europees Verdrag voor de rechten van de mens : die bepaling zou het
hoofd van de inlichtingen- en veiligheidsdienst toelaten de
beslissing tot aanwending van een specifieke methode te nemen
zonder voorafgaande machtiging en bijgevolg zonder voorafgaand
toezicht door een controleorgaan. Dezelfde verzoekende partij
voerde eveneens de schending aan, door artikel 18, § 2, tweede en
vierde lid, van de wet van 30 november 1998, van artikel 22 van de
Grondwet en van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van
de mens : zij verweet die bepaling te voorzien in een facultatieve
controle, door de Bestuurlijke Commissie, van de specifieke
methoden voor het verzamelen van gegevens en aan te geven dat de
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onder onwettige voorwaarden verzamelde gegevens worden
bewaard onder het toezicht van de commissie.

De specifieke methoden kunnen enkel worden aangewend op
voorwaarde dat de gewone methoden ontoereikend blijken voor de
continuı̈teit van een inlichtingsopdracht en volgens de graad van
ernst van de mogelijke dreiging waarvoor de methode is
aangewend; zoals blijkt uit de parlementaire voorbereiding is
immers geen sprake van een specifieke methode aan te wenden
voor een weinig geloofwaardige dreiging.

Rekening houdend met het feit dat de specifieke methoden het recht
op de naleving van het privéleven in mindere mate aantasten dan
de uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens en
met het feit dat de wetgever een zekere soepelheid heeft willen laten
in de operationele werking van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten, is het niet zonder redelijke verantwoording
voor de aanwending van die methoden geen eensluidend advies
van de Bestuurlijke Commissie te eisen. Die Commissie is in staat
een doeltreffende controle uit te voeren ten aanzien van de
specifieke methoden waarvan de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten gebruik maken : zoals de bestreden bepaling
vaststelt, kan de specifieke methode immers slechts worden
aangewend na de schriftelijke en met reden omklede beslissing van
het diensthoofd en na kennisgeving van die beslissing aan de
Bestuurlijke Commissie; bovendien ontvangt de Bestuurlijke
Commissie op het einde van elke maand op gedetailleerde wijze de
lijst van de maatregelen per specifieke methode en kan zij op elk
ogenblik ten aanzien daarvan een wettigheidscontrole uitvoeren; zij
kan de specifieke methode opschorten wanneer zij meent dat die
niet voldoet aan de geldende wetsbepalingen en moet in dat geval
haar beslissing onmiddellijk meedelen aan het Vast Comité I. Dat
laatste is zelf ertoe gemachtigd de wettigheid van de specifieke
methoden te controleren, alsook de naleving van het subsidiariteits-
en het evenredigheidsbeginsel. Artikel 43/6 van de wet van
30 november 1998 staat het Comité toe de stopzetting van de
methode te bevelen wanneer het de onwettigheid ervan vaststelt of,
integendeel, het verbod en de opschorting van de methode zoals
beslist door de Commissie op te heffen bij een met redenen omklede
beslissing waarvan wordt kennisgegeven aan het diensthoofd, de
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toezichthoudende minister en de Commissie. Het is eveneens
verantwoord dat de Bestuurlijke Commissie de in het kader van
specifieke methoden verzamelde gegevens die zij onwettig acht,
onder haar controle moet bewaren, aangezien het Vast Comité I
ertoe is gemachtigd bij een met redenen omklede beslissing terug te
komen op de door de Bestuurlijke Commissie genomen beslissing
tot de schorsing of het verbod van de methode. De bestreden
bepaling voldoet derhalve aan de vereisten die voortvloeien uit
artikel 22 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8 van
het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.

b) De voorwaarden inzake de eventuele verlenging en hernieuwing en
van de specifieke methoden voor het verzamelen van gegevens
(artikel 18/3, § 4, van de wet van 30 november 1998, ingevoegd bij
artikel 14 van de bestreden wet)

Dezelfde verzoekende partij voerde de schending aan, door
artikel 18/3, § 4, van de wet van 30 november 1998, van artikel 22 van de
Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag
voor de rechten van de mens : dat artikel 18/3, § 4, zou erin voorzien
dat de specifieke methoden voor het verzamelen van gegevens
kunnen worden verlengd of hernieuwd zonder beperking in de tijd,
hetgeen een ernstige aantasting van het recht op de naleving van het
privéleven zou inhouden.

In het kader van de specifieke inlichtingenmethoden dient een
onderscheid te worden gemaakt tussen de intrinsiek aflopende
specifieke inlichtingenmethoden en de specifieke
inlichtingenmethoden met een potentieel langere duur.

Voor de doorzoeking (artikel 18/2, § 1, 2°, van de wet van
30 november 1998), voor het kennisnemen van de
identificatiegegevens van de afzender of van de geadresseerde van
de post of van de houder van een postbus (artikel 18/2, § 1, 3°, van
de wet van 30 november 1998) en voor de maatregelen tot
identificatie van een abonnee of de gewoonlijke gebruiker van een
dienst van elektronische communicatie of van het gebruikte
elektronisch communicatiemiddel (artikel 18/2, § 1, 4°, van de wet
van 30 november 1998) is het niet noodzakelijk dat de wetgever in
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een maximale « duurtijd » voorziet, omdat die
inlichtingenmethoden uit hun aard zelf een kortstondig en
intrinsiek aflopend karakter hebben; bovendien dient de
beoordeling van de machtigingsaanvraag door het diensthoofd nog
steeds actueel te zijn ten aanzien van de tenuitvoerlegging van de
specifieke inlichtingenmethode, zo niet verliest de voorafgaande
machtiging haar legitimerend effect; tot slot kan worden gewezen
op de wettelijke verplichting, zoals vastgesteld in artikel 18/3, § 3,
van de wet van 30 november 1998, waardoor op het einde van elke
maand, per specifieke methode, een lijst van de uitgevoerde
maatregelen moet worden overgezonden aan de Bestuurlijke
Commissie : die lijsten dienen bepaalde gegevens te bevatten
(artikel 18/3, § 3, van de wet van 30 november 1998), waaronder
« de periode tijdens welke de specifieke methode voor het
verzamelen van gegevens kan worden uitgevoerd te rekenen van de
beslissing »; derhalve wordt de controle door de Bestuurlijke
Commissie uitgebreid tot die periode. Voor de observatie
(artikel 18/2, § 1, 1°, van de wet van 30 november 1998) en de
maatregelen tot opsporing van de oproepgegevens van
elektronische communicatiemiddelen en de lokalisatie van de
afkomst of de bestemming van de elektronische communicatie
(artikel 18/2, § 1, 5°, van de wet van 30 november 1998), moet een
maximumduurtijd worden bepaald door het diensthoofd. De door
het diensthoofd bepaalde maximumduurtijd impliceert een
belangrijke garantie tegen mogelijk misbruik : bij het verstrijken
ervan dient het diensthoofd, in geval van een verlenging of
hernieuwing, een nieuwe beslissing te nemen, waarbij krachtens
artikel 18/3, § 4, van de wet van 30 november 1998, opnieuw aan
alle toepasselijke voorwaarden dient te zijn voldaan; daarnaast
dient de beoordeling van de machtigingsaanvraag door het
diensthoofd nog steeds actueel te zijn ten aanzien van de
tenuitvoerlegging van de specifieke inlichtingenmethode, zo niet
verliest de voorafgaande machtiging haar legitimerend effect. Zoals
het Hof herhaaldelijk heeft onderstreept, maakt de aanwending van
de specifieke methoden voor het verzamelen van gegevens het
voorwerp uit van een controle in verschillende stadia van de
procedure. Gelet op de voorwaarden die gelden voor de
aanwending van de specifieke methoden en de diverse controles die
bij de wet zijn geregeld, doet de in het geding zijnde maatregel niet
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op onevenredige wijze afbreuk aan het recht op de naleving van het
privéleven van de betrokken personen.

c) De woorden « een belang vertonen » in de artikelen 18/4, eerste lid,
18/5, § 1, eerste lid, 18/6, § 1, 18/7, § 1, eerste lid, en 18/8, § 1,
eerste lid, van de wet van 30 november 1998, ingevoegd bij artikel 14
van de bestreden wet

Een verzoekende partij voerde de schending aan van artikel 22 van
de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees
Verdrag voor de rechten van de mens, door de woorden « een belang
vertonen » in de artikelen 18/4, eerste lid, 18/5, § 1, eerste lid, 18/6,
§ 1, 18/7, § 1, eerste lid, en 18/8, § 1, eerste lid, van de wet van
30 november 1998 : elke inmenging in het recht op de naleving van
het privéleven zou noodzakelijk moeten zijn en niet louter een
belang moeten inhouden, zoals de bestreden wet bepaalt.

De vaststelling dat in de bestreden artikelen wordt gehandeld over
het « belang », kan niet worden geacht tot gevolg te hebben dat de
subsidiariteitsvoorwaarde wordt afgezwakt : immers, artikel 2, § 1,
vierde lid, van de wet van 30 november 1998 stelt in algemene
bewoordingen de naleving van dat beginsel voorop door te bepalen
dat « ieder gebruik van een specifieke of uitzonderlijke methode
voor het verzamelen van gegevens […] het naleven van de principes
van subsidiariteit en proportionaliteit [impliceert] ». Met die
bepaling beoogde de wetgever de voorwaarde van subsidiariteit of
noodzakelijkheid, voorgeschreven door artikel 8 van het Europees
Verdrag voor de rechten van de mens, te verankeren in de
voormelde wet. De vereiste om het subsidiariteitsbeginsel in acht te
nemen bij de aanwending van de specifieke methoden voor het
verzamelen van gegevens, is door de wetgever eveneens in
herinnering gebracht in artikel 18/3, § 1, via het gebruik van de
bewoordingen « om de informatie te verzamelen die nodig is om de
inlichtingenopdracht te volbrengen ». In het bijzonder voor wat het
voorwerp van de methode betreft, wordt voor elke specifieke
inlichtingenmethode afzonderlijk bepaald dat de
inlichtingenmethode enkel kan worden aangewend ten aanzien van
die personen, zaken, plaatsen of gebeurtenissen en met het oog op
het verzamelen van gegevens die « een belang vertonen » voor de
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uitoefening van die bepaalde inlichtingenopdracht :
niettegenstaande het feit dat de wettelijke bepalingen waarin de
belangvereiste is opgenomen, in algemene bewoordingen is
geformuleerd, moet die belangvereiste in concreto worden
beoordeeld naar gelang van de specifieke inlichtingenopdracht in
het kader waarvan een welbepaalde specifieke inlichtingenmethode
wordt aangewend. Derhalve tast de voorwaarde van het aan te
tonen belang de subsidiariteitsvereiste niet aan.

d) De mogelijkheid voor de betrokken dienst om gesloten voorwerpen
mee te nemen die zich bevinden op publieke plaatsen of private
plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek (artikel 18/5, § 2, van
de wet van 30 november 1998, ingevoegd bij artikel 14 van de
bestreden wet)

Dezelfde verzoekende partij voerde de schending aan van het
eigendomsrecht zoals gewaarborgd in artikel 16 van de Grondwet en in
artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor
de rechten van de mens, doordat artikel 18/5, § 2, van de wet van
30 november 1998 in een vorm van inbeslagneming zou voorzien.

Die bepaling houdt geen onteigening in, zodat artikel 16 van de
Grondwet, op zichzelf beschouwd, niet kan zijn geschonden.
Artikel 1 van het voormelde Protocol biedt niet alleen bescherming
tegen een onteigening of een eigendomsberoving (eerste alinea,
tweede zin), maar tegen elke verstoring van het genot van de
eigendom (eerste alinea, eerste zin) en elke regeling van de
eigendom (tweede alinea). Doordat beide aldus aangevoerde
bepalingen het eigendomsrecht beschermen, vormen de erin
vervatte waarborgen een onlosmakelijk geheel, zodat het Hof bij
zijn toetsing aan artikel 16 van de Grondwet rekening dient te
houden met de ruimere bescherming die artikel 1 van het Protocol
biedt. Elke inmenging in het eigendomsrecht moet een billijk
evenwicht vertonen tussen de vereisten van het algemeen belang en
die van de bescherming van het recht op het genot van de
eigendom; er moet een redelijk verband van evenredigheid bestaan
tussen de aangewende middelen en het nagestreefde doel.
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Artikel 18/5, § 2, van de wet van 30 november 1998 staat enkel toe
dat een voorwerp wordt meegenomen wanneer het onderzoek
ervan niet ter plaatse kan gebeuren of wanneer het verzamelen van
de gegevens niet op een andere manier kan worden uitgevoerd. Het
voorwerp kan bovendien slechts worden meegenomen voor een
strikt beperkte duur en moet zo snel mogelijk opnieuw worden
teruggeplaatst. Ten slotte is het gebruik van die specifieke methode,
zoals elke andere soortgelijke methode, onderworpen aan
verschillende wettigheidscontroles : die van de Bestuurlijke
Commissie en van het Vast Comité I, die beiden ertoe gemachtigd
zijn de maatregel stop te zetten in geval van niet-naleving van de
geldende wetsbepalingen of van de principes van subsidiariteit en
proportionaliteit die ten grondslag liggen aan de aanwending van
de specifieke methoden voor het verzamelen van gegevens. In de
veronderstelling dat de in het geding zijnde bepaling een
inmenging vormt in het eigendomsrecht van diegenen van wie
voorwerpen worden meegenomen, gaat die inmenging derhalve
gepaard met talrijke voorwaarden die een billijk evenwicht kunnen
waarborgen tussen het algemeen belang dat de wet wil vrijwaren en
de bescherming van het recht op het ongestoorde genot van
eigendom gewaarborgd bij de eveneens aangehaalde
verdragsbepaling, in samenhang gelezen met de eveneens
aangehaalde grondwetsbepaling.

Dezelfde verzoekende partij voerde tevens aan dat de bestreden
bepaling in strijd is met artikel 22 van de Grondwet en met artikel 8 van
het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in zoverre zij
betrekking kan hebben op bij het beroepsgeheim beschermde
voorwerpen. In de veronderstelling dat de bestreden bepaling een
inmenging vormt in het privéleven van diegenen van wie
voorwerpen worden meegenomen, blijkt uit hetgeen voorafgaat dat
de betrokken voorwerpen niet kunnen worden meegenomen
zonder enige vorm van waarborg, zodat artikel 22 van de
Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees
Verdrag voor de rechten van mens, niet is geschonden.
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e) De voorwaarden waaronder gegevens kunnen worden verzameld door
middel van specifieke methoden in geval van uiterst dringende
noodzakelijkheid (artikelen 18/6, § 2, 18/7, § 2, en 18/8, § 2, van de
wet van 30 november 1998, ingevoegd bij artikel 14 van de bestreden
wet)

Een verzoekende partij voerde de schending aan, door de
artikelen 18/6, § 2, 18/7, § 2, en 18/8, § 2, van de wet van 30 november
1998, van artikel 22 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8
van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens : die bepalingen
zouden het mogelijk maken dat een maatregel kan worden
uitgevoerd vooraleer daartoe machtiging wordt verleend, hetgeen
ertoe zou leiden de eventuele onregelmatigheden ervan te dekken.

Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat onder « uiterst
dringende met redenen omklede noodzakelijkheid » de feitelijke
omstandigheden dienen te worden begrepen die van die aard zijn
dat de tijd die nodig is om de normale procedure te volgen - dit is
de voorafgaande, schriftelijke en gemotiveerde machtiging van het
diensthoofd en de voorafgaande mededeling aan de Bestuurlijke
Commissie - het aan de gang zijnde onderzoek in het gedrang zou
brengen.

Ermee rekening houdend dat zij een inmenging inhoudt, door de
overheid, in het recht op de naleving van het privéleven en het
gezinsleven en dat zij bijgevolg moet overeenstemmen met een
dwingende sociale behoefte en evenredig moet zijn met het
nagestreefde gewettigde doel, dient ervan uit te worden gegaan dat
de bestreden bepaling alleen mag worden toegepast op
uitzonderlijke situaties waar de uiterst dringende noodzakelijkheid
- die overigens strikt wordt gedefinieerd door de wetgever -
verantwoordt dat geen toepassing wordt gemaakt van de gewone
procedure. Wanneer de inlichtingenofficier de in de bestreden
bepaling bedoelde gegevens ogenblikkelijk kan vorderen, bij een
mondelinge beslissing die met redenen moet worden omkleed, is hij
vooraf ertoe gehouden de mondelinge instemming van het
diensthoofd te vragen; die instemming moet zo snel mogelijk
worden bevestigd bij een schriftelijke en met reden omklede
beslissing van dat diensthoofd. De wetgever heeft het recht op de
naleving van het privéleven van de betrokken personen niet op
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onevenredige wijze aangetast door het mogelijk te maken dat een
methode kan worden aangewend door een inlichtingenofficier
wanneer de doeltreffendheid van het aan de gang zijnde onderzoek
daarvan afhangt of wanneer de situatie een dermate hoge graad van
ernst vertoont dat zeer snel moet worden gereageerd; dat geldt des
te meer daar, zoals is opgemerkt, die beslissing van de officier zo
snel mogelijk moet worden bevestigd door het diensthoofd; het
recht op de naleving van het privéleven is te dezen eveneens
gewaarborgd door het gegeven dat alle bij de wet geregelde
controleprocedures, bij de Bestuurlijke Commissie of het Vast
Comité I, van toepassing blijven, waarbij die laatstgenoemden de
methode kunnen opschorten of beëindigen wanneer die onwettig
zou zijn. Aanvoeren dat de eventuele onregelmatigheden bij de
aanwending van een specifieke methode zouden kunnen worden
gedekt in zoverre de uitvoering van de methode voorafgaat aan de
machtiging ervan, komt erop neer te veronderstellen dat zowel de
officier als het diensthoofd een specifieke methode zouden kunnen
bevelen die door een onwettigheid is aangetast : een dergelijke
hypothese, die valt onder de toepassing van de in het geding zijnde
bepalingen, valt niet onder de bevoegdheid van het Hof.

3. De procedure die van toepassing is op de uitzonderlijke methoden
voor het verzamelen van gegevens

a) de machtigingsvoorwaarden betreffende de aanwending ervan en de
voorwaarden voor de eventuele verlenging en hernieuwing van die
methoden (artikel 18/10, §§ 3 en 5, van de wet van 30 november
1998, ingevoegd bij artikel 14 van de bestreden wet)

Er werd aangevoerd dat artikel 18/10, § 5, van de wet van
30 november 1998, in strijd was met artikel 22 van de Grondwet, in
samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten
van de mens : die bepaling zou het mogelijk te maken een
uitzonderlijke methode voor het verzamelen van gegevens voor een
maximale duur van twee maanden voor een onbeperkt aantal keren
te verlengen.

De wet van 30 november 1998 voorziet in een viervoudige controle
op de uitvoering van de uitzonderlijke inlichtingenmethoden.
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Allereerst moet de inlichtingenofficier die is aangesteld om de
uitzonderlijke methode aan te wenden, zijn diensthoofd regelmatig
informeren over de uitvoering ervan (artikel 18/10, § 1, derde lid,
van de voormelde wet). Het diensthoofd is in bepaalde gevallen
zelfs verplicht om de uitvoering van de uitzonderlijke
inlichtingenmethoden te beëindigen (artikel 18/10, § 1, vierde lid,
van dezelfde wet). Daarnaast vindt er een controle plaats door de
Bestuurlijke Commissie tijdens de uitvoering van de uitzonderlijke
methoden (artikel 43/1 van dezelfde wet) en door het Vast Comité I
tijdens en na afloop van de uitvoering (artikel 43/2 en volgende van
dezelfde wet). Voormelde voorwaarden dienen te zijn vervuld
gedurende de gehele duurtijd van de aanwending van de
uitzonderlijke inlichtingenmethode. Zodra één van die
voorwaarden niet langer is vervuld, dient de uitzonderlijke
inlichtingenmethode te worden gestaakt. Via de controle a priori en
in reële tijd door de Bestuurlijke Commissie, en de controle in reële
tijd en a posteriori door het Vast Comité I, kan worden ingegrepen,
zodra de voorwaarden niet of niet meer zijn vervuld. Zoals wordt
bevestigd in de in het arrest aangehaalde parlementaire
voorbereiding, zijn dezelfde formele waarborgen als die waarin is
voorzien voor de oorspronkelijke machtiging van de methode,
vereist voor de verlenging of hernieuwing ervan.

Er is derhalve niet op onevenredige wijze afbreuk gedaan aan het
recht op de naleving van het privéleven van de betrokken personen
door niet erin te voorzien de hernieuwing van uitzonderlijke
methoden te beperken tot een bepaald aantal gevallen.

b) De voorwaarden inzake het afluisteren, het kennisnemen van en het
opnemen van communicaties door de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten (artikelen 18/2, § 2, 7°, 18/9 en 18/17 van de wet
van 30 november 1998, ingevoegd bij artikel 14 van de bestreden
wet)

De verzoekende partijen in de eerste aan het Hof voorgelegde
zaak voerden de schending aan, door de artikelen 18/2, § 2, 7°, 18/9 en
18/17 van de wet van 30 november 1998, ingevoegd bij artikel 14 van de
wet van 4 februari 2010, van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in
samenhang gelezen met het recht op een eerlijk proces, gewaarborgd bij
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artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, en met het
recht op een daadwerkelijk beroep, gewaarborgd bij artikel 13 van hetzelfde
Verdrag.

In een eerste onderdeel van het middel stelden de verzoekende
partijen vast dat de bestreden bepalingen op specifieke wijze
steunen op de reglementering opgenomen in de artikelen 90ter tot
90decies van het Wetboek van strafvordering. Die bepalingen
voorzien echter in twee waarborgen die geen equivalent zouden
vinden in de bestreden bepalingen : de procespartijen kunnen
inzage hebben in de relevant geachte communicaties, terwijl de
communicaties die de officier van gerechtelijke politie belast met de
uitvoering en de onderzoeksrechter niet relevant achten, eveneens
kunnen worden gecontroleerd teneinde eventueel de relevante
elementen à charge - voor de burgerlijke partij – of à décharge - voor
de inverdenkinggestelde, de beklaagde of de beschuldigde - in het
dossier te voegen, opdat de gerechtelijke instanties hun oordeel op
die elementen kunnen doen steunen. De bestreden bepalingen werd
achtereenvolgens verweten : niet te voorzien in een debat op
tegenspraak in het kader van de inlichtingenmethoden voor
gegevens van dezelfde aard als die waarvoor dat debat
daadwerkelijk wordt georganiseerd in het kader van een
strafonderzoek; dat die beperking van het recht op de tegenspraak
het resultaat zou zijn van een abstracte wetgeving zonder controle
op basis van de concrete zaak; en ten slotte, in ondergeschikte orde,
dat het optreden van het Vast Comité I in die hypothese in de regel
alleen zou plaatshebben na de vernietiging van de registraties en
overschrijvingen : het Comité zou dus enkel toegang hebben tot het
register met betrekking tot de maatregelen betreffende de
registratie, de overschrijving en de vernietiging en niet tot de
registraties zelf. In een tweede onderdeel van het middel werd
vastgesteld dat, terwijl de geldigheidsduur van elke oorspronkelijke
toezichtsmaatregel in de strafprocedure en van elke verlenging niet
meer mag bedragen dan één maand, de duur van de geldigheid van
een uitzonderlijke inlichtingenmethode twee maanden bedraagt;
elke verlenging van de toezichtsmaatregel in het kader van een
strafprocedure moet worden verantwoord door precieze
omstandigheden. In het kader van een inlichtingenmethode moet
die echter pas na de tweede verlenging, namelijk na vier maanden,
worden gemotiveerd. Ten slotte, in een derde onderdeel van het
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middel, werd vastgesteld dat artikel 90ter, § 1, derde lid, van het
Wetboek van strafvordering op duidelijke en restrictieve wijze de
personen, middelen, communicaties en plaatsen definieert ten
aanzien waarvan het afluisteren, het kennisnemen en het registreren
van de communicaties mogelijk zijn, hetgeen een bescherming
inhoudt tegen het zogenaamd « verkennend afluisteren ». Een
dergelijke graad van nauwkeurigheid zou echter niet vereist zijn
voor de overeenstemmende inlichtingenmethode.

Dezelfde verzoekende partijen voerden eveneens de schending aan,
door artikel 18/17 van de wet van 30 november 1998, van de artikelen 15
en 22 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8 van het
Europees Verdrag voor de rechten van de mens : naast die grief die reeds
is uiteengezet in het derde onderdeel hiervoor, werd aangevoerd
dat de bij de bestreden wet ingevoerde mogelijkheid voor de
interceptie van de communicaties zonder in de wet nauwkeurig te
definiëren welke communicaties kunnen worden beoogd en welke
voorwaarden moeten worden nageleefd, geen voldoende
nauwkeurig en restrictief kader zou bieden om ervoor te zorgen dat
het afluisteren, het kennisnemen van en het registreren van
communicaties in overeenstemming zou zijn met de in het middel
beoogde grondwets- en verdragsbepalingen.

Op grond van artikel 18/17 van de wet van 30 november 1998
kunnen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in het belang van de
uitvoering van hun opdrachten ertoe gemachtigd worden om
communicaties af te luisteren, er kennis van te nemen en ze te
registreren; onder « communicatie » dient te worden begrepen
« elke overbrenging, uitzending of ontvangst van tekens, seinen,
geschriften, beelden, klanken of gegevens van alle aard, per draad,
radio-elektriciteit, optische seingeving of een ander
elektromagnetisch systeem; de communicatie per telefoon, gsm,
mobilofoon, telex, telefax of elektronische gegevensoverdracht via
computer of computernetwerk, evenals iedere andere
privécommunicatie » (artikel 3, 10°, van de wet van 30 november
1998). De verzamelde communicaties moeten worden opgenomen
en het voorwerp van de uitzonderlijke methode, alsook de dagen en
uren waarop die is uitgevoerd, moeten bij het begin en op het einde
van iedere opname worden vermeld (artikel 18/17, § 4, eerste lid,
van de wet van 30 november 1998); de overschrijving van de
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opname wordt beperkt tot die delen van de opname die door het
diensthoofd als relevant worden geacht; iedere notitie die in het
kader van de uitvoering van een uitzonderlijke methode werd
genomen en die niet werd opgenomen in een verslag, moet worden
vernietigd (artikel 18/17, § 4, derde lid, van de wet van
30 november 1998). Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de
regeling voor de methoden voor onderschepping van de
telecommunicaties geı̈nspireerd is op de wet van 30 juni 1994 ter
bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren,
kennisnemen en openen van privé-communicatie en
-telecommunicatie.

Het eerste onderdeel van het vierde middel dient te worden begrepen
als zijnde de omstandigheid dat de gegevens die zijn vastgesteld in
het kader van de uitzonderlijke inlichtingenmethode van
artikel 18/17 van de wet van 30 november 1998, en die worden
vermeld in het niet-geclassificeerde proces-verbaal (artikel 19/1 van
de wet van 30 november 1998), moeten worden vernietigd « binnen
een termijn van twee maanden vanaf de dag waarop de exploitatie
ervan beëindigd is », zonder dat de beklaagde, de beschuldigde en
de burgerlijke partij nog de mogelijkheid hebben de juistheid van de
communicatie na te gaan of te laten nagaan. In het geval van een
door de onderzoeksrechter bevolen afluistermaatregel kunnen de
relevant geachte opnamen worden geconsulteerd, met het oog op
het nazicht van de betrouwbaarheid van de weergave ervan in het
proces-verbaal (artikel 90septies, zesde lid, van het Wetboek van
strafvordering), terwijl die mogelijkheid niet meer bestaat wanneer
de gegevens verzameld in het kader van een inlichtingenonderzoek
zijn vernietigd.

Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens blijkt dat het aanwenden van een onrechtmatig 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; 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
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geëerbiedigd, in die zin dat de betrokkene de mogelijkheid moet
hebben gehad om de authenticiteit en de kwaliteit van het bewijs te
betwisten.

Zoals hiervoor is opgemerkt, worden, in het kader van de specifieke
en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, niet alle verzamelde
gegevens in het strafdossier opgenomen : alleen de elementen
opgenomen in het proces-verbaal dat is opgesteld door de
Bestuurlijke Commissie, die strikt zijn opgesomd in artikel 19/1 van
de wet van 30 november 1998, worden immers onderworpen aan de
tegenspraak en zijn toegankelijk voor de onderzoeksgerechten en de
feitengerechten; bovendien kunnen die rechtscolleges van het Vast
Comité I, dat beschikt over een volledige toegang tot het dossier,
een advies in verband met de wettigheid van die methoden
vorderen. Door erin te voorzien dat de exploitatie door de
inlichtingendiensten van de registraties en van de overschrijving
van de mededelingen en de eventuele vertaling ervan is beperkt tot
een termijn van één jaar die ingaat op de dag van de registratie, en
dat die elementen moeten worden vernietigd binnen een termijn
van twee maanden vanaf de dag waarop de exploitatie ervan door
alleen die diensten is beëindigd, heeft de wetgever een maatregel
genomen die niet zonder redelijke verantwoording is. Wegens het
gebruik van de woorden « vanaf de dag waarop de exploitatie ervan
beëindigd is » dient de bestreden bepaling in die zin te worden
geı̈nterpreteerd dat de termijn van twee maanden niet van
toepassing is wanneer een niet-geclassificeerd proces-verbaal, dat
op dergelijke elementen steunt, aan de procureur des Konings of de
federale procureur is meegedeeld door de Bestuurlijke Commissie,
waardoor het Vast Comité I toegang kan hebben tot die elementen
om, met kennis van zaken, een schriftelijk advies uit te brengen over
de wettigheid van de methode voor het verzamelen van gegevens,
met toepassing van de artikelen 131bis, 189quater of 279bis van het
Wetboek van strafvordering. De bestreden bepaling schendt
derhalve niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang
gelezen met de artikelen 6 en 13 van het Europees Verdrag voor de
rechten van de mens. Onder voorbehoud van die interpretatie
verklaart het Hof het voormelde eerste onderdeel niet gegrond.
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Wat het voormelde tweede onderdeel betreft, voerden de verzoekende
partijen aan dat de gerechtelijke tapmaatregel geschiedt op basis
van beschikkingen van de onderzoeksrechter (en uitzonderlijk de
procureur des Konings), die maximaal één maand gelden, en dit op
straffe van nietigheid (artikel 90quater, § 1, tweede lid, 4°, van het
Wetboek van strafvordering), verlengbaar tot een maximumduur
van zes maanden (artikel 90quinquies, eerste lid, van het Wetboek
van strafvordering) en waarbij een rapportering over de
tenuitvoerlegging van de gerechtelijke tap aan de
onderzoeksrechter plaatsvindt om de vijf dagen (artikel 90quater,
§ 3, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering), terwijl de
uitzonderlijke inlichtingenmethode inzake het afluisteren,
kennisnemen en registreren van communicatie in artikel 18/17 van
de wet van 30 november 1998 niet zou zijn onderworpen aan een
bijzondere maximumtermijn, zodat de algemene termijn voor
uitzonderlijke inlichtingenmethoden van twee maanden van
toepassing is (artikel 18/10, § 1, tweede lid, van de wet van
30 november 1998), dat de maatregel onbeperkt in de tijd
verlengbaar zou zijn onder de voorwaarden van artikel 18/10, § 5,
van de wet van 30 november 1998 en dat er geen tussentijdse
verplichte rapportering zou zijn.

Het Hof merkt allereerst op dat voor het aanwenden van een
uitzonderlijke inlichtingenmethode een aantal algemene
voorwaarden, zoals bepaald in artikel 2, § 1, en artikel 18/9, §§ 1 en
2, van de wet van 30 november 1998, moeten worden nageleefd.
Bovendien veronderstelt de aanwending van een uitzonderlijke
inlichtingenmethode een voorafgaande machtiging van het
diensthoofd; een ontwerp van machtiging moet voor eensluidend
advies worden voorgelegd aan de Bestuurlijke Commissie, die
onderzoekt of de voorwaarden voor de aanwending van de
uitzonderlijke methode zijn vervuld, alsook de subsidiariteits- en
proportionaliteitsvoorwaarde (artikel 18/10, § 1, van de wet van
30 november 1998).

Te dezen wordt vastgesteld dat, overeenkomstig artikel 18/10, § 1,
derde lid, van de wet van 30 november 1998, de inlichtingenofficier
die is aangesteld om de uitzonderlijke inlichtingenmethode aan te
wenden, op regelmatige wijze het diensthoofd informeert : die
verslaggeving stelt het diensthoofd in de mogelijkheid om de op
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hem rustende verplichting correct na te leven om de maatregel te
beëindigen indien die niet langer nuttig is of indien de bedreigingen
zijn weggevallen (artikel 18/10, § 1, vierde lid, van de wet van
30 november 1998). Daarnaast moet het diensthoofd op zijn beurt de
Bestuurlijke Commissie inlichten over de uitvoering van de
methode, wat haar in staat stelt om op elk ogenblik controle uit te
oefenen op de wettigheid van de uitzonderlijke methode; voormeld
wettigheidstoezicht omvat de controle op de voorwaarde van de
ernstige bedreigingen zoals omschreven in artikel 18/9, § 1, van de
wet van 30 november 1998. Ook het Vast Comité I dient op korte
termijn op de hoogte te worden gehouden door de Bestuurlijke
Commissie (artikelen 18/10, § 7, en 43/3 van de wet van
30 november 1998) en naar aanleiding daarvan over te gaan tot een
controle a posteriori (artikel 43/4 van de wet van 30 november 1998),
zelfs reeds heel vroeg bij de aanwending van de maatregel.

In tegenstelling tot de vaststelling dat elke verlenging van de
gerechtelijke onderzoeksmaatregel is onderworpen aan een
bijzondere motiveringsplicht - in die zin dat voor elke verlenging de
precieze omstandigheden moeten worden aangegeven die een
verlenging noodzakelijk maken (artikel 90quinquies, tweede lid, van
het Wetboek van strafvordering) - geldt de bijzondere
motiveringsverplichting voor een uitzonderlijke
inlichtingenmethode slechts vanaf de tweede verlenging
(artikel 18/10, § 5, tweede lid, van de wet van 30 november 1998).
Evenwel veronderstelt elke verlenging van de uitzonderlijke
inlichtingenmethode een machtiging van het diensthoofd, waarbij
het ontwerp van machtiging onder meer de ernstige bedreigingen
omschrijft die de aanwending van de uitzonderlijke
inlichtingenmethode wettigen en de redenen aangeeft waarom de
uitzonderlijke methode onontbeerlijk is. Een dergelijke
motiveringsverplichting geldt a fortiori ten aanzien van de beoogde
verlenging van de maatregel.

Het hiervoor omschreven derde onderdeel, alsook het hiervoor
uiteengezette tweede middel berusten op de veronderstelling dat
artikel 18/17, § 1, van de wet van 30 november 1998 het mogelijk
zou maken over te gaan tot een « verkennend afluisteren, waarbij de
interceptie zou worden georganiseerd van bijvoorbeeld de
communicatie van personen die in aanmerking komen voor een
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bepaald misdrijf, zonder dat er evenwel precieze aanwijzingen zijn
ten aanzien van deze persoon », of nog, tot een « grootscheepse
lukrake afluistercampagne in een poging om de dader te vinden ».
Evenwel is het, in het kader van de wet van 30 november 1998, niet
toegestaan over te gaan tot « verkennend afluisteren » : de
inlichtingenmethode is immers onderworpen aan verschillende
wettelijke voorwaarden. Daarenboven bepaalt artikel 18/10, § 2, 3°,
van die wet expliciet dat de natuurlijke persoon of de rechtspersoon
die het voorwerp van de uitzonderlijke inlichtingenmethode
uitmaakt, uitdrukkelijk moet worden vermeld in het ontwerp van
machtiging dat wordt voorgelegd aan de Bestuurlijke Commissie
voor eensluidend advies, net zoals de redenen waarom de
aanwending van die uitzonderlijke inlichtingenmethode
onontbeerlijk is (artikel 18/10, § 2, 2°, van dezelfde wet) en betreft
het hier, zoals de aanhef van voormeld artikel duidelijk aangeeft,
een vereiste « op straffe van onwettigheid ».

4. De voorwaarden in verband met de kennisgeving, door het hoofd van
de inlichtingen- en veiligheidsdienst, aan de betrokken persoon dat
die laatste het voorwerp heeft uitgemaakt van een specifieke of
uitzonderlijke methode voor het verzamelen van gegevens (artikel 2,
§ 3, van de wet 30 november 1998, ingevoegd bij artikel 2, 3°, van
de bestreden wet)

De verzoekende partijen in de eerste aan het Hof voorgelegde
zaak voerden de schending aan, door artikel 2, § 3, van de wet van
30 november 1998, van de artikelen 15 en 22 van de Grondwet, in
samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten
van de mens (eerste onderdeel) en de artikelen 10 en 11 van de Grondwet,
in samenhang gelezen met het recht op een eerlijk proces, gewaarborgd bij
artikel 6 van hetzelfde Verdrag, en met het recht op een daadwerkelijk
rechtsmiddel, gewaarborgd bij artikel 13 van dat Verdrag (tweede
onderdeel) : de bestreden bepaling werd verweten niet te voorzien
in een verplichte kennisgeving ambtshalve, maar te eisen dat de
betrokkene daarom verzoekt, op te leggen dat een termijn van meer
dan vijf jaar verstrijkt sinds de beëindiging van de methode en
alleen de natuurlijke personen te beogen met uitsluiting van de
rechtspersonen.
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De kennisgeving bedoeld in artikel 2, § 3, van de wet van
30 november 1998 kan worden omschreven als een « kennisgeving
op verzoek », in die zin dat het initiatief van kennisgeving dient uit
te gaan van een natuurlijke persoon met een wettig belang en niet
van het diensthoofd zelf : derhalve wordt een ambtshalve
kennisgeving, waarbij het diensthoofd van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten op eigen initiatief overgaat tot kennisgeving,
door de wet van 30 november 1998 niet opgelegd. Door te verwijzen
naar de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van
bestuur en de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens heeft de wetgever geen bijkomende beperkingen
aan de kennisgeving opgelegd, maar heeft hij integendeel verwezen
naar de twee voormelde bijkomende wettelijke mogelijkheden tot
kennisname door de rechtsonderhorige, die bestaan naast de
mogelijkheid van een verzoek tot kennisgeving zoals omschreven in
artikel 2, § 3, van de wet van 30 november 1998.

Ten aanzien van het recht op de naleving van het privéleven,
zouden de afwezigheid van een verplichte kennisgeving
ambtshalve of de overdreven restrictieve voorwaarden waaraan de
kennisgeving te dezen is onderworpen, volgens de verzoekende
partijen niet tegemoetkomen aan een dwingende noodzaak : de
maatregel zou bijgevolg niet relevant zijn om het door de wetgever
nagestreefde gewettigde doel te bereiken.

De kwestie van de latere kennisgeving van toezichtsmaatregelen is
onlosmakelijk verbonden met het daadwerkelijke karakter van de
jurisdictionele beroepen en dus met het bestaan van daadwerkelijke
waarborgen tegen misbruik; wanneer de betrokkene niet wordt
ingelicht over de buiten zijn weten genomen maatregelen, kan hij in
beginsel de wettigheid ervan moeilijk op retrospectieve wijze in
rechte betwisten.

Artikel 2, § 3, van de wet van 30 november 1998 bepaalt dat het
diensthoofd op verzoek van iedere natuurlijke persoon met een
wettelijk belang de betrokken persoon schriftelijk meedeelt dat die
laatste het voorwerp heeft uitgemaakt van een methode bedoeld in
artikel 18/2, §§ 1 en 2, van de wet van 30 november 1998 : hieruit
vloeit voort dat de kennisgeving niet van toepassing is op de
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gewone methoden voor het verzamelen van gegevens. Ermee
rekening houdend dat, zoals uit de parlementaire voorbereiding
blijkt, de wetgever « een juist evenwicht [wenste] te vinden tussen
de bescherming van de fundamentele belangen van de Staat en de
bescherming van de fundamentele rechten van de mens » en
bijgevolg een striktere methode wilde invoeren ten aanzien van de
specifieke en uitzonderlijke methoden in zoverre zij in grotere mate
afbreuk doen aan die fundamentele rechten, is de uitsluiting van de
gewone methoden van het toepassingsgebied van de bestreden
bepaling redelijk verantwoord.

Dezelfde bekommernis om het voormelde evenwicht te bewaren,
kan verantwoorden dat een zekere termijn moet verlopen tussen het
einde van de maatregel en de kennisgeving waarin de bestreden
bepaling voorziet : de noodzaak, die uit de voormelde rechtspraak
van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voortvloeit om
de betrokken persoon na de beëindiging van de
inlichtingenmethode in te lichten, mag immers de doeltreffendheid
van de betrokken methode niet in het gedrang brengen. Artikel 2,
§ 3, 2°, bepaalt dat er enkel een kennisgeving van gegevens kan
gebeuren wanneer er « met betrekking tot de aanvrager sinds het
einde van de methode geen nieuwe gegevens werden verzameld ».
Onder het begrip « nieuwe gegevens » moeten alle gegevens
worden verstaan, dus ook de gegevens die ingevolge een gewone
inlichtingenmethode zijn vastgesteld en die aan het dossier zijn
toegevoegd. Ook al zijn de gewone inlichtingenmethoden in se
minder ingrijpend, toch is de maatregel niet zonder redelijke
verantwoording. Indien de betrokken persoon in de loop van de
laatste vijf jaar het voorwerp van een gewone methode heeft
uitgemaakt, heeft hij aldus, zoals in de parlementaire voorbereiding
wordt aangegeven, « de aandacht van een inlichtingendienst […] op
zich […] gevestigd », en kan de geheimhouding dus nog nuttig zijn
voor die dienst opdat hij zijn wettelijke opdrachten kan uitvoeren.
Hoewel het wenselijk is de betrokken persoon na de beëindiging
van de specifieke of uitzonderlijke methode voor het verzamelen
van gegevens in te lichten, vereisen de in het middel aangevoerde
grondwets- en verdragsbepalingen niet noodzakelijk een
systematische kennisgeving : een dergelijke verplichting kan
immers de doelstelling van de methode in het gedrang brengen,
waardoor het door de wetgever gewilde juiste evenwicht op

ar
re

st
nr

.1
45

/2
01

1

210



onevenredige wijze wordt verstoord. Een kennisgeving op verzoek
maakt het tegelijk mogelijk het vertrouwelijke karakter van het
onderzoek niet op overdreven wijze te beperken en het recht van
iedere persoon te vrijwaren om na te gaan of die laatste het
voorwerp van een dergelijke methode heeft uitgemaakt. Dit neemt
niet weg dat de persoon die het voorwerp van de methode heeft
uitgemaakt, daarover ook moet worden ingelicht zodra een
dergelijke kennisgeving volgens de Bestuurlijke Commissie
mogelijk is zonder dat het doel van het toezicht in het gedrang
wordt gebracht. In die mate is het hiervoor uiteengezette middel
derhalve gegrond.

Een laatste grief was gericht tegen het bestreden artikel 2, § 3 , in
zoverre dat alleen van toepassing is op de natuurlijke personen en niet op
de rechtspersonen : die bepaling vermeldt immers uitdrukkelijk « op
verzoek van iedere natuurlijke persoon ». De Ministerraad is van
oordeel dat de regeling van de kennisgeving ook van toepassing
zou zijn op een rechtspersoon via een natuurlijke persoon die de
rechtspersoon vertegenwoordigt of optreedt als lasthebber van een
rechtspersoon : artikel 43/4 van de wet van 30 november 1998
bepaalt immers dat « een ieder die een persoonlijk en rechtmatig
belang kan aantonen » een klacht kan indienen bij het Vast Comité I,
dat aldus tot de controle a posteriori zal overgaan.

Artikel 13 van de wet van 30 november 1998 bepaalt dat de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten inlichtingen en
persoonsgegevens kunnen opsporen, verzamelen, ontvangen en
verwerken die nuttig kunnen zijn om hun opdrachten te vervullen
en een documentatie bijhouden, « meer bepaald met betrekking tot
de gebeurtenissen, de groeperingen en de personen die een belang
vertonen voor de uitoefening van hun opdrachten » : derhalve
wordt het werkterrein van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
niet beperkt tot natuurlijke personen, maar kunnen ook
rechtspersonen het voorwerp uitmaken van een
inlichtingenonderzoek.

De inhoud en de betekenis van een duidelijke wettelijke bepaling
kunnen evenwel niet worden gewijzigd door de verwijzing naar een
ander artikel dat zich bevindt in hoofdstuk IV/2 aangaande de
controle a posteriori van de specifieke en uitzonderlijke methoden
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voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten. Artikel 43/4 van de wet van 30 november 1998
regelt de bevoegdheid van het Vast Comité I als jurisdictioneel
orgaan, waarbij dat Comité een finale controle uitoefent op de
wettigheid van een aangewende specifieke en uitzonderlijke
inlichtingenmethode, in voorkomend geval op klacht van « een
ieder die een persoonlijk en rechtmatig belang kan aantonen », en
niet de kennisgeving zoals bepaald in artikel 2, § 3, van de wet van
30 november 1998.

Om de hiervoor uiteengezette motieven schendt artikel 2, § 3, van
de wet van 30 november 1998 de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet, in samenhang gelezen, enerzijds, met artikel 22 ervan en
met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de
mens, in zoverre het slechts voorziet in een kennisgeving op verzoek van
iedere persoon die doet blijken van een wettelijk belang, zonder te bepalen
dat een kennisgeving eveneens dient te gebeuren op initiatief van de
betrokken diensten zodra de Bestuurlijke Commissie een dergelijke
kennisgeving mogelijk acht, en, anderzijds, met de artikelen 6 en 13 van
dat Verdrag, in zoverre het de rechtspersonen van zijn toepassingsgebied
uitsluit. Het Hof vernietigt derhalve dat artikel 2, § 3.

5. Het beweerde vage en onnauwkeurige karakter van de volgende
begrippen :

a) Het begrip « radicaliseringsproces » in artikel 3, 15°, van de wet van
30 november 1998, ingevoegd bij artikel 3 van de bestreden wet

Artikel 3, 15°, van de wet van 30 november 1998 werd verweten
in strijd te zijn met artikel 22 van de Grondwet, in samenhang gelezen
met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in
zoverre de definitie van het « radicaliseringsproces » de woorden
« mentaal gevormd wordt of bereid is » bevat, die de verzoekende
partij te vaag en onnauwkeurig achtte.

De bestreden bepaling definieert het radicaliseringsproces als « een
proces waarbij een individu of een groep van individuen op
dusdanige wijze wordt beı̈nvloed dat dit individu of deze groep van
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individuen mentaal gevormd wordt of bereid is tot het plegen van
terroristische handelingen ».

Het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en de
rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
staan met betrekking tot artikel 8.2 enkel een inmenging in de
uitoefening van het recht op eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer toe om redenen van nationale veiligheid, voor zover in
die inmenging is voorzien door de wet, en die wet toegankelijk is
voor de betrokkenen en precies is : die vereisten inzake
toegankelijkheid en voorzienbaarheid van de wet dienen om ieder
arbitrair gedrag door het openbaar gezag te vermijden; de wet is
duidelijk wanneer de termen die ze hanteert, de burger in staat
stellen zonder dubbelzinnigheid de gevolgen in te schatten van haar
toepassing; het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
aanvaardt evenwel dat het niveau aan duidelijkheid van de wet
minder kan zijn in het domein van de nationale veiligheid dan in
andere domeinen.

Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat, aangezien de
wetgever met de wettelijke omschrijving van het begrip
« radicaliseringsproces » geen enkele strafbaarstelling heeft
geformuleerd, er derhalve geen gerechtelijke finaliteit wordt
nagestreefd. De inlichtingendiensten opereren in een ander
spectrum dan de politiediensten en de gerechtelijke autoriteiten. De
term « radicaliseringsproces » dient niet te worden gesitueerd
binnen het strafonderzoek, maar binnen de eigen aard en de
finaliteit van een inlichtingenonderzoek. Uit de lezing van
artikel 18/9, § 1, 1°, van de wet van 30 november 1998 en uit de
wettelijke omschrijving van het begrip « radicaliseringsproces » in
artikel 3, 15°, van de wet van 30 november 1998, blijkt dat dit begrip
dient te worden gelezen in samenhang met het begrip
« terrorisme ». Met het begrip « radicaliseringsproces », gelezen in
samenhang met het begrip « terrorisme », wordt aldus verwezen
naar de fase die voorafgaat aan het plegen van terroristische
handelingen : in het bijzonder wordt met proces van radicalisering
een voorbereidend proces van manipulatie of wilsbeı̈nvloeding
geviseerd, waarbij veiligheidsrisico’s ontstaan. Artikel 3, 15°, van de
wet van 30 november 1998 geeft op duidelijke wijze aan dat dit een
proces betreft, bestaande in beı̈nvloeding op dusdanige wijze dat
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betrokkene mentaal gevormd wordt of bereid is tot het plegen van
terroristische handelingen. De bevoegdheid om uitzonderlijke
inlichtingenmethoden aan te wenden in het geval van een ernstige
bedreiging die betrekking heeft op een activiteit in verband met het
radicaliseringsproces, is gesitueerd in het preventief optreden tegen
terrorisme. Uit wat voorafgaat, vloeit voort dat artikel 3, 15°, van de
wet van 30 november 1998 geen afbreuk doet aan de
wettigheidsvereiste van artikel 22 van de Grondwet.

b) De begrippen « plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek »,
« private plaatsen die niet toegankelijk zijn voor het publiek »,
« woningen », « lokaal aangewend voor beroepsdoeleinden » en
« woonplaats van een advocaat, een arts of een journalist » in de
artikelen 18/2, § 1, 1° en 2°, § 2, 1° en 2°, en § 3, 18/4, 18/9, § 4,
18/11, 18/12, § 1, 1°, 2° en 3°, 18/16, § 2, en 18/17, § 2, van de wet
van 30 november 1998, ingevoegd bij artikel 14 van de bestreden wet

De verzoekende partij in de tweede aan het Hof voorgelegde
zaak voerde de schending aan, door de artikelen 18/2, § 1, 1° en 2°, § 2,
1° en 2°, § 3, 18/4, 18/9, § 4, 18/11, 18/12, § 1, 1°, 2° en 3°, 18/16, § 2,
en 18/17, § 2, van de wet van 30 november 1998, van artikel 22 van de
Grondwet en van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van
de mens : het begrip « privéplaatsen » in de voormelde bepalingen
zou onvoldoende worden onderscheiden van dat van de woning of
de woonplaats en dermate vaag zijn dat geen sprake zou kunnen
zijn van een afwijking in de zin van de in het middel beoogde
grondwets- en verdragsbepalingen.

Het begrip « private plaats » wordt gedefinieerd in artikel 3, 12°, van
de wet van 30 november 1998, waarin dat begrip wordt opgevat als
« de plaats die kennelijk geen woning is, of een door een woning
omsloten eigen aanhorigheid in de zin van de artikelen 479, 480 en
481 van het Strafwetboek, of een lokaal aangewend voor
beroepsdoeleinden of als woonplaats door een advocaat, door een
arts of door een journalist ». De door de wetgever beoogde
afstemming van het begrip « private plaats » in het voormelde
artikel 3, 12°, op de omschrijving van dat begrip in
artikel 46quinquies, § 1, tweede lid, van het Wetboek van
strafvordering, laat toe te verwijzen naar de parlementaire
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voorbereiding van artikel 46quinquies en naar de rechtspraak van
het Hof met betrekking tot artikel 46quinquies (arrest nr. 105/2007)1.
De wetgever heeft bij de begripsomschrijving het begrip
« kennelijk » gehanteerd, zodat moet worden aangenomen dat een
private plaats een plaats is die voor eenieder objectief en duidelijk
geen woning, geen aanhorigheid of geen beroepslokaal of
woonplaats van een arts, advocaat of journalist is.

Daarnaast werd door dezelfde verzoekende partij opgeworpen dat
de bestreden bepalingen afbreuk deden aan artikel 22 van de Grondwet en
artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, doordat
de wetgever de begrippen « verblijfplaats », « woonplaats », « private
plaats », door elkaar zou gebruiken.

Het bepaalde in artikel 3, 12°, van de wet van 30 november 1998
geeft geen aanleiding tot een verwarring tussen de begrippen
« woonplaats », « verblijfplaats » en « woning »; voormeld artikel
onderscheidt andere begrippen, die beantwoorden aan de
categorieën van plaatsen waarvoor in de wet van 30 november 1998
een verschillende wettelijke regeling geldt. Bovendien dienen de
begrippen « woning », « verblijfplaats » en « woonplaats »,
overeenkomstig de rechtspraak van het Hof van Cassatie, als
synoniemen te worden beschouwd; immers, dat hof heeft
geoordeeld : « Overwegende dat onder het begrip ‘ woning ’ in de
zin van artikel 15 Grondwet moet worden verstaan de plaats die een
persoon bewoont om er zijn verblijf of zijn werkelijke verblijfplaats
te vestigen en waar hij uit dien hoofde recht heeft op eerbiediging
van zijn persoonlijke levenssfeer, zijn rust en meer in het algemeen
zijn privé-leven » (Cass., 26 oktober 2004, Arr. Cass., 2004, nr. 509).
Uit hetgeen voorafgaat, vloeit voort dat de bestreden bepaling geen
afbreuk doet aan de wettigheidsvereiste van artikel 22 van de
Grondwet.

1 Zie verslag 2007, pp. 63-74.
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c) De woorden « ontoereikend » en « graad van ernst van de potentiële
bedreiging » in artikel 18/3, § 1, van de wet van 30 november 1998,
ingevoegd bij artikel 14 van de bestreden wet

Dezelfde verzoekende partij voerde ook de schending aan, door
artikel 18/3, § 1, van de wet van 30 november 1998, van artikel 22 van de
Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag
voor de rechten van de mens : aan de termen « ontoereikend » en
« graad van ernst van de potentiële bedreiging » vervat in de
bestreden bepaling werd verweten dat zij te vaag zijn.

Het bestreden artikel 18/3 stelt de voorwaarden vast voor de
aanwending van de specifieke methoden voor het verzamelen van
gegevens. Met name wordt daarin gepreciseerd dat de inlichtingen-
en veiligheidsdiensten daarop enkel een beroep mogen doen indien
de gewone methoden voor het verzamelen van gegevens
ontoereikend worden geacht om de informatie te verzamelen die
nodig is om de inlichtingenopdracht te volbrengen. Daarbij
herinnert de bestreden bepaling aan het beginsel van subsidiariteit
dat aan de basis ligt van de aanwending van de verschillende bij de
wet bepaalde methoden, rekening houdend met het gradueel
indringend karakter dat die methoden kunnen hebben ten opzichte
van de personen op wie ze worden toegepast, en dat uitdrukkelijk
is verankerd in artikel 2 van de wet van 30 november 1998. Er is
geen reden om aan de term « ontoereikend » een andere betekenis
te geven dan die welke in het gewone taalgebruik eraan wordt
gegeven, zodat ervan moet worden uitgaan dat de specifieke
methoden voor het verzamelen van gegevens enkel zullen kunnen
worden aangewend indien de gewone methoden het de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten niet mogelijk maken de
verwachte resultaten te bereiken. Een dergelijk begrip kan niet als
dermate vaag worden beschouwd dat het niet zou voldoen aan de
voorschriften van artikel 22 van de Grondwet en van artikel 8 van
het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.

Het begrip « graad van ernst van de potentiële bedreiging » verwijst
naar het beginsel van proportionaliteit voor de aanwending van de
methoden voor het verzamelen van gegevens, eveneens verankerd
in artikel 2 van de wet van 30 november 1998. Het bestreden
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artikel 18/3 verwijst naar de potentiële bedreiging bedoeld in
artikel 18/1 van de wet. De artikelen van de wet van 30 november
1998 waarnaar aldus wordt verwezen, beschrijven de opdrachten
van de Veiligheid van de Staat en die van de Algemene Dienst
inlichting en veiligheid van de Krijgsmacht. Rekening houdend met
de aldus beschreven opdrachten van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten, en in het bijzonder met de in de voormelde
bepalingen aangebrachte preciseringen ten aanzien van het begrip
« bedreiging », doet het bestreden artikel 18/3 geen afbreuk aan
artikel 22 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8 van
het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.

Tot besluit vernietigt het Hof, zoals reeds is opgemerkt, artikel 2, § 3,
van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ingevoegd bij artikel 2, 3°, van
de wet van 4 februari 2010 betreffende de methoden voor het
verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten en verwerpt het de beroepen voor het overige, onder
voorbehoud van de interpretaties aangegeven in het dictum.

32. De veroordeling tot betaling van de tegenwaarde van de
verbeurdverklaarde goederen
(arrest nr. 181/2011)

Sedert de wijziging ervan bij de wet van 21 december 2009
houdende fiscale en diverse bepalingen, bepaalt artikel 221, § 1, van
de algemene wet inzake douane en accijnzen, gecoördineerd bij
koninklijk besluit van 18 juli 1977 (afgekort : « AWDA »), dat, « in de
bij artikel 220 bepaalde gevallen, […] de goederen in beslag
[worden] genomen en verbeurd verklaard, en de overtreders […]
een geldboete [oplopen] van vijf- tot tienmaal de ontdoken rechten,
berekend volgens de hoogste douane- en accijnsrechten »; de eerste
zinsnede van die bepaling - waarover vragen zijn gesteld aan het
Hof - is ongewijzigd gebleven. Volgens artikel 220 van de AWDA,
waarnaar in het voormelde artikel 221, § 1, wordt verwezen,
worden « elke kapitein van een zeeschip, elke schipper of patroon
van om ’t even welk vaartuig, elke voerman, geleider, drager, en alle
andere personen, die, bij invoer of bij uitvoer, pogen, hetzij op het
eerste, hetzij op elk ander daartoe aangewezen kantoor, de vereiste
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aangiften te ontgaan en die aldus trachten de rechten van de
Schatkist te ontduiken, elke persoon bij wie een door de van kracht
zijnde wetten verboden opslag wordt gevonden, […] gestraft met
een gevangenisstraf van ten minste vier maanden en ten hoogste
een jaar. § 2. Bij herhaling beloopt de gevangenisstraf ten minste
acht maanden en ten hoogste twee jaar; voor elke verdere herhaling
ten minste twee jaar en ten hoogste vijf jaar ». Ten slotte bepaalt
artikel 224 van de AWDA - dat ook van belang is om het
toepassingsgebied van artikel 221, § 1, te bepalen - dat « het
bepaalde in de artikelen 220, 221 en 222 […] toepassing [vindt] op
het verkeer van goederen, die zonder geldig document in de
tolkring worden vervoerd, en bovendien, op het vervoer van alle
goederen, waarvan om ‘t even hoe kan worden bewezen dat ze de
voorgeschreven aangifte betreffende invoer, uitvoer, doorvoer of
vervoer ontgaan zijn; voor accijnsgoederen echter zullen alleen de
door de speciale wetten gestelde boeten en straffen worden
toegepast in de door die wetten bepaalde gevallen, die geen
verband houden met sluikinvoer of sluikuitvoer ».

Aan het Hof was eerst gevraagd of het voormelde artikel 221, § 1,
het strafrechtelijke wettigheidsbeginsel schendt in zoverre het
« aldus wordt gelezen dat de strafrechter die de verbeurdverklaring
op grond van dit artikel uitspreekt, daarnaast de veroordeling kan
of moet uitspreken tot de betaling, bij wijze van strafsanctie, van de
tegenwaarde van de verbeurd verklaarde goederen bij niet
wederoverlegging ervan ».

In het geding is te dezen niet de wettigheid van de strafbaarstelling
of van de strafrechtspleging, maar van de straf. Het Hof dient
derhalve te onderzoeken of artikel 14 van de Grondwet, in
samenhang gelezen met artikel 7 van het Europees Verdrag voor de
rechten van de mens en met artikel 15 van het Internationaal
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, zich ertegen
verzet dat de strafrechter, wanneer de verbeurdverklaarde goederen
niet worden overgelegd, de betaling van de geldwaarde ervan
vermag op te leggen, zonder dat hij daartoe uitdrukkelijk door de
wetgever is gemachtigd.

De verbeurdverklaring van de goederen is een straf waarin de in het
geding zijnde bepaling uitdrukkelijk voorziet. De tenuitvoerlegging
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van die straf wordt met name in het geval van inbreuken op de
douane- en accijnswetgeving vaak bemoeilijkt door de mobiliteit
van de goederen waarop douane- en accijnsrechten verschuldigd
zijn. De nood aan een effectieve en gelijke bestraffing inzake
douanemisdrijven staat eraan in de weg dat, wanneer de dader zich
van de betrokken goederen ontdoet, hij de bijkomende straf van de
verbeurdverklaring zou kunnen ontlopen. Uit de aard zelf van die
straf vloeit derhalve voort dat elke dader in de bij artikel 220 van de
AWDA bedoelde gevallen redelijkerwijze vermag te verwachten
dat, wanneer hij nalaat de verbeurdverklaarde goederen over te
leggen, de strafrechter de betaling van de geldwaarde ervan zal
opleggen. Uit hetgeen voorafgaat volgt dat, indien de in het geding
zijnde maatregel, in de interpretatie van de verwijzende rechter, als
een strafsanctie wordt beschouwd, aan de vereisten van artikel 14
van de Grondwet is voldaan in zoverre eenieder, op het ogenblik
waarop hij een gedrag aanneemt, de op te lopen sanctie kan kennen
wanneer dat gedrag strafbaar is.

Aan het Hof was ook gevraagd of artikel 221, § 1, van de AWDA het
beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie schendt in zoverre het,
in de interpretatie van de verwijzende rechter, de strafrechter de
bevoegdheid zou verlenen « om personen die wegens een inbreuk
op dit artikel strafrechtelijk worden veroordeeld tot de
verbeurdverklaring van de niet aangehaalde goederen, te
veroordelen tot de betaling van de tegenwaarde van deze goederen,
bij niet wederoverlegging ervan, terwijl in het gemeen strafrecht de
strafrechter niet de bevoegdheid heeft om personen die hij op basis
van de artikelen 42, 1°, en 43, eerste lid, van het Strafwetboek
strafrechtelijk veroordeelt tot de verbeurdverklaring van het
instrument of het voorwerp van het misdrijf, te veroordelen tot de
tegenwaarde van dit instrument of dit voorwerp, bij niet
wederoverlegging ervan ».

Krachtens artikel 42, 1°, van het Strafwetboek wordt bijzondere
verbeurdverklaring toegepast « op de zaken die het voorwerp van
het misdrijf uitmaken, en die welke gediend hebben of bestemd
waren tot het plegen van het misdrijf, wanneer zij eigendom van de
veroordeelde zijn »; artikel 43, eerste lid, van hetzelfde Wetboek
bepaalt dat bij misdaad of wanbedrijf de bijzondere
verbeurdverklaring, toepasselijk op de zaken bedoeld in artikel 42,
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1° en 2°, altijd wordt uitgesproken. De beklaagden voor de
verwijzende rechter wijzen daarnaast op artikel 43bis, tweede lid,
van hetzelfde Wetboek : die bepaling staat weliswaar toe dat, indien
de zaken niet kunnen worden gevonden in het vermogen van de
veroordeelde, de verbeurdverklaring betrekking heeft op het
bedrag dat overeenstemt met de geraamde geldwaarde van de
goederen, maar dat zou enkel gelden voor de zaken bedoeld in
artikel 42, 3°, van hetzelfde Wetboek, zijnde de
vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn
verkregen, de goederen en waarden die ervan in de plaats zijn
gesteld en de inkomsten uit de belegde voordelen; dezelfde
mogelijkheid zou derhalve niet bestaan ten aanzien van de zaken
bedoeld in artikel 42, 1°, (het voorwerp of instrument van het
misdrijf) en in artikel 42, 2°, (de zaken die uit het misdrijf
voortkomen) van hetzelfde Wetboek. Er is derhalve sprake van een
verschil in behandeling van twee categorieën van personen.

De vaststelling van de ernst van een misdrijf en van de
zwaarwichtigheid waarmee dat misdrijf kan worden bestraft,
behoort tot het opportuniteitsoordeel van de wetgever. Het Hof zou
zich op het aan de wetgever voorbehouden domein begeven indien
het bij de vraag naar de verantwoording van verschillen in de
talrijke wetteksten houdende strafrechtelijke sancties telkens een
afweging zou maken op grond van een waardeoordeel over de
laakbaarheid van de betrokken feiten ten opzichte van andere
strafbaar gestelde feiten. Wat de strafmaat en de burgerrechtelijke
gevolgen ervan betreft moet de beoordeling van het Hof beperkt
blijven tot die gevallen waar de keuze van de wetgever dermate
onsamenhangend is dat ze leidt tot een kennelijk onredelijk verschil
in behandeling tussen vergelijkbare misdrijven.

De in het geding zijnde bepaling maakt deel uit van de regelgeving
over het invorderen van douane- en accijnsrechten, die ertoe strekt
de omvang en frequentie van de fraude te bestrijden in deze
bijzonder technische en grensoverschrijdende materie, die mede
door een uitgebreide Europese regelgeving wordt beheerst. Het
gegeven dat de wetgever in die specifieke aangelegenheid is
afgeweken van het gemeen strafrecht, is op zich niet
discriminerend. Het verschil in behandeling tussen personen die in
een zaak van douane en accijnzen en in een zaak van gemeen
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strafrecht worden vervolgd, berust op de aard van de bij de wet
omschreven misdrijven. De veroordeling tot betaling van de
tegenwaarde van de verbeurdverklaarde goederen, in geval van
niet-overlegging daarvan, is een relevante maatregel ten aanzien
van de voormelde doelstelling van doeltreffende fraudebestrijding
en de zorg om de rechten van de Schatkist te vrijwaren. Er moet
evenwel worden nagegaan of de in het geding zijnde bepaling op
onevenredige wijze afbreuk doet aan de rechten van de personen
die worden veroordeeld wegens inbreuken op de AWDA.

Teneinde, volgens de parlementaire voorbereiding, « tegemoet te
komen aan een aantal arresten van het Grondwettelijk Hof » heeft
de wetgever bij artikel 26, 1°, van de wet van 21 december 2009
houdende fiscale en diverse bepalingen het vaste bedrag van
« tienmaal de ontdoken rechten » in de in het geding zijnde bepaling
vervangen door een geldboete van « vijf- tot tienmaal de ontdoken
rechten », hetgeen de mogelijkheid biedt van een spreiding tussen
de vroeger vastgestelde straf als maximumstraf en een
minimumstraf. Bovendien heeft de wetgever bij artikel 37 van
dezelfde wet in de AWDA artikel 281-2 ingevoegd, dat de
strafrechter toestaat om, wanneer er verzachtende omstandigheden
bestaan, een geldboete op te leggen die lager is dan het wettelijke
minimum. De in het geding zijnde bepaling doet derhalve geen
onevenredige gevolgen ontstaan.

Het Hof beslist bijgevolg dat artikel 221, § 1, van de algemene wet
inzake douane en accijnzen, gecoördineerd bij koninklijk besluit van
18 juli 1977, de artikelen 10, 11, 12 en 14 van de Grondwet niet
schendt.

33. De van toepassing zijnde straf in geval van een
gecorrectionaliseerde misdaad die in een staat van
herhaling is gepleegd
(arresten nrs. 193/2011 en 199/2011)

Bij artikel 14 van de wet van 21 december 2009 tot hervorming
van het hof van assisen wordt in Boek II, Titel II, Hoofdstuk II van
het Wetboek van strafvordering een artikel 216novies ingevoegd,
naar luid waarvan « het hof van assisen […] kennis [neemt] van
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misdaden, met uitzondering van de gevallen waarin toepassing
gemaakt wordt van artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de
verzachtende omstandigheden »; het is op 1 mei 2010 in werking
getreden.

Sedert de vervanging ervan bij artikel 230 van dezelfde wet van
21 december 2009 - dat eveneens op 1 mei 2010 in werking is
getreden -, bepaalt artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de
verzachtende omstandigheden dat, « in de gevallen waarin er grond
mocht zijn om alleen een correctionele straf uit te spreken wegens
verzachtende omstandigheden of om reden van verschoning, […]
de raadkamer of de kamer van inbeschuldigingstelling, bij een met
redenen omklede beschikking, de verdachte naar de correctionele
rechtbank [kan] verwijzen. Evenzo kan het openbaar ministerie,
indien geen gerechtelijk onderzoek is gevorderd, de beklaagde
rechtstreeks voor de correctionele rechtbank dagvaarden of
oproepen met mededeling van de verzachtende omstandigheden of
van de reden van verschoning, wanneer het van oordeel is dat er
wegens verzachtende omstandigheden of om reden van
verschoning geen grond is om een hogere straf te vorderen dan een
correctionele straf. Alleen in de volgende gevallen kan het openbaar
ministerie rechtstreeks dagvaarden of oproepen en kan de
raadkamer of de kamer van inbeschuldigingstelling verwijzen
wegens verzachtende omstandigheden : 1° als de in de wet
bepaalde straf twintig jaar opsluiting niet te boven gaat; 2° als het
gaat om een poging tot misdaad strafbaar met levenslange
opsluiting […] ». Bovendien kan, volgens artikel 56 van het
Strafwetboek, gewijzigd bij artikel 32 van de wet van 9 april 1930
« tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de
gewoontemisdadigers », zoals het is vervangen bij artikel 1 van de
wet van 1 juli 1964 « tot bescherming van de maatschappij tegen de
abnormalen en de gewoontemisdadigers », « hij die, na tot een
criminele straf te zijn veroordeeld, een wanbedrijf pleegt, […]
worden veroordeeld tot het dubbele van het maximum van de straf,
bij de wet op het wanbedrijf gesteld. Dezelfde straf kan worden
uitgesproken in geval van een vroegere veroordeling tot
gevangenisstraf van ten minste een jaar, indien de veroordeelde het
nieuwe wanbedrijf pleegt voordat vijf jaren zijn verlopen sinds hij
zijn straf heeft ondergaan of sinds zijn straf verjaard is ».
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In een eerste zaak - waarop het antwoordt bij zijn arrest
nr. 193/2011 - was aan het Hof eerst een vraag gesteld over de
bestaanbaarheid van artikel 2, eerste lid en derde lid, 2°, van de
voormelde wet van 4 oktober 1867 met de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet, in zoverre die bepaling een verschil in behandeling zou
invoeren tussen twee categorieën van inverdenkinggestelden aan
wie feiten worden verweten die een poging tot moord uitmaken en
die zijn gepleegd minder dan vijf jaar nadat die
inverdenkinggestelden een gevangenisstraf van minstens één jaar
hebben ondergaan of nadat die straf is verjaard : enerzijds, diegenen
ten aanzien van wie de raadkamer of de kamer van
inbeschuldigingstelling de verwijzing naar de correctionele
rechtbank wegens verzachtende omstandigheden gelast en,
anderzijds, diegenen ten aanzien van wie het onderzoeksgerecht de
verwijzing naar het hof van assisen gelast : de eerstgenoemden
zouden kunnen worden veroordeeld tot een straf van langere duur
dan die welke aan de laatstgenoemden wordt opgelegd.

Het Hof antwoordt dat dat verschil in behandeling niet uit de in het
geding zijnde bepaling voortvloeit : alle inverdenkinggestelden aan
wie feiten worden verweten die een poging tot moord uitmaken,
kunnen, indien er verzachtende omstandigheden bestaan die
verantwoorden dat enkel een correctionele straf wordt
uitgesproken, aan de onderzoeksgerechten vragen om hun
verwijzing naar de correctionele rechtbank te gelasten, met
toepassing van die bepaling; die bepaling strekt overigens niet ertoe
de duur te bepalen van de straf die de correctionele rechtbank of het
hof van assisen kunnen uitspreken ten aanzien van de
inverdenkinggestelden die zij moeten berechten. Het Hof beslist
bijgevolg dat artikel 2, eerste lid en derde lid, 2°, van de wet van
4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden, vervangen bij
artikel 230 van de voormelde wet van 21 december 2009, de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt.

In dezelfde zaak was aan het Hof ook een vraag gesteld over de
bestaanbaarheid van artikel 56, tweede lid, van het Strafwetboek, in
samenhang gelezen met artikel 2, eerste lid en derde lid, 2°, van de
wet van 4 oktober 1867, met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet,
in zoverre die wetsbepalingen een verschil in behandeling zouden
invoeren tussen twee categorieën van inverdenkinggestelden aan
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wie feiten worden verweten die een poging tot moord uitmaken en
die zijn gepleegd minder dan vijf jaar nadat die
inverdenkinggestelden een gevangenisstraf van minstens één jaar
hebben ondergaan of nadat die straf is verjaard : enerzijds, diegenen
ten aanzien van wie de raadkamer of de kamer van
inbeschuldigingstelling de verwijzing naar de correctionele
rechtbank wegens verzachtende omstandigheden gelast en,
anderzijds, diegenen ten aanzien van wie het onderzoeksgerecht de
verwijzing naar het hof van assisen gelast; de eerstgenoemden
zouden kunnen worden veroordeeld tot een straf van langere duur
dan die welke aan de laatstgenoemden wordt opgelegd.

Moord is strafbaar met levenslange opsluiting (artikel 394 van het
Strafwetboek, gewijzigd bij artikel 15, eerste lid, van de wet van 10
juli 1996 « tot afschaffing van de doodstraf en tot wijziging van de
criminele straffen »). Aangezien opsluiting een criminele straf is
(artikel 7 van het Strafwetboek), is dat misdrijf een misdaad
(artikel 1, eerste lid, van het Strafwetboek). Poging tot misdaad is
strafbaar met de straf die onmiddellijk lager is dan die gesteld op de
misdaad zelf, zodat poging tot moord strafbaar is met opsluiting
van twintig tot dertig jaar (artikel 52 van het Strafwetboek, in
samenhang gelezen met de artikelen 80, eerste lid, en 9 van het
Strafwetboek). Aangezien opsluiting een criminele straf is, is poging
tot moord ook een misdaad.

Het staat in beginsel aan het hof van assisen een persoon te
berechten die van een misdaad in verdenking is gesteld. Zulks is
evenwel niet het geval wanneer die persoon, met toepassing van
artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867, wegens verzachtende
omstandigheden naar de correctionele rechtbank wordt verwezen
(artikel 216novies van het Wetboek van strafvordering, ingevoegd bij
artikel 14 van de wet van 21 december 2009); een dergelijke
verwijzing heeft tot gevolg dat het feit dat de gecorrectionaliseerde
misdaad uitmaakt, wettelijk als een wanbedrijf moet worden
beschouwd.

Indien de persoon die van poging tot moord in verdenking is
gesteld, wegens verzachtende omstandigheden naar de
correctionele rechtbank wordt verwezen, kan die hem enkel tot een
correctionele straf veroordelen. In dat verband bepaalt artikel 25
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van het Strafwetboek, zoals het is gewijzigd bij artikel 2 van de wet
van 21 december 2009, dat « de duur van de correctionele
gevangenisstraf […], behoudens de in de wet bepaalde gevallen,
[…] ten hoogste twintig jaar [is] voor een met opsluiting van twintig
jaar tot dertig jaar of met levenslange opsluiting strafbare misdaad
die gecorrectionaliseerd is […] ». De correctionele rechtbank kan de
van poging tot moord in verdenking gestelde persoon, wegens dat
misdrijf, dus veroordelen tot een correctionele gevangenisstraf van
maximum twintig jaar. Wanneer die persoon dat wanbedrijf minder
dan vijf jaar na het ondergaan of het verjaren van een
gevangenisstraf van minstens één jaar heeft gepleegd, kan de
rechtbank de duur van die gevangenisstraf op maximum veertig
jaar vaststellen (voormeld artikel 56, tweede lid, van het
Strafwetboek). Het hof van assisen kan, van zijn kant, de persoon
die van poging tot moord wordt beschuldigd, nooit veroordelen tot
een criminele straf die het dubbele van het bij de wet op die
misdaad gestelde maximum bedraagt (Cass., 30 juni 1999, Arr. Cass.,
1999, nr. 411). Uit het voorgaande vloeit voort dat, door de
combinatie van de artikelen 25 en 56, tweede lid, van het
Strafwetboek en artikel 2, eerste lid en derde lid, 2°, van de wet van
4 oktober 1867, de inverdenkinggestelde die tot de hiervoor
beschreven eerste categorie behoort - die naar de correctionele
rechtbank wordt verwezen -, kan worden veroordeeld tot een
vrijheidsberoving van langere duur (correctionele gevangenisstraf
van veertig jaar) dan die welke de inverdenkinggestelde die tot de
beschreven tweede categorie behoort, die van zijn kant naar het hof
van assisen wordt verwezen, riskeert - opsluiting van 30 jaar. In zijn
arrest nr. 199/2011 (B.5.3, in fine) voegt het Hof daaraan toe dat,
wanneer het hof van assisen verzachtende omstandigheden in
aanmerking neemt, de inverdenkinggestelde die tot de tweede
categorie behoort, bovendien slechts tot een gevangenisstraf van
maximum twintig jaar kan worden veroordeeld (artikelen 79 en 80
van het Strafwetboek).

Artikel 56, tweede lid, van het Strafwetboek maakt deel uit van een
geheel van bepalingen die volgens de parlementaire voorbereiding
ertoe strekken de herhaling te bestraffen, met andere woorden het
geval waarin « de dader van een eerste misdrijf, die wegens dat feit
is gestraft, er een tweede pleegt »; aangezien zij een « verzwarende
omstandigheid » is en aangezien zij getuigt van de
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ondoeltreffendheid van de eerste straf om « [de veroordeelde] ertoe
aan te sporen de wet na te leven », verantwoordt de herhaling de
toepassing van een strengere straf; de aan de rechter gelaten
mogelijkheid om het dubbele van het maximum van de
correctionele straf uit te spreken waarin bij de wet voor dat tweede
feit is voorzien, is een nuttige waarborg in het belang van de
samenleving. De onmogelijkheid voor de rechter om een dergelijke
beslissing te nemen wanneer een misdaad volgt op een
veroordeling tot een correctionele straf, wordt verantwoord door
het feit dat « de criminele straf […] voldoende zwaar is en aan de
rechter genoeg ruimte laat om in alle behoeften van verzwaring te
voorzien welke die herhaling heeft doen ontstaan », waarbij « de
ondoeltreffendheid van de eerste veroordeling dan wordt verholpen
door de noodzakelijke strengheid van de tweede ». De toewijzing
aan de raadkamer en aan de kamer van inbeschuldigingstelling van
de bevoegdheid om een van poging tot moord in verdenking
gestelde persoon naar de correctionele rechtbank te verwijzen, heeft
volgens de parlementaire voorbereiding tot doel het aantal door het
hof van assisen onderzochte zaken te verminderen.

Ook al is de correctionele gevangenisstraf een straf die verschilt van
de criminele straf van de opsluiting, toch hebben die twee sancties
gemeen dat zij de veroordeelde van zijn vrijheid beroven. Noch de
aard van de criminele straf, noch de bekommernis om de werklast
van het hof van assisen te verminderen maken het dus mogelijk om
het in het geding zijnde verschil in behandeling redelijkerwijs te
verantwoorden. Het Hof beslist bijgevolg dat artikel 56, tweede lid,
van het Strafwetboek, in samenhang gelezen met artikel 25 van
hetzelfde Wetboek, met artikel 216novies van het Wetboek van
strafvordering en met artikel 2, eerste lid en derde lid, van de wet
van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden, de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, doch enkel in zoverre
het toelaat de inverdenkinggestelde die naar de correctionele
rechtbank is verwezen wegens een gecorrectionaliseerde misdaad
die is gepleegd minder dan vijf jaar nadat hij een gevangenisstraf
van minstens één jaar heeft ondergaan of nadat die straf is verjaard,
te veroordelen tot een hogere straf dan die welke kan worden
uitgesproken ten aanzien van de inverdenkinggestelde die, wegens
dezelfde misdaad die in diezelfde omstandigheid is gepleegd,
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verwezen is naar het hof van assisen dat verzachtende
omstandigheden in aanmerking neemt.

Het Hof beklemtoont dat het aan de wetgever staat die
discriminatie weg te werken. In afwachting dat de wetgever
optreedt, komt het de correctionele rechter toe bij de bepaling van
de straf erover te waken dat hij in zodanig geval niet veroordeelt tot
een vrijheidsberovende straf waarvan de duur de maximumtermijn
van de vrijheidsberovende straf die door het hof van assisen dat
verzachtende omstandigheden in aanmerking neemt, zou kunnen
worden opgelegd, te boven gaat.

34. Het bevel tot verlenging van de arrestatietermijn van
24 uur
(arrest nr. 201/2011)

De wet van 13 augustus 2011 « tot wijziging van het Wetboek van
strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan
elkeen wiens vrijheid wordt benomen rechten te verlenen,
waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te
worden bijgestaan » heeft als doel de Belgische wetgeving in
overeenstemming te brengen met de zogenaamde
Salduz-rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens. Volgens die rechtspraak heeft eenieder die wordt
ondervraagd door de politie, recht op bijstand van een advocaat
vanaf het eerste verhoor en mag, indien dat recht wordt
geschonden, een strafrechtelijke veroordeling niet worden
gebaseerd op bekentenissen die de verdachte tijdens het eerste
politieverhoor heeft afgelegd (EHRM, 27 november 2008, Salduz
t. Turkije, § 55).

Daartoe voegt artikel 4 van de wet van 13 augustus 2011 een nieuw
artikel 2bis in de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis in : die bepaling kent met name aan eenieder die van zijn
vrijheid is beroofd, een recht toe op vertrouwelijk overleg met een
advocaat, dat vooraf moet gaan aan het eerste verhoor. Artikel 15bis
van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis - bij
artikel 6 van de bestreden wet ingevoegd in het nieuwe
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hoofdstuk II/1 (« Het bevel tot verlenging ») van de wet van 20 juli
1990 betreffende de voorlopige hechtenis - maakt het mogelijk de in
artikel 1, 1°, of de in artikel 2 van die wet van 20 juli 1990 bedoelde
vrijheidsberoving met 24 uur te verlengen.

Bij het Hof is een beroep tot vernietiging ingesteld gericht tegen het
voormelde artikel 6 en de artikelen 2, 4, 5 en 9 van de wet van
13 augustus 2011, in zoverre zij verwijzen naar het voormelde
artikel 15bis.1

Het nieuwe artikel 15bis werd in de parlementaire voorbereiding
voorgesteld als een noodzakelijk gevolg van de nieuwe procedurele
waarborgen. Het zou niet altijd mogelijk zijn een bevel tot
aanhouding te betekenen binnen een termijn van 24 uur, indien de
procedures bedoeld in het nieuwe artikel 47bis, § 2, van het Wetboek
van Strafvordering en in het nieuwe artikel 2bis van de wet van
20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis zouden worden
nageleefd. In de parlementaire voorbereiding wordt ook
aangegeven dat de wetgever geen « systematische verlenging, noch
[…] een automatische verlenging van 24 uren naar 48 uren »
mogelijk heeft willen maken, maar heeft gekozen voor een
punctuele verlenging van de arrestatietermijn, in de concrete
gevallen waarin is aangetoond dat dit verantwoord is. Hij heeft in
het bijzonder rekening willen houden met het risico van
overschrijding van de termijn van 24 uur in de grote strafrechtelijke
onderzoeken waarin aangehouden personen mogelijkerwijs niet
snel de mogelijkheid zouden hebben om overleg te plegen met een
advocaat. Hij heeft ten slotte geoordeeld dat een verlenging van de
termijn het mogelijk kon maken dat de onderzoeksrechter beter
wordt geı̈nformeerd alvorens een voorlopige hechtenis te bevelen,
hetgeen kan bijdragen tot de bescherming van de vrijheid van de
betrokkenen. Bovendien moet worden beklemtoond dat het bevel
tot verlenging met redenen moet zijn omkleed en de elementen
moet vermelden die het ingaan van een nieuwe termijn
verantwoorden, namelijk de ernstige aanwijzingen van schuld aan
een misdaad of een wanbedrijf en de bijzondere omstandigheden
van het voorliggende geval. Zulks houdt in dat een dossier met alle

1 Bij het Hof was eveneens een vordering tot schorsing van die bepalingen aanhangig
gemaakt, een vordering die het heeft verworpen bij zijn arrest nr. 177/2011.
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noodzakelijke elementen wordt opgesteld teneinde de mogelijkheid
te bieden aan de procureur des Konings om tot vorderingen over te
gaan, en aan de onderzoeksrechter om zijn bevel met redenen te
omkleden.

In de eerste plaats werd artikel 15bis van de wet van 20 juli 1990,
ingevoegd bij artikel 6 van de bestreden wet, verweten een
schending in te houden van artikel 12 van de Grondwet, in
samenhang gelezen met artikel 5 van het Europees Verdrag voor de
rechten van de mens, doordat die bepaling het mogelijk maakt dat
de duur van de effectieve vrijheidsbeneming tijdens welke nog geen
bevel tot aanhouding wordt betekend, de 24 uur overschrijdt,
zonder dat de verdachte in de zin van artikel 15bis van de wet van
20 juli 1990 tijdens de eerste periode van 24 uur door de
onderzoeksrechter wordt ondervraagd.

Na artikel 12, derde lid, van de Grondwet en artikel 5 van het
Europees Verdrag voor de rechten van de mens te hebben
aangehaald, merkt het Hof op dat, gelet op het fundamentele belang
van de habeas corpus alle beperkingen op de individuele vrijheid
restrictief dienen te worden geı̈nterpreteerd en hun
grondwettigheid met de grootste omzichtigheid dient te worden
onderzocht. Vermits zowel artikel 12 van de Grondwet als artikel 5
van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens het recht op
individuele vrijheid waarborgen, dient het Hof, bij de toetsing aan
artikel 12 van de Grondwet, rekening te houden met de voormelde
verdragsbepaling; de verwijzing naar het interne recht in artikel 5
van dat Verdrag, houdt in dat rekening wordt gehouden met de in
artikel 12, derde lid, van de Grondwet besloten waarborgen.

Aan het vereiste van artikel 12, derde lid, van de Grondwet is
voldaan indien bij de aanhouding een met redenen omkleed bevel
van de rechter wordt betekend dat die aanhouding gelast of nog
indien uiterlijk binnen 24 uur vanaf de aanhouding een met redenen
omkleed bevel van de rechter wordt betekend dat die aanhouding
bevestigt. Het in artikel 15bis van de wet van 20 juli 1990 bedoelde
bevel tot verlenging is een « met redenen omkleed bevel van de
rechter », in de zin van artikel 12, derde lid, van de Grondwet : zoals
de Raad van State in zijn advies heeft opgemerkt, vermeldt dat
bevel immers de gegevens die het ingaan van een nieuwe en
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eenmalige termijn verantwoorden, inzonderheid de ernstige
aanwijzingen van schuld aan een misdaad of een wanbedrijf en de
bijzondere redenen van het voorliggende geval.

Aan het vereiste van artikel 5.3 van het Europees Verdrag voor de
rechten van de mens is voldaan indien de persoon die is
aangehouden overeenkomstig artikel 5.1, c), van hetzelfde Verdrag,
onmiddellijk voor een rechter wordt geleid. Die rechter dient de
verdachte persoonlijk te verhoren (EHRM, 18 februari 1999, Hood
t. Verenigd Koninkrijk, § 60; grote kamer, 29 maart 2010, Medvedyev
e.a. t. Frankrijk, § 124) en dient zich zo spoedig mogelijk op grond
van juridische criteria uit te spreken over het bestaan van de
redenen die de aanhouding wettigen; indien die redenen ontbreken,
moet hij de invrijheidstelling bevelen (EHRM, 25 maart 1999,
Nikolova t. Bulgarije, § 49). De uit de toepassing van artikel 15bis van
de wet van 20 juli 1990 voortvloeiende termijn van maximaal 48 uur
voldoet aan de voormelde vereiste van onmiddellijkheid (EHRM,
29 april 1999, Aquilina t. Malta, § 51; 15 december 2004, Ikincisoy
t. Turkije, § 103; 6 oktober 2005, H.Y. en Hü.Y. t. Turkije, § 141; grote
kamer, 3 oktober 2006, McKay t. Verenigd Koninkrijk, §§ 47-48).

Vóór het verstrijken van die termijn van 48 uur staat het in
voorkomend geval aan de onderzoeksrechter, overeenkomstig
artikel 16 van de wet van 20 juli 1990, een aanhoudingsbevel uit te
vaardigen na de verdachte te hebben ondervraagd en gehoord.

Het uitgangspunt dat artikel 12, derde lid, van de Grondwet en
artikel 5.3 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens
een onlosmakelijk geheel vormen, impliceert niet dat voorafgaand
aan het rechterlijk bevel, bedoeld in de eerstgenoemde bepaling, de
aangehouden persoon door de rechter dient te worden gehoord,
zoals vereist door de laatstgenoemde bepaling. Bovendien vormt
het feit dat de beslissing tot verlenging wordt genomen door een
magistraat die onafhankelijk is van de vervolgende overheid, een
waarborg voor de verdachte.

De verzoeker verweet het voormelde artikel 15bis eveneens een
schending in te houden van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet,
in samenhang gelezen met de artikelen 5 en 6 van het Europees
Verdrag voor de rechten van de mens, met artikel 48, lid 2, van het
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Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en met de
algemene beginselen van behoorlijke rechtspraak, waaronder het
beginsel van het recht van verdediging en het beginsel audi alteram
partem. Die bepalingen en beginselen zouden zijn geschonden
(1) doordat de verdachte niet wordt gehoord, terwijl het openbaar
ministerie wel wordt gehoord, (2) doordat de verdachte zou worden
benadeeld ten opzichte van de « inverdenkinggestelde » in de zin
van artikel 16, § 2, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis, die wel door de onderzoeksrechter dient te
worden gehoord, en (3) doordat artikel 15bis kan worden toegepast
in het kader van een zogenaamde mini-instructie.

De rechten van de verdediging en het recht op een eerlijk proces zijn
fundamenteel in een rechtsstaat. Het beginsel van de
wapengelijkheid tussen de vervolgende partij en de verdediging,
alsook het contradictoire karakter van het proces, met inbegrip van
de procedure, zijn fundamentele elementen van het recht op een
eerlijk proces. Een beperking van de voormelde beginselen kan
evenwel worden verantwoord, niet alleen wanneer hogere belangen
in het geding zijn die dienen te worden afgewogen tegen de rechten
van de beklaagde (zie o.a. arrest nr. 105/20071), maar ook indien de
beperking noodzakelijk is om de inachtneming van andere
grondrechten te waarborgen. Zoals hiervoor reeds is vermeld,
beoogt de bestreden wet, teneinde tegemoet te komen aan de
Salduz-rechtspraak, op een structurele wijze het recht op bijstand
van een advocaat vanaf het eerste verhoor te waarborgen.
Aangezien de wetgever zich, aldus de parlementaire voorbereiding,
realiseerde « dat bij de invoering van de bijstand van de advocaat de
termijn van 24 uur in sommige dossiers moeilijk houdbaar wordt »,
vermocht hij toe te staan dat die termijn in bijzondere
omstandigheden, zonder dat de beklaagde daarover wordt
gehoord, kan worden verlengd, teneinde het recht op bijstand van
een advocaat vanaf het eerste verhoor in alle omstandigheden te
waarborgen. Rekening houdend met de strikt bepaalde
toepassingsvoorwaarden van het bevel tot verlenging alsook met de
korte en eenmalige termijn van de verlenging, na afloop waarvan de

1 Verslag 2007, pp. 63-74.
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verdachte in voorkomend geval alsnog door de onderzoeksrechter
wordt gehoord, heeft de wetgever niet op onevenredige wijze
afbreuk gedaan aan de rechten van de betrokken personen.

De verdachte die het voorwerp is van een bevel tot verlenging,
bedoeld in artikel 15bis van de wet van 20 juli 1990, bevindt zich in
een andere situatie dan de inverdenkinggestelde die het voorwerp
is van een gerechtelijk onderzoek en tegen wie een bevel tot
aanhouding kan worden uitgevaardigd.

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 kunnen
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.

Zoals reeds werd vastgesteld, heeft de wetgever niet op
onevenredige wijze afbreuk gedaan aan de rechten van de
betrokken personen. Het feit dat het bevel tot verlenging zou
kunnen worden verleend in de loop van een procedure van
mini-instructie, bedoeld in artikel 28septies van het Wetboek van
strafvordering, wijzigt die conclusie niet.

Het Hof verwerpt derhalve het beroep.
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X. FISCAAL RECHT

35. Het aanvangspunt van de termijn waarbinnen een
vordering tegen de belastingadministratie moet worden
ingesteld
(arrest nr. 59/2011)

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

Het snijdt die aangelegenheid opnieuw aan naar aanleiding van een
prejudiciële vraag over artikel 1385undecies van het Gerechtelijk
Wetboek, vóór de inwerkingtreding van artikel 53bis van hetzelfde
Wetboek. Aan het Hof werd een vraag gesteld over de
bestaanbaarheid, met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van
die bepaling, in die zin geı̈nterpreteerd dat wordt vermoed dat de
ontvangst van een directoriale beslissing gebeurt op de werkdag die
volgt op die van de verzending ervan : dat zou een discriminatie tot
gevolg hebben tussen, enerzijds, de belastingplichtige die een
aanslagbiljet ontvangt, waarvan de beroepstermijn begint te lopen
op de derde werkdag die volgt op die van de verzending ervan en,
anderzijds, de belastingplichtige die een directoriale beslissing
ontvangt, waarvan de beroepstermijn begint te lopen op de dag na
de werkdag die volgt op die van de verzending ervan.

Voor het bepalen van de beroepstermijn die van toepassing is op de
aanslagbiljetten, verwijst de verwijzende rechter naar het arrest van
het Hof nr. 162/20072 van 19 december 2007. In dat arrest werd aan
het Hof een vraag gesteld over de bestaanbaarheid van artikel 371
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in samenhang
gelezen met de artikelen 32 en 52 van het Gerechtelijk Wetboek, met
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, zelf in samenhang gelezen
met artikel 14, lid 1, van het Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten en met artikel 6 van het Europees

1 Zie verslag 2007, pp. 121-122 en verslag 2010, pp. 154-158.
2 Zie het voormelde verslag 2007, pp. 121-122.
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Verdrag voor de rechten van de mens, indien het zo wordt
geı̈nterpreteerd dat de datum van verzending vermeld op het
aanslagbiljet, de datum is waarop de bezwaartermijn een aanvang
neemt; het Hof heeft vastgesteld dat, in die interpretatie, de termijn
voor het indienen van een fiscaal bezwaarschrift een aanvang zou
nemen op een ogenblik waarop de geadresseerde geen kennis kan
hebben van het aanslagbiljet en het heeft geconcludeerd tot de
schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, om de in B.3
tot B.5 aangegeven redenen.1 Uit de motivering van het
verwijzingsarrest blijkt dat de interpretatie die de in het geding
zijnde bepaling wordt gegeven, voortvloeit uit het arrest van het
Hof van Cassatie van 23 juni 2006 (Arr. Cass., 2006, nr. 354), luidens
hetwelk « een kennisgeving bij aangetekende brief wordt geacht
geschied te zijn de eerste werkdag die volgt op de dag van de afgifte
van de brief ter post. Op die datum immers wordt de geadresseerde
geacht kennis ervan te hebben kunnen nemen ».

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 kunnen
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.

1 « B.3. Zoals het Hof reeds in de arresten nrs. 170/2003, 166/2005, 34/2006, 43/2006,
85/2007 en 123/2007 heeft geoordeeld, is het redelijk verantwoord dat de wetgever,
om rechtsonzekerheid te vermijden, de termijnen van rechtspleging laat lopen vanaf
een datum die niet afhankelijk is van de handelwijze van de partijen. De keuze van de
datum van verzending van het aanslagbiljet als aanvangspunt van de beroepstermijn
beperkt evenwel het recht van verdediging van de geadresseerden op onevenredige
wijze, doordat die termijnen beginnen te lopen op een ogenblik dat zij nog geen kennis
kunnen hebben van de inhoud van het aanslagbiljet.
B.4. De doelstelling om rechtsonzekerheid te vermijden zou evengoed kunnen worden
bereikt indien de termijn zou ingaan op de dag waarop de geadresseerde, naar alle
waarschijnlijkheid, kennis ervan heeft kunnen nemen, dit wil zeggen de derde
werkdag volgend op die waarop het aanslagbiljet aan de postdiensten werd
overhandigd, tenzij de geadresseerde het tegendeel bewijst (artikel 53bis van het
Gerechtelijk Wetboek).
B.5. In zoverre volgens de in het geding zijnde bepaling de beroepstermijn begint te
lopen op de datum van verzending die voorkomt op het aanslagbiljet waarop de
bezwaartermijn vermeld staat, beperkt zij op onevenredige wijze de rechten van
verdediging van de belastingplichtige ».
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Het Hof heeft reeds herhaalde malen geoordeeld dat een bepaling
krachtens welke de termijn waarover een persoon beschikt om een
jurisdictioneel (arresten nrs. 170/20031, 166/2005, 34/2006, 43/20062

en 48/2006) of een administratief beroep (arresten nrs. 85/2007,
123/2007, 162/20073 en 178/2009) 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 doordat die termijn begint te lopen op een
ogenblik dat de geadresseerde nog geen kennis kan hebben van de
inhoud van de beslissing. Dit houdt evenwel niet in dat de termijn
waarover een persoon beschikt om een jurisdictioneel of een
administratief beroep in te stellen tegen een beslissing slechts kan
aanvangen vanaf de derde werkdag die volgt op die waarop de
brief aan de postdiensten werd overhandigd, zoals artikel 53bis, 2°,
van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt : nagegaan dient te worden of
het aanvangspunt van een termijn, rekening houdend met de aard
van de procedure en met de aard en de gevolgen van de
niet-naleving ervan, het recht van verdediging al dan niet op
onevenredige wijze beperkt.

Het in het geding zijnde artikel 1385undecies van het Gerechtelijk
Wetboek bepaalt dat de vordering tegen de belastingadministratie
dient te worden ingesteld « binnen een termijn van drie maanden
vanaf de kennisgeving van de beslissing ». Luidens de al eerder
vermelde rechtspraak van het Hof van Cassatie wordt een
kennisgeving bij aangetekende brief geacht geschied te zijn de
eerste werkdag die volgt op de dag van de afgifte van de brief ter
post. Luidens artikel 52 van het Gerechtelijk Wetboek wordt een
termijn gerekend vanaf de dag na die van de akte of van de
gebeurtenis die hem doet ingaan. Uit die elementen volgt dat de in
het geding zijnde termijn niet ingaat op het ogenblik van de
verzending van de beslissing met betrekking tot het administratief
beroep, maar op de dag na de werkdag die volgt op die van de
verzending ervan.

1 Zie verslag 2003, pp. 82-85.
2 Zie verslag 2006, pp. 111-114.
3 Zie het voormelde verslag 2007, pp. 121-122.
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De in het geding zijnde termijn vangt bijgevolg aan op het ogenblik
waarop de geadresseerde van de kennisgeving redelijkerwijs kan
worden geacht ervan kennis te hebben genomen; die termijn
bedraagt drie maanden vanaf de kennisgeving van de beslissing
met betrekking tot het administratief beroep. De wetgever vermocht
dan ook redelijkerwijs van mening te zijn dat het niet onontbeerlijk
was te bepalen dat de termijn slechts zou ingaan op de derde
werkdag die volgt op die van de verzending van de beslissing. De
aldus door de wetgever gemaakte keuze heeft geen onevenredige
gevolgen rekening houdend, enerzijds, met het algemene
rechtsbeginsel volgens hetwelk de strengheid van de wet in geval
van overmacht of van onoverwinnelijke dwaling kan worden
gemilderd - beginsel waarvan de in het geding zijnde bepalingen
niet zijn afgeweken - en, anderzijds, met het feit dat de betrokkenen,
die in een procedure zijn verwikkeld en derhalve worden geacht
alle dienstige maatregelen tot vrijwaring van hun rechten te nemen,
niet ertoe zijn gehouden hun verdediging te organiseren in
omstandigheden die onredelijk moeilijk zouden moeten worden
geacht. Uit wat voorafgaat volgt dat de in het geding zijnde
bepaling de rechten van verdediging van de geadresseerde niet op
onevenredige wijze beperkt.

Het Hof beslist bijgevolg dat artikel 1385undecies van het
Gerechtelijk Wetboek, in die zin geı̈nterpreteerd dat wordt vermoed
dat de ontvangst van een directoriale beslissing gebeurt op de
werkdag die volgt op die van de verzending ervan, de artikelen 10
en 11 van de Grondwet niet schendt.

36. De gedeeltelijke vermindering van de onroerende
voorheffing voor de alleenstaande belastingplichtige die
zijn kinderen op gelijkmatig verdeelde wijze huisvest
(arrest nr. 63/2011)

Aan het Hof werd een vraag gesteld over de bestaanbaarheid van
artikel 136 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
(hierna : WIB 1992) met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in
zoverre die bepaling, indien zij in die zin wordt geı̈nterpreteerd dat
zij het niet mogelijk maakt dat de kinderen van gescheiden ouders
op fiscaal vlak tegelijkertijd ten laste worden genomen door hun
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beide ouders, een verschil in behandeling teweegbrengt tussen de
ouders die hun kinderen ten laste hebben, naargelang die laatsten al
dan niet bij hen zijn gedomicilieerd. Zoals het op het hangende
geschil voor de verwijzende rechter van toepassing is, bepaalt dat
artikel 136 dat « als ten laste van de belastingplichtigen worden
aangemerkt, mits zij deel uitmaken van hun gezin op 1 januari van
het aanslagjaar en zij persoonlijk in het belastbare tijdperk geen
bestaansmiddelen hebben gehad die meer dan 2.660,00 EUR […]
netto bedragen : 1° hun kinderen; […] ».

Uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat het geschil betrekking heeft
op de weigering van de belastingadministratie om aan de eiser voor
de verwijzende rechter de vermindering van de onroerende
voorheffing voor kinderen ten laste toe te kennen aangezien de
kinderen, die hij op gelijkmatig verdeelde wijze huisvest, bij zijn
ex-echtgenote zijn gedomicilieerd. Daaruit volgt dat het
aangevoerde verschil in behandeling niet zijn oorsprong vindt in
artikel 136 van het WIB 1992, maar in de artikelen 257 en 258 van
hetzelfde Wetboek - waarvan het Hof de in het Waalse Gewest van
toepassing zijnde versie aanhaalt -, die betrekking hebben op de
vermindering van de onroerende voorheffing voor kinderen ten
laste. Het verschil in behandeling vloeit echter enkel uit die
bepalingen voort indien zij in samenhang worden gelezen met de in
artikel 136 van het WIB 1992 vervatte definitie van « kinderen ten
laste », wanneer die definitie van toepassing is op de berekening
van de onroerende voorheffing. Hoewel het begrip « gezin »,
waarop een beroep wordt gedaan bij het bepalen van wat onder
« kinderen ten laste » moet worden verstaan, in beginsel een feitelijk
begrip is (Cass., 12 maart 2010, F.09.0023.F), kan, volgens de
verwijzende rechter, met betrekking tot een afwisselende
huisvesting, het gebruik van het begrip « woonplaats » om vast te
stellen ten laste van welke ouder het kind in aanmerking moet
worden genomen, echter toch doorslaggevend zijn. Zulks is te
dezen het geval, aangezien geen enkele overeenkomst tussen de
partijen is gesloten over de fiscale tenlasteneming van de kinderen,
en er evenmin een relevante rechterlijke beslissing ter zake bestaat.
Het is in die interpretatie dat het Hof op de prejudiciële vraag
antwoordt.
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In zijn verwijzingsbeslissing heeft de verwijzende rechter het
uitdrukkelijk over artikel 132bis van het WIB 1992, gewijzigd bij
artikel 279 van de wet van 27 december 2006, dat gescheiden ouders
de mogelijkheid biedt om de toeslag op belastingvrije sommen voor
kinderen ten laste onder elkaar te verdelen.

Krachtens artikel 3, eerste lid, 5°, van de bijzondere wet van
16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen
en de Gewesten is de onroerende voorheffing een gewestelijke
belasting. Zoals het bij de bijzondere wet van 13 juli 2001 is
vervangen, omschrijft artikel 4, § 2, van de bijzondere wet van
16 januari 1989 in algemene bewoordingen de bevoegdheid van
vrijstelling die aan de gewesten ten aanzien van de onroerende
voorheffing is toegekend; hierbij wordt geen voorbehoud gemaakt
naar gelang van de technieken van vrijstelling die worden
aangewend, voor zover de eenvormige wijze van vaststelling van
de kadastrale inkomens niet in het geding wordt gebracht; om niet
zonder inhoud te zijn, moet die bevoegdheid ook het bepalen van
de gevallen waarin vrijstellingen toepasselijk zijn, omvatten.
Daaruit volgt dat het aan de gewestelijke wetgever staat de
voorwaarden vast te stellen waaronder een vermindering van de
onroerende voorheffing kan worden toegekend. Het behoort
bijgevolg tot zijn bevoegdheid te bepalen of er aanleiding bestaat
om de vermindering van de onroerende voorheffing voor kinderen
ten laste te verdelen tussen de gescheiden ouders die hun kinderen
op gelijkmatig verdeelde wijze huisvesten.

Bijgevolg kan enkel de omstandigheid dat de federale wetgever, in
artikel 132bis van het WIB 1992, heeft voorzien in een mechanisme
van verdeling van de belastingvrije som tussen de gescheiden
ouders die samen het ouderlijk gezag uitoefenen en hun kinderen
op gelijkmatig verdeelde wijze huisvesten, het bestaan van een
verschil in behandeling dat onbestaanbaar is met de artikelen 10 en
11 van de Grondwet, niet aantonen. Het betreft immers een verschil
in behandeling dat zijn oorsprong vindt in de toepassing van
normen van verschillende wetgevers bij de uitoefening van hun
eigen bevoegdheden. Onverminderd de mogelijke toepassing van
het evenredigheidsbeginsel bij de bevoegdheidsuitoefening, heeft
de autonomie die bij artikel 4, § 2, van de bijzondere wet van
16 januari 1989 aan de gewesten is toegekend, geen betekenis indien
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in analoge aangelegenheden een verschil in behandeling tussen
adressaten van, enerzijds, federale regels en, anderzijds,
gewestelijke regels als zodanig strijdig wordt geacht met het
beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie.

De in het geding zijnde bepaling vindt haar oorsprong in artikel 41,
§ 4, van de wet van 20 november 1962 « houdende hervorming van
de inkomstenbelastingen », dat bepaalde dat « op aanvraag van de
belanghebbende […] : […] 3° een vermindering [wordt verleend],
gelijk aan 10 % per kind ten laste, van de onroerende voorheffing in
verband met het onroerend goed dat wordt betrokken door het
hoofd van een gezin met ten minste twee kinderen in leven […] »;
tijdens de parlementaire voorbereiding van die wet werd
verduidelijkt dat « de last […] veel zwaarder [wordt] vanaf het
tweede kind ». Het belastingvoordeel dat artikel 257, 3°, biedt, heeft
tot doel de belastingplichtigen te helpen die de financiële last van
hun kinderen dragen. Bijgevolg verantwoordt het loutere gegeven
dat die laatsten geen deel zouden uitmaken van het gezin van een
alleenstaande belastingplichtige - zoals, te dezen, de uit de echt
gescheiden vader - omdat zij niet bij hem zouden zijn
gedomicilieerd, niet dat dat voordeel die belastingplichtige onder
geen enkele voorwaarde gedeeltelijk ten goede kan komen,
wanneer beide ouders op gelijke wijze instaan voor de last van de
kinderen, waarbij beiden hun kinderen werkelijk en op gelijkmatig
verdeelde wijze huisvesten.

Het Hof beslist bijgevolg dat artikel 136 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992, in samenhang gelezen met de
artikelen 257 en 258 ervan zoals zij in het Waalse Gewest van
toepassing zijn, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt in
zoverre het de alleenstaande belastingplichtige, die zijn kinderen op
gelijkmatig verdeelde wijze huisvest, onder geen enkele
voorwaarde de mogelijkheid biedt om een gedeeltelijke
vermindering van de onroerende voorheffing te genieten in
verband met het onroerend goed dat hij betrekt.
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37. De termijnen van hertaxatie in geval van nietigverklaring
van de aanslag1

(arrest nr. 82/2011)

Artikel 356 van het WIB 1992, zoals het werd vervangen bij
artikel 2 van de wet van 22 december 2009 houdende fiscale
bepalingen, bepaalt dat, « wanneer tegen een beslissing van de
directeur van de belastingen of van de door hem gedelegeerde
ambtenaar een vordering in rechte is ingesteld en de rechter de
aanslag geheel of ten dele nietig verklaart, om een andere reden dan
verjaring, […] de zaak gedurende een termijn van zes maanden te
rekenen vanaf de rechterlijke beslissing ingeschreven [blijft] op de
rol. Gedurende die termijn van zes maanden die de termijnen om
verzet of hoger beroep aan te tekenen of om een voorziening in
cassatie in te dienen schorst, kan de administratie een subsidiaire
aanslag door middel van conclusies aan het oordeel van de rechter
onderwerpen op naam van dezelfde belastingschuldige en op grond
van alle of een deel van dezelfde belastingelementen als de initiële
aanslag. Als de administratie een subsidiaire aanslag binnen de
voornoemde termijn van zes maanden aan de rechter voorlegt,
beginnen, in afwijking van het eerste lid, de termijnen om verzet of
hoger beroep aan te tekenen of om een voorziening in cassatie in te
dienen te lopen vanaf de betekening van de rechterlijke beslissing
betreffende de subsidiaire aanslag. Wanneer de aanslag waarvan de
nietigheid door de rechter wordt uitgesproken, aanleiding heeft
gegeven tot een teruggave van een voorheffing of voorafbetaling,
wordt bij de berekening van de aan het oordeel van de rechter
onderworpen subsidiaire aanslag rekening gehouden met die
teruggave. De subsidiaire aanslag is slechts invorderbaar of
terugbetaalbaar ter uitvoering van de rechterlijke beslissing.
Wanneer de subsidiaire aanslag gevestigd wordt in hoofde van een
overeenkomstig artikel 357 gelijkgestelde belastingschuldige, wordt
die aanslag aan de rechter onderworpen door een aan de
gelijkgestelde belastingschuldige betekend verzoekschrift met
dagvaarding om te verschijnen ». Artikel 3 van dezelfde wet van
22 december 2009 houdende fiscale bepalingen bepaalt dat
« artikel 2 […] onmiddellijk van toepassing [is] ongeacht het

1 In verband met die aangelegenheid, zie ook verslag 2009, pp. 137-139.
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aanslagjaar. In afwijking van artikel 2 en voor de aanslagen die de
rechter vóór de inwerkingtreding van deze wet geheel of ten dele
nietig heeft verklaard, om een andere reden dan verjaring, worden
de subsidiaire aanslagen die voorgelegd worden na de sluiting van
de debatten door een aan de belastingschuldige betekend
verzoekschrift overeenkomstig artikel 356 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 zoals het bestond voor het is gewijzigd
door artikel 2 van deze wet of artikel 261 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1964, geldig aan het oordeel van de rechter
onderworpen op voorwaarde dat de procedures zijn ingeleid
binnen zes maanden vanaf de rechterlijke uitspraak die in kracht
van gewijsde is gegaan. Deze bepaling is onmiddellijk van
toepassing ».

Met de eerste prejudiciële vraag die bij het Hof aanhangig is
gemaakt, werd het Hof verzocht de situatie van de
belastingplichtige van wie de aanslag door een rechtscollege nietig
wordt verklaard, te vergelijken met die van de belastingplichtige
van wie die aanslag nietig wordt verklaard door de gewestelijke
directeur der directe belastingen of de door hem gedelegeerde
ambtenaar. In het eerste geval legt de administratie, met toepassing
van artikel 356 van het WIB 1992, een subsidiaire aanslag voor aan
het oordeel van de rechter die de initiële aanslag nietig heeft
verklaard, en wordt de belastingplichtige de mogelijkheid ontzegd
om vóór de gerechtelijke betwisting een administratief beroep in te
stellen tegen die subsidiaire aanslag. Wanneer daarentegen de
initiële aanslag nietig wordt verklaard door de gewestelijke
directeur der directe belastingen of de door hem gedelegeerde
ambtenaar, kan de administratie, met toepassing van artikel 355 van
het WIB 1992, een nieuwe aanslag vestigen binnen drie maanden
vanaf de datum waarop de beslissing van de belastingdirecteur of
van de gedelegeerde ambtenaar niet meer voor de rechter kan
worden gebracht; in dat geval kan de belastingplichtige, tegen die
nieuwe aanslag, wel een administratief beroep instellen.

Dat verschil in behandeling tussen belastingplichtigen naargelang
de nietigverklaring van de initiële aanslag is uitgesproken door een
administratieve overheid of door een gewoon rechtscollege, werd
ingevoerd bij de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting
van fiscale geschillen, waarvan artikel 20 artikel 355 van het
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WIB 1992 wijzigt door het recht af te schaffen, voor de administratie,
om een nieuwe aanslag in de zin van die bepaling te vestigen
wanneer de initiële aanslag nietig wordt verklaard bij een
rechterlijke beslissing. Als logisch gevolg daarvan wijzigt artikel 21
van dezelfde wet artikel 356 van het WIB 1992 in die zin dat,
volgens de parlementaire voorbereiding, « duidelijk tot uiting komt
dat het gerecht zich moet uitspreken over de subsidiaire aanslag die
de administratie haar ter beoordeling kan voorleggen »; het doel dat
met die wijzigingen werd nagestreefd, bestond erin de procedure op
« onomkeerbare » wijze te doen vooruitgaan, en « met deze
binnenweg […] de procedure [te versnellen, zodat] de beslissing
definitief [wordt], in het voordeel of in het nadeel van de
administratie ».

Artikel 356 van het WIB 1992, doordat het de administratie niet
toestaat, wanneer de initiële aanslag bij een rechterlijke beslissing
nietig wordt verklaard, een nieuwe aanslag te vestigen, maar haar
ertoe verplicht de subsidiaire aanslag rechtstreeks aan het oordeel
van de rechter te onderwerpen, is in overeenstemming met het doel
van versnelling van de fiscale procedure. Ten opzichte van dat doel
is het criterium van onderscheid dat afhangt van het stadium van de
procedure waarin de belastingplichtige zich bevindt op het ogenblik
van de nietigverklaring van de initiële aanslag, pertinent : wanneer
het geschil voor de fiscale rechter wordt gebracht, heeft de initiële
aanslag immers voordien het voorwerp uitgemaakt van een
administratief bezwaar, zodat de belastingplichtige reeds de
gelegenheid heeft gehad om zijn argumenten te doen gelden, in
eerste instantie voor de belastingdirecteur, en vervolgens voor het
rechtscollege; dat laatste heeft kennis genomen van het dossier en
van de argumenten van de partijen, en heeft de initiële aanslag
nietig verklaard; het is verantwoord te bepalen, met het oog op een
versnelling en rationalisatie van de procedure, dat hetzelfde
rechtscollege zich ook snel uitspreekt over de subsidiaire aanslag,
zonder dat opnieuw een administratieve fase moet worden
doorlopen. De in het geding zijnde bepaling beperkt overigens niet
op onevenredige wijze de rechten van de belastingplichtige die zijn
bezwaren tegen de subsidiaire aanslag meteen kan doen gelden
voor het rechtscollege dat reeds kennis heeft van zijn situatie.
Bovendien is de vestiging van een nieuwe aanslag uitgesloten in de
gevallen waarin de schending van de wettelijke regel betrekking
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heeft op de verjaringstermijn. Ten slotte dient de aanslag te worden
gevestigd ten name van dezelfde belastingplichtige en op grond van
dezelfde belastingelementen of op een gedeelte ervan.

De tweede prejudiciële vraag die aan het Hof werd voorgelegd, had
betrekking op artikel 3 van de wet van 22 december 2009 : het
verwijzende rechtscollege verzocht het Hof de situatie te vergelijken
van de belastingplichtige voor wie die overgangsbepaling geldt, en
die afhankelijk zou zijn van de handelwijze van de
belastingadministratie die zelf zou kunnen beslissen over het
tijdstip waarop de termijn van zes maanden ingaat om aan de
rechter een subsidiaire aanslag voor te leggen, met de situatie van
de belastingplichtige op wie artikel 355 van het WIB 1992 van
toepassing is, en die de waarborg heeft dat de administratie hem
enkel kan herbelasten binnen een termijn van drie maanden vanaf
de datum waarop de beslissing van de belastingdirecteur niet meer
voor de rechter kan worden gebracht, namelijk bij het verstrijken
van de termijn bepaald in artikel 1385undecies van het Gerechtelijk
Wetboek.

De aanneming van de wet van 22 december 2009 werd gemotiveerd
door het feit dat, sinds de wijziging van artikel 356 van het
WIB 1992 bij de wet van 15 maart 1999, de hoven en rechtbanken die
bepaling niet op uniforme wijze toepasten : een deel van de
rechtscolleges was van mening dat de administratie het vonnis of
het arrest waarbij de nietigheid van de initiële aanslag werd
uitgesproken, moest afwachten alvorens een subsidiaire aanslag aan
dezelfde rechter voor te leggen, door het inleiden van een nieuwe
gerechtelijke procedure; in dat geval was de administratie aan geen
enkele termijn gebonden om de subsidiaire aanslag aan het
rechtscollege voor te leggen; de andere rechtscolleges waren
daarentegen van mening dat zij eerst een tussenvonnis moesten
wijzen waarbij zij de initiële aanslag nietig verklaren, en vervolgens
de debatten heropenen om de administratie toe te laten een
subsidiaire aanslag voor te leggen, en de partijen om conclusie te
nemen.
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Naar aanleiding van een prejudiciële vraag heeft het Hof, bij zijn
arrest nr. 158/20091, beslist : « - Aldus geı̈nterpreteerd dat het de
fiscale administratie toelaat de subsidiaire aanslag aan de
beoordeling van de rechter voor te leggen in een nieuw geding,
schendt artikel 356 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. - Aldus geı̈nterpreteerd
dat het de fiscale administratie enkel toelaat de subsidiaire aanslag
aan de beoordeling van de rechter voor te leggen tijdens het geding
waarin uitspraak wordt gedaan over de nietigheid van de initiële
aanslag, schendt artikel 356 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet
niet ».

Met de wet van 22 december 2009 wordt aan dat arrest gevolg
gegeven : artikel 356 van het WIB 1992 bepaalt voortaan dat
gedurende een termijn van zes maanden na de rechterlijke
nietigverklaring van de initiële aanslag, de zaak op de rol
ingeschreven blijft opdat de administratie de subsidiaire aanslag
door middel van conclusies aan het oordeel van de rechter zou
kunnen onderwerpen. De wetgever heeft, volgens de parlementaire
voorbereiding, geoordeeld dat het nieuwe artikel 356 van het
WIB 1992 onmiddellijk in werking moest treden, « gelet op de
draagwijdte van het arrest van het Grondwettelijk Hof en gelet op
de verschillen in praktische toepassing van artikel 356 WIB 92 door
hoven en rechtbanken », aangezien « […] het gevaar op verjaring
van aanslagen reëel [was] indien de gewijzigde bepaling niet
onmiddellijk in werking [zou treden] »; bovendien achtte hij het
noodzakelijk, « teneinde de rechten van de Schatkist te vrijwaren[,]
om te voorzien in een overgangsmaatregel » : die bepaling voorziet
erin dat, in afwijking van de nieuwe bepaling die onmiddellijk van
toepassing is, « de subsidiaire aanslagen die voorgelegd worden na
de sluiting van de debatten door een aan de belastingschuldige
betekend verzoekschrift overeenkomstig artikel 356, WIB 92 oud,
geldig ter beoordeling aan de rechter waarvoor de zaak aanhangig
is gemaakt, [worden] voorgelegd op voorwaarde dat de procedures
zijn ingeleid binnen zes maanden vanaf de rechterlijke uitspraak die
in kracht van gewijsde is gegaan ».

1 Zie voetnoot 1, p. 240.
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De wetgever kon bepalen dat het nieuwe artikel 356 van het
WIB 1992 onmiddellijk in werking zou treden, des te meer daar het
erom ging een door het Hof vastgestelde ongrondwettigheid weg te
werken. Hij vermocht voorts te vermijden dat belastingplichtigen,
ten aanzien van wie de vorige versie van artikel 356 van het
WIB 1992 was toegepast in de interpretatie die achteraf
ongrondwettig werd verklaard, aan de belasting die zij wettelijk
verschuldigd waren zouden ontkomen, wegens de onmiddellijke
inwerkingtreding van de nieuwe bepaling.

In tegenstelling tot wat de prejudiciële vraag laat veronderstellen,
maakt de wetgever, door het aanvangspunt van de termijn van zes
maanden die aan de belastingadministratie wordt toegekend om
aan het rechtscollege een subsidiaire aanslag voor te leggen, vast te
stellen op de datum waarop de rechterlijke beslissing tot gehele of
gedeeltelijke nietigverklaring in kracht van gewijsde gaat, de
belastingplichtige niet volledig afhankelijk van de handelwijze van
de administratie. De belastingplichtige kan immers zelf, door de
voor hem gunstige rechterlijke beslissing tot nietigverklaring te
laten betekenen, de beroepstermijnen tegen die beslissing doen
ingaan en aldus die beslissing in kracht van gewijsde laten gaan : hij
is dus niet zonder actiemogelijkheid tegen de
belastingadministratie, indien deze niet binnen een redelijke termijn
zou reageren op de beslissing tot nietigverklaring. Als hij in dat
geval de kosten verbonden aan de betekening van de beslissing zou
moeten betalen, zou dat nadeel op zich niet strijdig kunnen worden
geacht met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in
samenhang gelezen met het algemeen beginsel van de rechten van
de verdediging en dat van rechtszekerheid.

Het Hof beslist dan ook dat artikel 356 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 en artikel 3 van de wet van 22 december
2009 houdende fiscale bepalingen de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet niet schenden.
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38. Het fiscale wettigheidsbeginsel en de delegatie aan de
Koning - de jaarlijkse bijdrage ten laste van de
vennootschappen, bestemd voor het sociaal statuut der
zelfstandigen
(arrest nr. 103/2011)

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 ».1

Aan het Hof is een vraag gesteld over de bestaanbaarheid, met de
artikelen 10, 170, 171, 172 en 173 van de Grondwet, van het
voormelde artikel 91 en van artikel 94, 8° en 9°, van de wet van
30 december 1992, in zoverre die artikelen een te ruime machtiging
aan de Koning zouden toekennen. Artikel 94 stelt dat de Koning
onder meer bepaalt « […] 8° in welke gevallen de vennootschappen
met betrekking tot het jaar of de jaren waarin zij zich in een toestand
van vereffening, faillissement of gerechtelijke reorganisatie
bevinden, kunnen worden vrijgesteld van de toepassing van de
bepalingen van dit hoofdstuk; 9° welke vennootschappen, opgericht
na 1 januari 1991, gedurende de eerste drie jaar na hun oprichting

1 Zie wat die bepaling betreft, het arrest nr. 142/2010 en het verslag 2010, pp. 105-109.
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kunnen vrijgesteld worden van de krachtens de bepalingen van dit
hoofdstuk ingevoerde bijdrageplicht en onder welke voorwaarden
ze zich op deze vrijstelling kunnen beroepen. […] ».

Het Hof onderzoekt eerst of de in het geding zijnde bijdrage als een
belasting dan wel als een socialezekerheidsbijdrage dient te worden
beschouwd : enkel in het eerste geval kan immers een schending
van de artikelen 170, 172 en 173 van de Grondwet worden
aangevoerd.

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
financiering van stelsels van tegemoetkomingen ter vervanging of
aanvulling van het inkomen uit arbeid. Het betalen van de in het
geding zijnde bijdrage doet geen bijkomende rechten op het vlak
van de sociale zekerheid ontstaan, zodat een band met de sociale
zekerheid van de bijdrageplichtige personen ontbreekt : daaruit
volgt dat de in het geding zijnde bijdrage geen
socialezekerheidsbijdrage is, maar een belasting in de zin van de
artikelen 170 en 172 van de Grondwet; 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 de fiscale
aftrekbaarheid van die bijdrage.

Uit artikel 170, § 1, en uit artikel 172, tweede lid, van de Grondwet
kan worden afgeleid dat geen enkele belasting kan worden geheven
en dat geen enkele vrijstelling van belasting kan worden verleend
zonder instemming van de belastingplichtigen, uitgedrukt door
hun vertegenwoordigers : daaruit volgt 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 een van de essentiële elementen van de belasting
in beginsel ongrondwettig is. Die grondwetsbepalingen gaan
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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; tot
de essentiële elementen van de belasting behoren aldus de
aanwijzing van de belastingplichtigen, de belastbare materie, de
heffingsgrondslag, de aanslagvoet en de eventuele
belastingvrijstellingen.

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 het bedrag van 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.

Wat betreft artikel 94, 8°, van de wet van 30 december 1992, zoals
gewijzigd bij artikel 17 van het koninklijk besluit van 19 december
2010 tot uitvoering van artikel 84 van de wet van 31 januari 2009
betreffende de continuı̈teit van de ondernemingen, voorziet die
bepaling erin, zoals reeds is opgemerkt, dat de Koning bepaalt « in
welke gevallen de vennootschappen met betrekking tot het jaar of
de jaren waarin zij zich in een toestand van vereffening,
faillissement of gerechtelijke reorganisatie bevinden, kunnen
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worden vrijgesteld van de toepassing van de bepalingen van dit
hoofdstuk »; aan die bepaling werd uitvoering gegeven bij artikel 3,
§ 1, van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 « tot uitvoering van
hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992
houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de
invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de
vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der
zelfstandigen », zoals gewijzigd bij artikel 3 van het koninklijk
besluit van 31 juli 2004 en bij artikel 57 van het voormelde koninklijk
besluit van 19 december 20101. Artikel 94, 9°, van dezelfde wet
voorziet erin, zoals reeds is opgemerkt, dat de Koning bepaalt
« welke vennootschappen, opgericht na 1 januari 1991, gedurende
de eerste drie jaar na hun oprichting kunnen vrijgesteld worden van
de krachtens de bepalingen van dit hoofdstuk ingevoerde
bijdrageplicht en onder welke voorwaarden ze zich op deze
vrijstelling kunnen beroepen »; aan die bepaling werd uitvoering
gegeven bij artikel 7 van het voormelde koninklijk besluit van
15 maart 1993, zoals gewijzigd bij artikel 1 van koninklijk besluit
van 18 april 1994 en bij artikel 5 van het koninklijk besluit van 31 juli
20042.

Vermits de eventuele belastingvrijstellingen deel uitmaken van de
essentiële elementen van een belasting, vereist het fiscale
wettigheidsbeginsel dat de wet nauwkeurige, ondubbelzinnige en

1 Naar luid waarvan de vennootschappen, die zich in één van de hierna vermelde
situaties bevinden, […] de in artikel 91 van de wet bepaalde bijdrage niet verschuldigd
[zijn] vanaf het bijdragejaar waarin zij zich in die situatie bevinden : 1° zij werden bij
vonnis van de rechtbank van koophandel failliet verklaard; […] 3° zij maken het
voorwerp uit van een gerechtelijke reorganisatie, [die] door de rechtbank van
koophandel werd gehomologeerd en niet werd vernietigd of ontbonden; 4° zij
bevinden zich in een toestand van vereffening en het uittreksel uit de akte die de wijze
van vereffening bepaalt werd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

2 Naar luid waarvan de personenvennootschappen, die ingeschreven zijn als
handelsonderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen en opgericht zijn na
1 januari 1991, […], gedurende de eerste drie jaar te rekenen vanaf het jaar van hun
oprichting, [kunnen] worden vrijgesteld van de bijdrageplicht. Ze kunnen slechts van
deze vrijstelling genieten wanneer hun zaakvoerder of zaakvoerders, evenals de
meerderheid van hun werkende vennoten die geen zaakvoerder zijn, in de tien jaar
voorafgaand aan de oprichting van de vennootschap, ten hoogste drie jaar
onderworpen zijn geweest aan het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende
inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen. De personenvennootschappen, die
van deze mogelijkheid wensen gebruik te maken, moeten aan de sociale
verzekeringskas waarbij ze zijn aangesloten de bewijzen overmaken dat aan de in het
eerste lid bepaalde voorwaarden voldaan is.
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duidelijke criteria bevat aan de hand waarvan kan worden
uitgemaakt welke belastingplichtige de vrijstelling al dan niet kan
genieten.

Het voormelde artikel 94, 8°, geldt enkel voor vennootschappen die
zich in een toestand van vereffening, faillissement of gerechtelijke
reorganisatie bevinden; bovendien geldt die vrijstelling enkel voor
het jaar of de jaren waarin ze zich in die toestand bevinden; tot slot
preciseert de in het geding zijnde bepaling dat de vennootschappen
in kwestie worden « vrijgesteld van de toepassing van de
bepalingen van dit hoofdstuk », zodat de vrijstelling volledig is.
Ofschoon luidens die bepaling de Koning dient te bepalen « in
welke gevallen » vennootschappen die zich in een toestand van
vereffening, faillissement of gerechtelijke reorganisatie bevinden,
worden vrijgesteld, heeft de wetgever alle ondernemingen die zich
in een dergelijke toestand bevinden wensen vrij te stellen, ervan
uitgaande dat die vennootschappen niet langer over de vereiste
middelen beschikken om de bijdrage te betalen : de Koning beschikt
derhalve niet over een discretionnaire bevoegdheid om sommige
vennootschappen die zich in die toestand bevinden vrij te stellen, en
andere niet; de door de Koning te bepalen gevallen slaan enkel op
procedurele elementen, zoals het feit dat de gerechtelijke
reorganisatie door de rechtbank van koophandel dient te zijn
gehomologeerd en het feit dat de akte die de wijze van vereffening
bepaalt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd.
Bijgevolg voldoet artikel 94, 8°, aan de hiervoor vermelde vereisten.

Wat betreft artikel 94, 9°, ofschoon het preciseert dat een
vennootschap opgericht dient te zijn na 1 januari 1991 om van de
bijdrageplicht te kunnen worden vrijgesteld en dat die vrijstelling
beperkt is tot de eerste drie jaar na de oprichting, blijkt uit die
bepaling, en inzonderheid uit het woord « welke », dat het niet de
bedoeling was van de wetgever om alle na 1 januari 1991 opgerichte
vennootschappen gedurende drie jaar vrij te stellen van de
bijdrageplicht; tijdens de parlementaire voorbereiding van de in het
geding zijnde bepaling werd dienaangaande opgemerkt dat er « een
gedeeltelijke tegemoetkoming [komt] voor de vennootschappen
opgericht na 1 januari 1991 » : daarbij beoogde de wetgever vooral
de situatie te verhelpen van beginnende ondernemingen die over
geen enkele inkomsten beschikken; het voormelde artikel 7 van het
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koninklijk besluit van 15 maart 1993 heeft de vrijstelling overigens
beperkt tot bepaalde personenvennootschappen. Behoudens het feit
dat het moet gaan om vennootschappen opgericht na 1 januari 1991,
bevat de in het geding zijnde bepaling evenwel geen enkel criterium
aan de hand waarvan de Koning kan bepalen welke
vennootschapen binnen die categorie van vennootschappen worden
vrijgesteld van de bijdrageplicht : daaruit volgt dat artikel 94, 9°,
niet bestaanbaar is met het in artikel 172, tweede lid, van de
Grondwet besloten wettigheidsbeginsel.

Tot besluit beslist het Hof 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, artikel 170
van de Grondwet schendt - doch enkel in zoverre het het woord
« inzonderheid » bevat - en dat artikel 94, 9°, van dezelfde wet
artikel 172, tweede lid, van de Grondwet schendt; het beslist
daarentegen dat artikel 94, 8°, van dezelfde wet artikel 172, tweede
lid, van de Grondwet niet schendt.

39. De successierechten die verschuldigd zijn door de
erfgenamen, algemene legatarissen en begiftigden
(arrest nr. 162/2011)

Aan het Hof is een vraag gesteld over de bestaanbaarheid, met de
artikelen 10, 11 en 16 van de Grondwet en met artikel 1 van het
Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de
rechten van de mens, van artikel 70, in samenhang gelezen met
artikel 8, van het Wetboek der successierechten.

De voormelde bepalingen behandelen de erfgenamen, algemene
legatarissen en begiftigden in de nalatenschap van een rijksinwoner
die, ieder in verhouding tot hun erfdeel, de door de legatarissen of
begiftigden verschuldigde successierechten dienen te betalen, op
identieke wijze, zonder een onderscheid te maken naargelang zij
opkomen met bijzondere legatarissen aan wie het legaat moet
worden afgegeven en waarbij het bijgevolg mogelijk is zich ervan te
vergewissen dat zij de successierechten zullen betalen, of met
begunstigden van het kapitaal van een door de overledene
aangegane levensverzekering, aan wie het kapitaal wordt uitbetaald
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zonder het optreden van de erfgenamen, algemene legatarissen en
begiftigden die dus niet in staat zijn zich van dezelfde waarborg te
vergewissen. Het Hof gaat na of die situatie afbreuk doet aan het
beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie en aan het
eigendomsrecht van de erfgenamen, algemene legatarissen en
begiftigden.

Het successierecht is een belasting die ontstaat bij het overlijden van
een rijksinwoner en die wordt gevestigd op de waarde, na aftrek
van de schulden, van al wat uit de nalatenschap van die
rijksinwoner wordt verkregen (artikelen 1 en 15 van het Wetboek
der successierechten). De successierechten worden geheven op alle
goederen die door vererving zijn overgegaan, ongeacht of zij
ingevolge wettelijke devolutie, uiterste wilsbeschikking of
contractuele erfstelling worden overgemaakt (artikel 2 van het
Wetboek der successierechten).

Artikel 8 van het Wetboek der successierechten roept een fictie in
het leven volgens welke de sommen, renten of waarden die een
persoon geroepen is kosteloos te ontvangen, bij het overlijden van
de overledene, ingevolge een contract dat een door de overledene of
door een derde ten behoeve van de verkrijger gemaakt beding
bevat, worden geacht als legaat te zijn verkregen, en derhalve deel
uitmaken van het actief van de nalatenschap; op die sommen zijn
bijgevolg successierechten verschuldigd. Artikel 70, eerste lid, van
het Wetboek der successierechten bepaalt de omvang van de
verplichting tot de schuld aan successierechten van de erfgenamen,
legatarissen en begiftigden; de omvang van hun bijdrage tot de
schuld wordt vastgesteld in artikel 75 van hetzelfde Wetboek, dat
bepaalt dat, « in zoverre er geen andersluidende beschikkingen
bestaan, […] de rechten van successie en van overgang bij overlijden
[worden] gedragen door de erfgenamen, legatarissen en
begiftigden, ieder voor datgeen wat door hem verkregen wordt ».

Terwijl artikel 75 voortvloeit uit de bekommernis om de last van de
successierechten te verdelen naar gelang van het aan de
begunstigden toegevallen voordeel, vormt artikel 70, tweede lid
- naast met name zakelijke zekerheden die in de artikelen 84 tot 93
van het Wetboek der successierechten worden geregeld - een
waarborg die ertoe strekt de invordering van die rechten voor de
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Staat te verzekeren en die zijn oorsprong vindt in artikel 2 van de
wet van 27 december 1817 voor de inning van de successierechten,
die ertoe strekte de belangen van de Schatkist te verzekeren. Uit die
bepalingen vloeit voort dat, hoewel de schuld van de
successierechten is opgevat als een individuele schuld van elke
erfgenaam, legataris of begiftigde volgens het aandeel dat elkeen in
de nalatenschap verkrijgt, de vastgestelde waarborgen voor de
invordering van de successierechten, rekening houdend met het feit
dat de erfgenamen en algemene legatarissen gerechtigd zijn om de
gehele nalatenschap te verkrijgen, betrekking hebben op de
erfgoederen in het algemeen, zonder een onderscheid te maken naar
gelang van de erfopvolger in wiens patrimonium die goederen
worden of moeten worden overgedragen. De grondslag van de
waarborg voor de invordering van de successierechten staat dus los
van de erfopvolging, vermits hij wordt bepaald door de rechten van
de overledene op de goederen die hij bij zijn overlijden nalaat en
niet door de rechten van de erfgenamen, legatarissen of begiftigden
op de overgedragen goederen.

De in het geding zijnde bepalingen kunnen bovendien worden
verantwoord door de vrees voor onachtzaamheid of fraude die
ertoe leidt dat het voorwerp van de bijzondere legaten aan de
belasting wordt onttrokken; op zich doen zij niet op onevenredige
wijze afbreuk aan de rechten van de betrokkenen, aangezien de
erfgenamen, algemene legatarissen en begiftigden de mogelijkheid
hebben, wanneer het bijzondere legaat moet worden afgegeven,
zich ervan te vergewissen dat de begunstigde de daarop betrekking
hebbende successierechten zal betalen, en aangezien zij tegen hem
over het in artikel 75 van het Wetboek bedoelde rechtsmiddel
beschikken. Op zich doen de in het geding zijnde bepalingen dus
geen afbreuk aan het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie,
noch aan het eigendomsrecht dat is gewaarborgd bij de bepalingen
waarnaar de prejudiciële vraag verwijst.

Wanneer het kapitaal van een levensverzekering, dat met een legaat
is gelijkgesteld, aan de begunstigde wordt afgegeven zonder het
optreden van de tot de schuld gehouden erfgenamen, hebben zij
- die de nalatenschap kunnen hebben aanvaard zonder op de hoogte
te zijn van het bestaan van de levensverzekering maar die,
aangezien ze niet bij testament is ingesteld, geen gebruik kunnen
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maken van de in artikel 783 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde
mogelijkheid om de nalatenschap te verwerpen wanneer een legaat
dat onbekend is voor erfgenamen die de nalatenschap hebben
aanvaard, een hogere waarde heeft dan die van de helft van die
nalatenschap - echter niet de mogelijkheid om zich ervan te
vergewissen dat de begunstigde de successierechten zal betalen,
terwijl de familiale band die hen met de overledene kan verbinden
– vaak op nauwere wijze dan de band die de overledene met de
legataris verbindt -, hun nochtans de mogelijkheid biedt om het
voordeel van relatief minder hoge successierechten te genieten. In
dat geval zijn de in het geding zijnde bepalingen discriminerend in
zoverre zij de twee in het geding zijnde categorieën van erfgenamen
op identieke wijze behandelen en kunnen zij, met betrekking tot één
ervan, op onevenredige wijze afbreuk doen aan het eigendomsrecht.

Het Hof beslist bijgevolg dat artikel 70, in samenhang gelezen met
artikel 8, van het Wetboek der successierechten de artikelen 10, 11 en
16 van de Grondwet schendt, in zoverre het bepaalt dat de
erfgenamen, algemene legatarissen en begiftigden in de
nalatenschap van een rijksinwoner samen aansprakelijk zijn, ieder
in verhouding tot zijn erfdeel, voor de gezamenlijke rechten en
interesten verschuldigd door de legatarissen en begiftigden onder
algemene titel of onder bijzondere titel, zelfs wanneer de
eerstgenoemden niet de mogelijkheid hebben gehad zich ervan te
vergewissen dat de laatstgenoemden de rechten en interesten zullen
betalen die zij verschuldigd zijn.

Aan het Hof was ook een vraag gesteld over het verschil in
behandeling tussen erfgenamen naargelang de overledene al dan
niet een rijksinwoner was, in zoverre zij, in het laatste geval, niet
ertoe zijn gehouden de door de legataris onder bijzondere titel
verschuldigde rechten te betalen. Rekening houdend met de
vaststelling van een schending waartoe het eerder heeft besloten,
onderzoekt het Hof het in het geding zijnde verschil in behandeling
niet meer in het geval waarin de erfgenamen niet de mogelijkheid
hebben gehad zich te vergewissen van de betaling, door de
legataris, van de successierechten die hij verschuldigd is.

De omstandigheid dat op de erfgenamen van een overledene die
een rijksinwoner was, zwaardere verplichtingen rusten dan die
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welke rusten op de rechthebbenden van een overledene die geen
rijksinwoner was, wordt verantwoord door de omstandigheid dat
die laatste rechthebbenden, krachtens artikel 38, 2°, van het
Wetboek der successierechten, ertoe zijn gehouden een aangifte van
nalatenschap in te dienen met betrekking tot de in België gelegen
onroerende goederen die hun toevallen en bij die gelegenheid een
recht van overgang bij overlijden te betalen. Aangezien de aangifte
van nalatenschap het aldus mogelijk maakt de rechten van de
Schatkist te vrijwaren, bevinden beide in de prejudiciële vraag
bedoelde categorieën van erfgenamen zich in essentieel
verschillende situaties die verantwoorden dat enkel de erfgenamen
van een rijksinwoner zijn gehouden tot de verplichting die hun bij
de in het geding zijnde bepalingen wordt opgelegd.

40. De gemeentebelastingen met betrekking tot de
gsm-antennes
(arrest nr. 189/2011)

Zoals het opschrift ervan aangeeft, hervormt de wet van 21 maart
1991 sommige economische overheidsbedrijven.

Artikel 97, § 1, van de wet van 21 maart 1991 verleent aan elke
operator van een openbaar telecommunicatienet de machtiging om,
mits eerbiediging van hun bestemming en de wettelijke en
reglementaire bepalingen die hun gebruik regelen, het openbaar
domein en de eigendommen te gebruiken om kabels, bovengrondse
lijnen en bijbehorende uitrustingen aan te leggen en alle nodige
werken hieraan uit te voeren; tot die werken behoren die welke
nodig zijn voor de instandhouding, de wijziging, de herstelling, de
opruiming en de controle op de kabels, bovengrondse lijnen en
bijbehorende uitrustingen.

Artikel 98, § 2, van dezelfde wet is, volgens de parlementaire
voorbereiding, ingegeven door de zorg « een herhaling van
sommige geschillen te voorkomen » die in het verleden rezen tussen
een openbare overheid van wie het openbaar domein afhangt en
Belgacom (thans, sedert de wetswijziging van 19 december 1997,
elke openbare telecomoperator). Uit de bewoordingen van
artikel 98, § 2, eerste lid, blijkt dat de overheid (waarvan het
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openbaar domein afhangt) aan de operatoren van een openbaar
telecommunicatienet geen belasting, taks, cijns, retributie of
vergoeding, van welke aard ook, mag opleggen voor het loutere
gebruik van het openbaar domein en uitsluitend voor het aanleggen
van kabels, bovengrondse lijnen en bijbehorende uitrustingen.

Aan het Hof werd gevraagd of de artikelen 97 en 98 van die wet
artikel 170, § 4, van de Grondwet schenden, in de interpretatie dat
zij de gemeenten zouden beletten, ten laste van de operatoren van
openbare telecommunicatienetten, elke taks in verband met de
gsm-antennes en de voor hun werking benodigde infrastructuur te
heffen; derhalve is enkel artikel 98, § 2, van de voormelde wet in het
geding.

De prejudiciële vraag strekt ertoe de grenzen te bepalen van de
fiscale bevoegdheid van de federale wetgever ten opzichte van de in
artikel 170, § 4, eerste lid, van de Grondwet verankerde fiscale
autonomie van de gemeenten.

Op grond van artikel 170, § 4, tweede lid, van de Grondwet kan de
wet, ten aanzien van de belastingen die ten behoeve van een
gemeente worden ingevoerd « de uitzonderingen [bepalen]
waarvan de noodzakelijkheid blijkt ». Krachtens die bepaling
beschikken de agglomeratie, de federatie van gemeenten en de
gemeente over een autonome fiscale bevoegdheid, behoudens
wanneer de wet uitzonderingen heeft bepaald of nadien bepaalt
waarvan de noodzakelijkheid wordt aangetoond. Uit de
parlementaire voorbereiding van artikel 170 van de Grondwet kan
worden afgeleid dat de Grondwetgever met de in het tweede lid
van artikel 170, § 4, vervatte regel wou voorzien in een « soort
verdedigingsmechanisme » voor de Staat « t.o.v. de verschillende
andere bestuurslagen, om een eigen fiscale materie te behouden »;
die regel werd door de Eerste Minister eveneens omschreven als een
« regulerend mechanisme ». Luidens de Grondwet is de uitoefening
van de in artikel 170, § 4, beoogde bevoegdheid van de federale
wetgever evenwel verbonden aan de voorwaarde dat van de
« noodzakelijkheid » ervan blijk moet worden gegeven. De op deze
grondwettelijke grondslag aangenomen wet moet restrictief worden
geı̈nterpreteerd, aangezien zij de fiscale autonomie van de
gemeenten beperkt.
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Artikel 98, § 2, van de wet van 21 maart 1991 waarborgt de
kosteloosheid van het privatieve gebruik van het openbaar domein
door de operatoren van openbare telecommunicatienetten en
verbiedt dat de gemeenten een vergoeding krijgen in ruil voor het
privatieve gebruik van het openbaar domein waarvoor zij te dezen
toestemming verlenen. De noodzaak van een federaal wetgevend
optreden staat dus enkel vast ten aanzien van het gebruik van het
openbaar domein en uitsluitend voor de installaties bedoeld in
artikel 98, § 2.

In de interpretatie van de verwijzende rechter volgens welke het
voormelde artikel 98, § 2, de gemeenten eveneens verbiedt een taks
te heffen op de gsm-pylonen, -masten, of -antennes op hun
grondgebied die worden aangewend voor het verwezenlijken van
telecomactiviteiten, schendt die bepaling artikel 170, § 4, van de
Grondwet : aldus geı̈nterpreteerd, beperkt de in het geding zijnde
bepaling de bij artikel 170, § 4, van de Grondwet gewaarborgde
fiscale bevoegdheid van de gemeenten immers meer dan
noodzakelijk is. Het Hof beslist bijgevolg dat, in de interpretatie
volgens welke artikel 98, § 2, van de wet van 21 maart 1991
betreffende de hervorming van sommige economische
overheidsbedrijven de gemeenten verbiedt de economische
activiteit van de telecomoperatoren die op het grondgebied van de
gemeente verwezenlijkt wordt door de aanwezigheid van
gsm-pylonen, -masten of -antennes die voor die activiteit worden
aangewend, te belasten om budgettaire of andere redenen, die
bepaling artikel 170, § 4, van de Grondwet schendt.

Het Hof merkt vervolgens evenwel op dat de in het geding zijnde
bepaling op een andere wijze kan worden geı̈nterpreteerd. In dat
verband dient in herinnering te worden gebracht dat noch
artikel 170, § 4, van de Grondwet, noch enige andere wetsbepaling
vereist dat er een bijzondere band bestaat tussen de
gemeentebelasting en de materiële bevoegdheden van de
gemeenten. De gsm-antennes en de masten of de pylonen waarop
die antennes staan, moeten worden onderscheiden van de kabels,
bovengrondse lijnen en bijbehorende uitrustingen bedoeld in de
voormelde artikelen 97 en 98, en vallen dus niet onder het
toepassingsgebied van het gebruik van het openbaar domein
waarover die bepalingen handelen. Daaruit volgt dat het in het
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geding zijnde artikel 98, § 2, de gemeenten niet verbiedt de
economische activiteit van de telecomoperatoren die op het
grondgebied van de gemeente verwezenlijkt wordt door de
aanwezigheid op publiek of privaat domein van gsm-masten,
-pylonen of -antennes die voor die activiteit worden aangewend, te
belasten om budgettaire of andere redenen. Het Hof beslist dan ook
dat, in die interpretatie - volgens welke artikel 98, § 2, de gemeenten
niet verbiedt de economische activiteit van de telecomoperatoren
die op het grondgebied van de gemeente verwezenlijkt wordt door
de aanwezigheid van gsm-pylonen, -masten of -antennes die voor
die activiteit worden aangewend, te belasten om budgettaire of
andere redenen -, die bepaling artikel 170, § 4, van de Grondwet niet
schendt.
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XI. MILIEURECHT1

41. De afwijking van de in het gewestplan voorgeschreven
bestemming van de plaatsen – Installatie die dateert van
vóór het gewestplan
(arrest nr. 98/2011)

Artikel 132bis van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke
Ordening, Stedenbouw en Patrimonium (hierna : WWROSP)2

maakt deel uit van een afdeling getiteld « Vergunningen in verband
met andere administratieve diensten » en strekt ertoe het lot te
regelen van bepaalde « gemengde projecten » waarvan de
verwezenlijking vereist dat zowel een akte die valt onder de politie
inzake stedenbouw als een akte die valt onder een andere politie,
bijvoorbeeld de milieupolitie, wordt verkregen. De meeste
gemengde projecten waarvan de verwezenlijking vereist dat een
stedenbouwkundige vergunning en een milieuvergunning worden
toegekend, zijn onderworpen aan de regeling van de eenmalige
vergunning, bedoeld in artikel 81, § 1, van het decreet van 11 maart
1999 betreffende de milieuvergunning; alleen de projecten met
betrekking tot tijdelijke inrichtingen, proefinrichtingen of
onroerende goederen bedoeld in artikel 109 van het WWROSP (de
« onroerende goederen die op de beschermingslijst staan,
beschermd zijn, gelegen zijn in een in artikel 209 van het Wetboek
bedoeld beschermingsgebied of in een locatie opgenomen in de
inventaris van de archeologische locaties bedoeld in artikel 233 »)
kunnen niet het voorwerp uitmaken van een eenmalige vergunning.
De regeling van de eenmalige vergunning is niet van toepassing op
het project dat het voorwerp uitmaakt van het geschil voor de Raad

1 Zie ook in hoofdstuk II, punt 14 van dit verslag, arrest nr. 75/2011.
2 In de versie ervan die toepasbaar is op het voor de verwijzende rechter hangende

geschil bepaalt artikel 132bis dat « De afwijkingen die zijn toegestaan in toepassing
van afdeling 2 en afdeling 9 van dit hoofdstuk, zijn van toepassing op de handelingen
die onder andere wetgevingen met betrekking tot hetzelfde ontwerp ressorteren. Het
is toegestaan om de activiteiten die toegelaten zijn bij een vergunning die is afgegeven
vóór de inwerkingtreding van een plan en die niet beantwoorden aan de voorschriften
ervan, verder te zetten tot en met de afloop van de geldigheidstermijn van bedoelde
vergunning. De hernieuwing van bedoelde toelating kan worden toegestaan door de
bevoegde overheid zolang dat verenigbaar blijft met de algemene bestemming van het
betrokken gebied, van diens architectonisch karakter en de stedenbouwkundige optie
die bedoelde voorschriften inhouden ».
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van State - die, zoals hierna zal worden aangegeven, aan het Hof een
prejudiciële vraag heeft gesteld -, daar het betrokken goed is
opgenomen in de inventaris van het architectonisch erfgoed van
België en is gelegen binnen de omtrek van het beschermd gebied
van de « Slag van Waterloo ». In beginsel kan een milieuvergunning
alleen worden afgegeven wanneer die in overeenstemming is met
de plannen van aanleg die een verordenende kracht hebben : een
dergelijke vergunning kan dus niet worden afgegeven voor een
activiteit die niet in overeenstemming is met de bestemming van het
gebied waarin de exploitatie zich bevindt, behalve indien een
afwijking van het gewestplan is aangevraagd en verkregen. Het is
mogelijk om een afwijking van het gewestplan te verkrijgen op basis
van de artikelen 110 tot 112 van het WWROSP in de hypothese van
een gemengd project dat de afgifte van een eenmalige vergunning
vereist overeenkomstig artikel 97, derde lid, derde streepje, van het
decreet van 11 maart 1999. Voor de gemengde projecten waarop de
regeling van de eenmalige vergunning niet van toepassing is
- namelijk die welke zowel de toekenning van een
stedenbouwkundige vergunning als die van een milieuvergunning
vereisen - creëert het in het geding zijnde artikel 132bis, wanneer een
afwijking van de stedenbouwkundige regels noodzakelijk is, het
verband tussen de stedenbouwkundige vergunning en de
milieuvergunning : de afwijking kan worden toegekend in de
stedenbouwkundige vergunning op basis van de artikelen 110 tot
114 of 127 van het WWROSP, en is, krachtens het voormelde
artikel 132bis, van toepassing op de aanvraag voor een
milieuvergunning met betrekking tot hetzelfde project.

De Raad van State heeft het Hof een vraag gesteld over het verschil
in behandeling dat uit de voormelde bepaling zou voortvloeien
tussen de projecten die, voor de verwezenlijking ervan, zowel een
stedenbouwkundige vergunning als een milieuvergunning
vereisen, en de projecten waarvoor enkel een milieuvergunning
nodig is : wanneer de geplande exploitatie niet in overeenstemming
is met de voorschriften van het gewestplan, kan een afwijking
worden aangevraagd en verkregen wanneer de twee vergunningen
noodzakelijk zijn, terwijl het, in de hypothese waarin enkel een
milieuvergunning is vereist, niet mogelijk is een afwijking te
verkrijgen van de bestemming van het in het gewestplan
gedefinieerde perceel.
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Het in het geding zijnde verschil in behandeling berust op het
criterium van het soort van vergunning die wordt aangevraagd,
waarbij de afwijking van het gewestplan alleen kan worden
aangevraagd en verkregen wanneer een stedenbouwkundige
vergunning moet worden afgegeven. Het is niet irrelevant om, in
een vergunning, een afwijking van de voorschriften van het
gewestplan alleen te laten toestaan door de overheid die daartoe
bevoegd is, namelijk de gemachtigde ambtenaar of de Regering
zelf : in tegenstelling tot de procedure voor het onderzoek van een
aanvraag tot milieuvergunning, waarbij de gemachtigde ambtenaar
slechts een advies uitbrengt over de verenigbaarheid van het project
dat een milieuvergunning vergt met de voorschriften van het
gewestplan, vereist de procedure met betrekking tot de
stedenbouwkundige vergunning dat de afwijking wordt toegekend
of geweigerd door de overheid die ertoe is gemachtigd zich uit te
spreken over de stedenbouwkundige belangen van het project;
bovendien biedt de procedure van het onderzoek van een aanvraag
tot milieuvergunning geen procedurele waarborgen die
gelijkwaardig zijn aan die waarin artikel 114 van het WWROSP
voorziet voor de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning die
een afwijking van het gewestplan inhouden. Om die redenen is het
verantwoord dat de decreetgever een inmenging in de politie
inzake stedenbouw door een andere overheid heeft willen
voorkomen, na afloop van een verschillende procedure, teneinde de
samenhang te verzekeren voor het hele stedenbouwkundig beleid
in het Waalse Gewest.

Niettemin doet zich een moeilijkheid voor in het specifieke geval
van de exploitatie van een activiteit of installatie die, op het
ogenblik dat die is begonnen, niet was onderworpen aan en
bijgevolg niet in strijd was met de voorschriften van een gewestplan
en geen milieuvergunning vereiste : indien, tijdens de exploitatie,
een gewestplan wordt aangenomen dat de exploitatie in een gebied
situeert waarvan de bestemming die activiteit of die installatie niet
toelaat, en indien die exploitatie later wordt gerekend tot de
activiteiten die voortaan een milieuvergunning vereisen, kan die
laatste, aangezien zij moet voldoen aan het intussen aangenomen
gewestplan, alleen worden afgegeven mits een afwijking van dat
gewestplan wordt toegestaan. In die hypothese bevindt de uitbater,
die geen stedenbouwkundige vergunning moet verkrijgen om een
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exploitatie voort te zetten die op stedenbouwkundig vlak
regelmatig was op het ogenblik dat die is aangevat, zich echter in de
onmogelijkheid om een dergelijke afwijkende milieuvergunning te
verkrijgen. De uitbater die zich bevindt in de hiervoor beschreven
situatie, wordt anders behandeld dan de uitbater die, omdat hij een
vergelijkbare exploitatie wil aanvatten, een stedenbouwkundige
vergunning moet aanvragen en bij die gelegenheid een afwijking
kan vragen van de voorschriften van het gewestplan en die
bijgevolg kan laten gelden voor de milieuvergunning. Niets
verantwoordt dat verschil in behandeling, dat derhalve strijdig is
met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

Die discriminatie vindt haar oorsprong evenwel niet in
artikel 132bis van het WWROSP, maar wel in de ontstentenis van
een mechanisme dat waarborgen biedt die vergelijkbaar zijn met die
welke gepaard gaan met de toekenning van een afwijking van het
gewestplan bij de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning,
waardoor de uitbater van een bestaande installatie die dateert van
vóór het gewestplan en later wordt beschermd, een afwijking kan
aanvragen van de in het gewestplan voorgeschreven bestemming
van de plaatsen. Het staat aan de Waalse decreetgever om die
discriminatie te verhelpen.

Het Hof beslist derhalve, enerzijds, dat artikel 132bis van het Waalse
Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt en, anderzijds,
dat de ontstentenis van een mechanisme dat waarborgen biedt die
vergelijkbaar zijn met die welke gepaard gaan met de toekenning
van een afwijking van het gewestplan bij de afgifte van een
stedenbouwkundige vergunning, waardoor de uitbater van een
bestaande installatie die dateert van vóór het gewestplan en later
wordt beschermd, een afwijking kan aanvragen van de in het
gewestplan voorgeschreven bestemming van de plaatsen, de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt.
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XII. RECHT OM STRAFFEN OP TE LEGGEN

42. De administratieve geldboete tot bestraffing van
misdrijven inzake leefmilieu in het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest
(arrest nr. 44/2011)

Het Hof is ondervraagd over de bestaanbaarheid, met de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van artikel 33, 7°, b), van de
ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 25 maart
1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de
bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu, in samenhang gelezen
met artikel 20 van de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de
strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving. Luidens het
voormelde artikel 33, 7°, b), kan de persoon die, in de zin van de
ordonnantie van 17 juli 1997, rechtstreeks of onrechtstreeks
geluidshinder veroorzaakt, of laat voortduren, die de door de
Regering gestelde normen overschrijdt, een administratieve
geldboete van 625 euro tot 62 500 euro worden opgelegd; artikel 20,
4°, van de voormelde ordonnantie van 17 juli 1997 bepaalt dat de
persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks geluidshinder
veroorzaakt, of laat voortduren, die de door de Regering gestelde
normen overschrijdt, met een boete van 0,25 euro tot 75 euro wordt
gestraft.

Een eerste vraag betrof de omstandigheid dat het in het geding
zijnde artikel 33, 7°, b), bedoelde misdrijf kan worden bestraft met
een hogere administratieve geldboete dan de geldboete die, in het
kader van een strafvervolging, voor hetzelfde misdrijf zou worden
opgelegd na de toepassing van de opdeciemen.

De in het vermelde artikel 33, 7°, b), bedoelde administratieve
geldboeten zijn strafrechtelijk van aard in de zin van artikel 6 van
het Europees Verdrag voor de rechten van de mens; het Hof dient
bijgevolg, bij de toetsing aan de artikelen 10 en 11 van de Grondwet,
rekening te houden met de waarborgen vervat in dat artikel 6 en,
met name, de waarborg dat een onafhankelijke en onpartijdige
rechter een controle met volle rechtsmacht kan uitoefenen op de
door de bevoegde administratieve overheid opgelegde geldboete.
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De vaststelling van de ernst van een tekortkoming en de
gestrengheid waarmee die tekortkoming kan worden bestraft,
behoren tot de beoordelingsbevoegdheid van de wetgever; hij mag
bijzonder zware straffen opleggen in aangelegenheden waar de
inbreuken de grondrechten van de burgers en de belangen van de
gemeenschap ernstig kunnen aantasten. Het staat derhalve aan de
wetgever om de perken en de bedragen vast te stellen waarbinnen
de beoordelingsbevoegdheid van de administratie, en bijgevolg die
van het rechtscollege, moet worden uitgeoefend; het Hof zou een
dergelijk systeem alleen kunnen afkeuren indien het kennelijk
onredelijk is (arrest nr. 93/2008, B.15.3), met name doordat het op
onevenredige wijze afbreuk zou doen aan het algemene beginsel
volgens hetwelk inzake sancties niets wat onder de
beoordelingsbevoegdheid van de administratie valt, ontsnapt aan
de toetsing van de rechter (arrest nr. 138/20061), of aan het recht op
het ongestoorde genot van de eigendom, wanneer de wet in een
onevenredig bedrag voorziet en niet de mogelijkheid biedt van een
spreiding tussen die straf als maximumstraf en een minimumstraf
(arrest nr. 81/20072)3. Buiten die gevallen zou het Hof zich op het aan
de wetgever voorbehouden domein begeven, indien het bij de vraag
naar de verantwoording voor de verschillen in de talrijke
wetteksten houdende strafrechtelijke of administratieve sancties,
zijn onderzoek, wat de strafmaat betreft, niet beperkte tot de
gevallen waar de keuze van de wetgever dermate onsamenhangend
is dat ze leidt tot een kennelijk onredelijk verschil in behandeling.

Het Hof stelt evenwel vast dat het minimumbedrag van de
administratieve geldboete is vastgelegd op 625 euro, terwijl het
maximumbedrag van de geldboete is vastgelegd op 62 500 euro.
Hetzelfde misdrijf dat strafrechtelijk wordt vervolgd, kan
daarentegen aanleiding geven tot een geldboete waarvan het
bedrag kan variëren van 0,25 euro tot 75 euro, wat rekening
houdend met de opdeciemen een geldboete van 1,375 tot
412,50 euro vertegenwoordigt.

1 Zie verslag 2006, pp. 91-94.
2 Zie verslag 2007, pp. 81-85.
3 Wat betreft de rechtspraak van het Hof ter zake, zie eveneens verslag 2008, pp. 113-114

en verslag 2009, pp. 207-213.
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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 feitelijke grondslag heeft, of die beslissing uitgaat van
correcte juridische kwalificaties en of de opgelegde straf 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 betrokkene geacht niet gestraft te zijn
geweest; 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
beschikken derhalve over een daadwerkelijke jurisdictionele
waarborg, voor een onafhankelijk en onpartijdig rechtscollege,
tegen de administratieve sanctie die hun kan worden opgelegd. De
in het geding zijnde bepaling voorziet in een administratieve
geldboete van maximum 62 500 euro en minimum 625 euro : op die
manier stelt de in het geding zijnde bepaling het bestuur, onder
toezicht van de rechter, in staat om in voorkomend geval een
schending van het recht op het ongestoorde genot van de eigendom
te vermijden.

Voor het overige merkt het Hof op dat de in artikel 20, 4°, van de
voormelde ordonnantie van 17 juli 1997 bepaalde strafrechtelijke
geldboete van 0,25 euro tot 75 euro wordt verhoogd met de
opdeciemen bepaald in artikel 1 van de wet van 5 maart 1952
« betreffende de opdécimes op de strafrechtelijke geldboeten » : bij
gebrek aan enige uitdrukkelijke wetsbepaling, is dat niet het geval
met de administratieve geldboete waarin de in het geding zijnde
bepaling voorziet. Zelfs al gaat het om een straf in de zin van
artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, de
personen die tot de betaling van de in het geding zijnde
administratieve geldboete worden veroordeeld, ontsnappen aan de
nadelen van een strafrechtelijke veroordeling, zoals het onterend
karakter dat eraan kleeft en de inschrijving van de veroordeling in
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het strafregister. Ten slotte voorzien de artikelen 23 tot 31 van de
ordonnantie van 25 maart 1999 in een geheel van maatregelen die
door de strafrechter kunnen worden genomen (zoals straffen van
verbeurdverklaring, volledige of gedeeltelijke stopzetting van de
activiteit, verbod een professionele activiteit uit te oefenen,
bekendmaking van het vonnis op kosten van de veroordeelde, of
nog, terugbetaling van de door de overheid gemaakte kosten) en die
ertoe strekken het opleggen van de eigenlijke strafrechtelijke
geldboete te verzwaren.

Gelet op het voorgaande beslist het Hof dat de keuze van de
ordonnantiegever niet dermate onsamenhangend is dat het
voormelde verschil in behandeling als kennelijk onredelijk moet
worden beschouwd.

Het Hof werd ook verzocht zich uit te spreken over het verschil in
behandeling dat zou worden ingesteld onder de vermoedelijke
daders van eenzelfde inbreuk, in zoverre diegenen ten aanzien van
wie de procureur des Konings het opportuun acht hen voor de
strafgerechten te vervolgen, in elke aanleg de waarborg genieten dat
de rechter de in artikel 159 van de Grondwet bedoelde
wettigheidstoetsing uitvoert, terwijl diegenen die het voorwerp
uitmaken van een procedure van administratieve geldboete de in
artikel 159 van de Grondwet bepaalde waarborg slechts kunnen
genieten voor de Raad van State en niet voor het BIM of het
Milieucollege.

Het in geding zijnde verschil in behandeling vloeit voort uit een
keuze van de Grondwetgever die niet door het Hof kan worden
gekritiseerd; overigens heeft het verschil in behandeling geen
onevenredige gevolgen voor diegenen die het voorwerp uitmaken
van een administratieve geldboete, nu zij de exceptie van
onwettigheid van artikel 159 van de Grondwet kunnen aanvoeren
wanneer zij een annulatieberoep instellen bij de Raad van State.

Het Hof werd tevens ondervraagd over het verschil in behandeling
dat het gevolg zou zijn van de in het geding zijnde bepaling, onder
de vermoedelijke daders van eenzelfde inbreuk naargelang zij het
voorwerp uitmaken van een strafrechtelijke procedure of van een
administratieve procedure : de eersten zouden immers in elke
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aanleg de waarborg of de mogelijkheid genieten dat de rechter aan
het Hof een vraag stelt over de bestaanbaarheid van een
wetskrachtige norm met de Grondwet en de
bevoegdheidverdelende regels, terwijl die waarborg aan de
tweeden zou worden ontzegd in zoverre de beslissing die ten
aanzien van hen wordt genomen, uitgaat van een administratieve
overheid.

Uit artikel 142 van de Grondwet blijkt dat enkel rechtscolleges een
prejudiciële vraag kunnen stellen aan het Hof, en niet de
administratieve overheden. Gelet op de mogelijkheid om tegen de
beslissing van de betrokken administratieve overheid een beroep tot
nietigverklaring in te stellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, moet worden vastgesteld dat de personen die het
voorwerp uitmaken van die beslissing niet de mogelijkheid wordt
ontzegd om voor dat rechtscollege een prejudiciële vraag op te
werpen : de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is
in de regel verplicht om die vraag aan het Grondwettelijk Hof voor
te leggen. Bovendien vloeit het feit dat de administratieve overheid
die een administratieve geldboete oplegt, aan het Hof geen
prejudiciële vraag kan stellen, voort uit een keuze van de
Grondwetgever en komt het niet aan het Hof toe zich daarover uit
te spreken.

In de laatste prejudiciële vraag, die vier onderdelen bevatte, werd het
Hof verzocht zich uit te spreken over het feit dat de administratieve
procedure die ertoe kan leiden een sanctie op te leggen op basis van
het in het geding zijnde artikel 33, 7°, b), minder waarborgen zou
bieden dan die welke de personen genieten die in het kader van de
strafrechtelijke procedure worden vervolgd.

Het eerste onderdeel van die vraag had betrekking op het feit dat de
vervolging wordt ingesteld door een administratieve overheid, te
dezen het BIM, dat eveneens de misdrijven heeft vastgesteld en
onderzocht, en niet door de procureur des Konings.

Het behoort tot de beoordelingsbevoegdheid van de
ordonnantiegever te beslissen of het opportuun is om voor
strafrechtelijke sancties dan wel voor administratieve sancties te
opteren wanneer hij van oordeel is dat bepaalde tekortkomingen
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aan wettelijke verplichtingen moeten worden bestraft, waarbij de
keuze voor de ene of de andere categorie van sancties op zich niet
kan worden geacht discriminerend te zijn; van discriminatie zou
slechts sprake zijn indien het verschil in behandeling dat uit die
keuze voortvloeit, een onevenredige beperking van de rechten van
de daarbij betrokken personen met zich zou meebrengen.

Om de in het arrest aangegeven motieven oordeelt het Hof dat de
ordonnantiegever, door aan een administratieve overheid
gespecialiseerd in milieuaangelegenheden, de vaststelling, de
vervolging en het opleggen van een administratieve sanctie toe te
vertrouwen, waarbij het recht van verdediging in acht wordt
genomen, niet op onevenredige wijze afbreuk heeft gedaan aan de
rechten van de categorie van personen die worden vervolgd in het
kader van een procedure van administratieve sancties.

Het tweede onderdeel van de voormelde prejudiciële vraag betrof het
feit dat in het kader van de procedure geen toepassing kan worden
gemaakt van artikel 85 van het Strafwetboek en dat met geen enkele
verzachtende omstandigheid rekening kan worden gehouden om
een lagere geldboete op te leggen dan het minimum bepaald bij de
ordonnantie.

Wanneer de dader van eenzelfde feit op een alternatieve wijze kan
worden gestraft, dat wil zeggen wanneer hij, voor dezelfde feiten,
ofwel naar de correctionele rechtbank kan worden verwezen ofwel
een administratieve geldboete kan worden opgelegd waartegen
hem een beroep wordt geboden voor een andere rechtbank dan een
strafrechtbank, dient er een parallellisme te bestaan tussen de
maatregelen tot individualisering van de straf; dat geldt voor de
mogelijkheid om een geldboete op te leggen die minder bedraagt
dan het wettelijke minimum indien verzachtende omstandigheden
aanwezig zijn (arresten nrs. 40/97, 45/97, 128/99, 86/20071 en
42/20092).

1 Zie het voormelde verslag 2007, pp. 85-92.
2 Zie het voormelde verslag 2009, pp. 208-213.
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De ordonnantiegever vermocht op rechtmatige wijze van mening te
zijn dat, teneinde de werkoverlast van de parketten en de
strafrechtbanken te verlichten, alsook de doeltreffendheid te
verzekeren van de vervolgingen met betrekking tot de vastgestelde
milieumisdrijven, een regeling van administratieve sancties diende
te worden ingesteld. Het is evenwel niet redelijkerwijs verantwoord
om de persoon aan wie een dergelijke sanctie wordt opgelegd, de
maatregel te ontzeggen die het bestuur in staat zou stellen rekening
te houden met de verzachtende omstandigheden, waardoor het
bedrag van de geldboete kan worden verminderd tot onder het bij
de ordonnantie vastgestelde minimumbedrag, terwijl die persoon
de toepassing van artikel 85 van het Strafwetboek zou kunnen
genieten indien hij voor hetzelfde misdrijf voor de correctionele
rechtbank zou verschijnen. Het Hof beslist derhalve dat artikel 33,
7°, b), van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de
vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu, zoals
gewijzigd bij artikel 10 van de ordonnantie van 28 juni 2001, de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in zoverre het niet
toelaat rekening te houden met verzachtende omstandigheden die
het mogelijk maken een geldboete op te leggen die lager is dan het
daarin vastgelegde minimumbedrag van de geldboete.

In het derde onderdeel van dezelfde prejudiciële vraag werd aan het
Hof een vraag gesteld over het feit dat de procedurele waarborgen
als de rechten van de verdediging en het vermoeden van onschuld
niet in acht zouden zijn genomen in het kader van de procedure van
administratieve sancties die aan de beoordeling van het Hof is
voorgelegd.

De leidend ambtenaar van het BIM dient, alvorens een sanctie op te
leggen, de persoon aan wie een administratieve geldboete kan
worden opgelegd, de mogelijkheid te bieden zich te verdedigen.
Het stilzwijgen van de ordonnantiegever, wat de verdere
procedurele invulling van die mogelijkheid betreft, leidt niet tot een
schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Ook bij
ontstentenis van een uitdrukkelijke bepaling, kan de in het geding
zijnde sanctie niet worden opgelegd zonder dat aan de betrokkene
vooraf de mogelijkheid wordt geboden zijn standpunt op een
nuttige wijze te doen kennen; de beginselen van behoorlijk bestuur
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die de hoorplicht omvatten, vereisen immers dat de betrokkene
wordt ingelicht over de feitelijke en juridische grondslag van de
administratieve sanctie die ten aanzien van hem wordt overwogen,
dat hij over een voldoende termijn beschikt om zijn verweer voor te
bereiden en dat hij kennis kan nemen van het volledige dossier dat
werd samengesteld met het oog op het nemen van de beslissing; die
beginselen vereisen eveneens dat de maatregel wordt gemotiveerd.
De Raad van State, waarbij een beroep wordt aanhangig gemaakt
tegen de beslissing waarbij een administratieve geldboete is
uitgesproken, gaat bovendien na of de beginselen van behoorlijk
bestuur in acht werden genomen. Wat de bewijslast betreft, staat het
aan de ambtenaar die beslist om de administratieve sanctie op te
leggen, de werkelijkheid van de feiten die aan de in het geding
gestelde persoon worden verweten, te bewijzen, alsook diens
schuld.

Ten slotte werd in het laatste onderdeel van de prejudiciële vraag het
Hof verzocht zich uit te spreken over het feit dat het, in het kader
van de procedure van administratieve geldboete die in de in het
geding zijnde ordonnantie wordt beoogd, onmogelijk zou zijn om
het voordeel van de onweerstaanbare dwang en de
onoverkomelijke dwaling aan te voeren.

Die schulduitsluitingsgronden verwijzen naar de toepassing van
artikel 71 van het Strafwetboek. De strafrechtelijke aard van een
administratieve geldboete in de zin van artikel 6 van het Europees
Verdrag voor de rechten van de mens, brengt weliswaar mee dat de
waarborgen van die bepaling in acht moeten worden genomen,
maar heeft niet tot gevolg dat die geldboete in de Belgische
wetgeving van strafrechtelijke aard zou zijn en, bijgevolg, dat
artikel 71 van het Strafwetboek erop van toepassing zou zijn of zou
moeten zijn. Niets verhindert de persoon aan wie een
administratieve sanctie kan worden opgelegd bij de administratieve
overheid te doen gelden dat de betrokken gedraging hem niet kan
worden verweten.
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XIII. PROCESRECHT1

43. De verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten van een
advocaat en de juridische tweedelijnsbijstand - de
rechtsvordering van de arbeidsauditeur op grond van
artikel 138bis, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek
(arresten nrs. 19/2011 en 83/2011)

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.2 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.

Het Hof beschikt reeds over een ruime rechtspraak ter zake3.

Het Hof werd in 2011 een eerste maal opnieuw ertoe gebracht
daarvan kennis te nemen, naar aanleiding van een prejudiciële
vraag betreffende artikel 1022, vierde lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, zoals het van kracht was vóór de wijziging ervan bij de
wet van 21 februari 2010 « tot wijziging van de artikelen 1022 van
het Gerechtelijk Wetboek en 162bis van het Wetboek van
strafvordering en tot opheffing van artikel 6 van de wet van
2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de

1 Zie ook hoofdstuk X, punt 35, van dit verslag.
2 Zie verslag 2006, pp. 123-128.
3 Zie in het bijzonder verslag 2006, pp. 123-128, verslag 2008, pp. 105-112, verslag 2009,

pp. 185-195, en verslag 2010, pp. 147-154.
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betalingsachterstand bij handelstransacties »; vóór die wijziging
bepaalde het voormelde artikel 1022, vierde lid, dat, « indien de in
het ongelijk gestelde partij van de tweedelijns juridische bijstand
geniet, […] de rechtsplegingsvergoeding [wordt] vastgelegd op het
door de Koning vastgestelde minimum, tenzij in geval van een
kennelijk onredelijke situatie. De rechter motiveert in het bijzonder
zijn beslissing op dat punt ».

Aan het Hof werd gevraagd of artikel 1022, vierde lid, van het
Gerechtelijk Wetboek bestaanbaar was met de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 23,
derde lid, 2°, van de Grondwet en met artikel 6 van het Europees
Verdrag voor de rechten van de mens, in zoverre die bepaling de
begunstigden van de juridische tweedelijnsbijstand die een
vermindering van de rechtsplegingsvergoeding tot onder het door
de Koning vastgestelde minimum kunnen verkrijgen en de
personen die, aangezien zij het voordeel van de juridische
tweedelijnsbijstand niet hebben aangevraagd terwijl hun financiële
situatie hen in staat zou stellen die bijstand wel te verkrijgen, een
dergelijke vermindering niet zouden kunnen genieten, verschillend
zou behandelen.

In zijn arrest nr. 19/2011 merkt het Hof op dat het recht op de
toegang tot de rechter, dat een wezenlijk aspect van het recht op een
eerlijk proces vormt, fundamenteel is in een rechtsstaat.

Na zijn arrest nr. 182/20081 te hebben vermeld, doet het vervolgens
opmerken dat er een verschil in behandeling bestaat tussen de
rechtzoekende die juridische tweedelijnsbijstand geniet en diegene
die hem had kunnen genieten indien hij zulks had aangevraagd :
enkel de eerstgenoemde rechtzoekende zal immers een
vermindering, door de rechter, van het minimumbedrag van de
rechtsplegingsvergoeding kunnen genieten, in tegenstelling tot de
rechtzoekende die juridische tweedelijnsbijstand had kunnen
genieten maar zulks niet heeft aangevraagd.

1 Zie het voormelde verslag 2008, pp. 105-112.

ar
re

st
en

nr
s.

19
/2

01
1

en
83

/2
01

1

272



Dat verschil in behandeling berust op een objectief criterium,
namelijk het al dan niet hebben uitgeoefend van het recht op
juridische tweedelijnsbijstand, zoals het bij de artikelen 508/7 tot
508/18 van het Gerechtelijk Wetboek is ingevoerd en geregeld; het
is om rekening te houden met de specifieke situatie van de
rechtzoekenden die die juridische bijstand genieten, dat artikel 1022,
vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek in de wet van 21 april 2007
betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten
verbonden aan de bijstand van een advocaat is ingevoegd. De
maatregel is ook pertinent ten aanzien van het door de wetgever
beoogde doel rekening te houden met de specifieke situatie van de
begunstigden van de juridische tweedelijnsbijstand : daarom heeft
de wetgever in casu toegestaan dat de rechter het bedrag van de
rechtsplegingsvergoeding vermindert in de hypothese dat de in het
ongelijk gestelde partij juridische tweedelijnsbijstand geniet, zonder
dat hij daarom die vermindering kan doorvoeren ten gunste van een
rechtzoekende die, hoewel hij die tweedelijnsbijstand niet heeft
aangevraagd, hem wel had kunnen genieten.

Door het voordeel van de toepassing van artikel 1022, vierde lid,
van het Gerechtelijk Wetboek te beperken tot de personen die de
juridische tweedelijnsbijstand hebben aangevraagd en die hem
hebben verkregen, heeft de wetgever geen afbreuk gedaan aan de
bij artikel 23, derde lid, van de Grondwet gewaarborgde
standstill-verplichting : die verplichting staat eraan in de weg dat de
wetgever het bestaande beschermingsniveau in aanzienlijke mate
vermindert, zonder dat daarvoor redenen van algemeen belang
bestaan. De rechten van de rechtzoekende die geen juridische
tweedelijnsbijstand heeft aangevraagd, worden niet aanzienlijk
ingeperkt door artikel 1022, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek
aangezien het die rechtzoekende niet verhindert om die aanvraag in
te dienen.

De in het geding zijnde bepaling doet geen afbreuk aan het recht op
een eerlijk proces, zoals het bij artikel 6 van het Europees Verdrag
voor de rechten van de mens is gewaarborgd, aangezien de
rechtzoekenden de mogelijkheid hebben om al dan niet het recht op
juridische tweedelijnsbijstand dat hun wordt toegekend uit te
oefenen.
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Ten slotte heeft de in het geding zijnde bepaling geen onevenredige
gevolgen voor de niet-verschijnende rechtzoekende die het
voordeel van de juridische tweedelijnsbijstand niet heeft
aangevraagd : het systeem van de juridische tweedelijnsbijstand,
zoals het bij de artikelen 508/13 en volgende van het Gerechtelijk
Wetboek is geregeld, maakt het immers mogelijk dat een persoon
die verzet zou willen aantekenen tegen een beslissing waarbij hij tot
het betalen van een rechtsplegingsvergoeding wordt veroordeeld,
op elk ogenblik een aanvraag indient om de volledige of
gedeeltelijke kosteloosheid te genieten en, bijgevolg, in
voorkomend geval, artikel 1022, vierde lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, zoals het door het Hof in zijn voormelde arrest
nr. 182/2008 is geı̈nterpreteerd, kan genieten.

Bijgevolg beslist het Hof in zijn voormelde arrest nr. 19/2011 dat
artikel 1022, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek de artikelen 10
en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met
artikel 23, derde lid, 2°, van de Grondwet en met artikel 6 van het
Europees Verdrag voor de rechten van de mens, niet schendt.

Het Hof zal opnieuw ertoe worden gebracht zich te buigen over
artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, naar aanleiding van een
prejudiciële vraag die eveneens betrekking had op artikel 138bis, § 2,
van hetzelfde Wetboek, alsook op artikel 162bis van het Wetboek
van strafvordering. De verwijzende rechter stelde het Hof een vraag
over de bestaanbaarheid van die bepaling met de artikelen 10 en 11
van de Grondwet, van artikel 1022, vóór de wijziging ervan bij de
voormelde wet van 21 februari 2010, in zoverre een
rechtsplegingsvergoeding ten laste van de Belgische Staat kan
worden gelegd wanneer het arbeidsauditoraat in het ongelijk wordt
gesteld bij zijn op grond van artikel 138bis, § 2, van het Gerechtelijk
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Wetboek1 ingestelde rechtsvordering : de verwijzende rechter
vergeleek die situatie met die welke voortvloeit uit artikel 162bis
van het Wetboek van strafvordering2, volgens hetwelk geen enkele
rechtsplegingsvergoeding van de Belgische Staat kan worden geëist
wanneer het openbaar ministerie een strafvordering instelt die
eindigt met een buitenvervolgingstelling of een vrijspraak.

In zijn arrest nr. 182/20083 met betrekking tot de beroepen tot
vernietiging van de wet van 21 april 2007 betreffende de
verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de
bijstand van een advocaat heeft het Hof zich uitgesproken over het
verschil in behandeling ten nadele van de buiten vervolging
gestelde inverdenkinggestelde of de vrijgesproken beklaagde
wanneer de strafvordering op gang is gebracht door het openbaar
ministerie of door een onderzoeksgerecht; het heeft geoordeeld dat
« [de wetgever,] wegens de opdracht die aan het openbaar
ministerie is toegewezen, vermocht […] ervan uit te gaan dat een
regeling volgens welke een rechtsplegingsvergoeding verschuldigd
zou zijn telkenmale de vordering van het openbaar ministerie
zonder gevolg blijft, niet tot de laatstgenoemde diende te worden
uitgebreid. De wetgever zou weliswaar ten laste van de Staat, ten
behoeve van wie het voorwerp uitmaakt van een beslissing tot

1 Naar luid waarvan, « voor overtredingen op de wetten en verordeningen die behoren
tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten en die het geheel of een deel van de
werknemers van een onderneming betreffen, […] de arbeidsauditeur, ambtshalve,
overeenkomstig de vormvoorschriften van dit Wetboek, een rechtsvordering [kan]
instellen bij de arbeidsrechtbank teneinde de inbreuken op voormelde wetten en
verordeningen te laten vaststellen. Ingeval van samenloop of samenhang van de
genoemde overtredingen met één of meer overtredingen van andere wetsbepalingen
die niet behoren tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten zendt de
arbeidsauditeur een afschrift van het dossier aan de procureur des Konings met het
oog op de uitoefening van de strafvordering voor de laatst vermelde overtredingen.
De in het eerste lid bedoelde rechtsvordering kan niet meer worden aangewend zo de
strafvordering werd ingesteld of zo overeenkomstig artikel 7, § 4, tweede lid, van de
wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval
van inbreuk op sommige sociale wetten, de kennisgeving van het bedrag van de
administratieve geldboete heeft plaatsgehad ».

2 Naar luid waarvan « 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. De
burgerlijke partij die rechtstreeks heeft gedagvaard en die in het ongelijk wordt
gesteld, zal veroordeeld worden tot het aan de beklaagde betalen van de vergoeding
bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek. De vergoeding wordt bepaald
door het vonnis ».

3 Zie verslag 2008, pp. 105-112.
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vrijspraak of buitenvervolgingstelling, een vergoedingsregeling
kunnen invoeren die rekening houdt met de specifieke kenmerken
van het strafrechtelijk contentieux ».

Bij de wet van 21 februari 2010 « tot wijziging van de artikelen 1022
van het Gerechtelijk Wetboek en 162bis van het Wetboek van
strafvordering en tot opheffing van artikel 6 van de wet van
2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de
betalingsachterstand bij handelstransacties » wordt in artikel 1022
van het Gerechtelijk Wetboek een achtste lid ingevoegd, naar luid
waarvan « geen enkele vergoeding […] verschuldigd [is] ten laste
van de Staat : 1° wanneer het openbaar ministerie bij wege van
rechtsvordering in burgerlijke procedures tussenkomt
overeenkomstig artikel 138bis, § 1; 2° wanneer het arbeidsauditoraat
een rechtsvordering instelt voor de arbeidsgerechten
overeenkomstig artikel 138bis, § 2 »; krachtens artikel 6 van dezelfde
wet van 21 februari 2010 zal die nieuwe bepaling in werking treden
op een datum die de Koning zal bepalen. Uit de parlementaire
voorbereiding van die wet blijkt dat de wetgever een aantal
tekortkomingen van de voormelde wet van 21 april 2007, die
aanleiding geven tot een aantal onbillijke situaties, heeft willen
rechtzetten, en dat hij rekening heeft willen houden met het
voormelde arrest nr. 182/2008; hij heeft onder meer in twee nieuwe
vrijstellingen voorzien « om het openbaar ministerie [en het
arbeidsauditoraat] toe te staan [hun] rechtsvordering uit te oefenen
in volle onafhankelijkheid, zonder rekening te houden met het
financieel risico verbonden aan het proces ». Luidens artikel 5 van
de wet van 21 februari 2010 zal het nieuwe achtste lid van
artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing zijn op de
zaken die hangende zijn op het ogenblik van de inwerkingtreding
ervan; volgens de parlementaire voorbereiding heeft de wetgever
die toepassing verantwoord vanuit een bekommernis om gelijkheid.

Luidens artikel 138bis, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek strekt de
rechtsvordering van de arbeidsauditeur ertoe de overtredingen op
de wetten en verordeningen die behoren tot de bevoegdheid van de
arbeidsgerechten door de arbeidsrechtbank te laten vaststellen;
bovendien bepaalt artikel 20bis van de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering, ingevoegd bij artikel 2 van de wet van
3 december 2006 houdende diverse bepalingen met betrekking tot
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het sociaal strafrecht, dat « de strafvordering […] eveneens [vervalt]
door de uitoefening door het openbaar ministerie van de
rechtsvordering voor de arbeidsgerechten op grond van
artikel 138bis, § 2, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek ».
Ofschoon de arbeidsrechtbank niet bevoegd is om de vervolgde
strafrechtelijk te veroordelen, is de rechtsvordering van de
arbeidsauditeur op grond van artikel 138bis, § 2, van het
Gerechtelijk Wetboek in die twee opzichten vergelijkbaar met de
strafvordering die het openbaar ministerie, met inbegrip van de
arbeidsauditeur, instelt voor de strafrechter.

De Raad van State heeft in zijn advies bij het voorontwerp dat de
wet van 3 december 2006 « tot wijziging diverse wettelijke
bepalingen met betrekking tot het sociaal strafrecht » is geworden,
beklemtoond dat de vordering van de arbeidsauditeur op grond
van artikel 138bis, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek dient te worden
onderscheiden van de vordering die een burgerlijke partij instelt. In
antwoord hierop wordt in de parlementaire voorbereiding
aangegeven dat [in artikel 138bis, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek]
« de woorden ‘ burgerlijke vordering ’ niet meer [worden] gebruikt
om elke verwarring te vermijden ». Tijdens de parlementaire
voorbereiding van de wet van 3 december 2006 tot wijziging van
diverse wettelijke bepalingen met betrekking tot het sociaal
strafrecht werd eveneens beklemtoond dat « het […] er hier niet om
[gaat] een rechtsvordering uit te voeren uitsluitend in het voordeel
van de werknemers ». Hieruit blijkt bijgevolg genoegzaam dat de
vordering van de arbeidsauditeur op grond van artikel 138bis, § 2,
van het Gerechtelijk Wetboek het algemeen belang nastreeft.

In het voormelde arrest nr. 182/2008 heeft het Hof geoordeeld dat de
fundamentele verschillen tussen het openbaar ministerie en de
burgerlijke partij kunnen verantwoorden dat de in de wet van
21 april 2007 bedoelde forfaitaire vergoedingsregeling niet wordt
toegepast ten laste van de Staat : door het openbaar ministerie en de
burgerlijke partij verschillend te behandelen, heeft de wetgever de
regels van gelijkheid en niet-discriminatie bijgevolg niet
geschonden. Bij de totstandkoming van de wet van 21 april 2007
heeft de wetgever echter de rechtsvordering van de arbeidsauditeur
op grond van artikel 138bis, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek uit het
oog verloren : de regels van gelijkheid en niet-discriminatie vereisen
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dat die rechtsvorderingen, die in naam van het algemeen belang en
in alle onafhankelijkheid door een publiek orgaan zijn ingesteld, op
dezelfde wijze worden behandeld als de strafvorderingen. Het is
om die gelijke behandeling te herstellen dat artikel 2, 3°, van de wet
van 21 februari 2010 tot stand is gekomen. Vanuit een bekommernis
om gelijkheid heeft de wetgever bovendien gewild dat die wijziging
van toepassing zou zijn op de zaken die hangende zijn op het
ogenblik van de inwerkingtreding van de wet (artikel 5 van de wet
van 21 februari 2010).

Het Hof beslist bijgevolg dat artikel 1022 van het Gerechtelijk
Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in zoverre
een rechtsplegingsvergoeding ten laste van de Belgische Staat kan
worden gelegd wanneer het arbeidsauditoraat in het ongelijk wordt
gesteld bij zijn rechtsvordering ingesteld op grond van
artikel 138bis, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, vóór de
inwerkingtreding van de wet van 21 februari 2010.

ar
re

st
en

nr
s.

19
/2

01
1

en
83

/2
01

1

278



XIV. BURGERLIJK RECHT

44. De vijfjarige verjaring en periodieke schulden in verband
met de gemeenschappelijke lasten van een mede-eigendom
van een gebouw
(arrest nr. 6/2011)

Artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek1 bepaalt dat termijnen
van altijddurende renten en van lijfrenten, alsook van uitkeringen
tot levensonderhoud, huren van huizen, pachten van
landeigendommen, interesten van geleende sommen, en, in het
algemeen, al hetgeen betaalbaar is bij het jaar of bij kortere
termijnen, verjaren door verloop van vijf jaren.

Aan het Hof wordt een vraag gesteld over de bestaanbaarheid van
die bepaling met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, wanneer zij
in die zin wordt geı̈nterpreteerd dat de kortere verjaring waarin zij
voorziet, niet van toepassing is op de schulden met betrekking tot
de bijdrage in de gemeenschappelijke lasten van een
mede-eigendom van een gebouw die het voorwerp van periodieke
afrekeningen uitmaken.

In tegenstelling tot een kapitaalschuld waarvan het bedrag reeds bij
het begin zou zijn vastgesteld, maar die in periodieke schijven
betaalbaar zou zijn, en waarvan het totaalbedrag niet verandert
naarmate de tijd verstrijkt, vertonen de schulden met betrekking tot
de bijdrage in de gemeenschappelijke lasten van een
mede-eigendom van een gebouw, voor zover kan worden
beschouwd dat het, minstens gedeeltelijk, om een kapitaalschuld
gaat, het kenmerk dat zij na verloop van tijd toenemen.

Het criterium waarop het in het geding zijnde verschil in
behandeling steunt, afgeleid uit het karakter van kapitaal of van
inkomsten van de schuldvordering, is niet relevant ten aanzien van
het doel van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek, dat erin
bestaat de schuldeiser tot zorgvuldigheid aan te zetten en, tegelijk,

1 Wat de rechtspraak van het Hof met betrekking tot die bepaling betreft, zie het arrest
nr. 1/2004, het verslag 2005, pp. 73-74, en het verslag 2007, pp. 119-120.
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de schuldenaar te beschermen tegen de opeenstapeling van
periodieke schulden over een te lange periode : ten aanzien van dat
doel vertonen de schulden met betrekking tot de
gemeenschappelijke lasten van een mede-eigendom van een
gebouw immers gelijkenissen met de schulden bedoeld in
artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek, vermits die schulden,
aangezien zij periodiek zijn en het bedrag ervan na verloop van tijd
toeneemt, op termijn een dermate grote kapitaalschuld kunnen
worden dat zij de schuldenaar kunnen ruı̈neren. Hieruit volgt dat
artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek, in die zin geı̈nterpreteerd
dat het niet van toepassing is op de schulden met betrekking tot de
gemeenschappelijke lasten van een mede-eigendom van een
gebouw, onder schuldenaars van periodieke schulden een verschil
in behandeling invoert dat niet kan worden verantwoord, en
bijgevolg de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt.

Het Hof merkt echter op dat de tekst van artikel 2277 van het
Burgerlijk Wetboek niet uitsluit dat het wordt toegepast op de
periodieke schulden in verband met de gemeenschappelijke lasten
van een mede-eigendom van een gebouw, in zoverre zij erdoor
worden gekenmerkt dat ze toenemen naarmate de tijd verstrijkt. In
die interpretatie is het in de prejudiciële vraag aangevoerde verschil
in behandeling onbestaande.

45. De betwisting van staat en bezit van staat van de
echtgenoot van de moeder
(arrest nr. 20/2011)

Artikel 318, § 1, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat « tenzij
het kind bezit van staat heeft ten aanzien van de echtgenoot, […] het
vermoeden van vaderschap [kan] worden betwist door de moeder,
het kind, de man ten aanzien van wie de afstamming vaststaat en de
persoon die het vaderschap van het kind opeist ». Met betrekking
tot het bezit van staat bepaalt artikel 331nonies van het Burgerlijk
Wetboek dat dit bezit van staat voortdurend moet zijn en dat het
wordt bewezen door feiten die te samen of afzonderlijk de
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betrekking van afstamming aantonen. Die feiten zouden op
niet-exhaustieve wijze worden opgesomd in artikel 331nonies1.

Aan het Hof is een vraag gesteld over de bestaanbaarheid van dat
artikel 318, § 1, met artikel 22 van de Grondwet, eventueel in
samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de
rechten van de mens, doordat de vordering tot betwisting van
vaderschap niet kan worden toegelaten als het kind bezit van staat
heeft ten aanzien van de echtgenoot van de moeder.

Artikel 318 van het Burgerlijk Wetboek regelt de mogelijkheid tot
betwisting van het vermoeden van het vaderschap van de
echtgenoot van de moeder van het kind; dat vermoeden van
vaderschap is ingesteld in artikel 315 van het Burgerlijk Wetboek.
Binnen de in paragraaf 2 van artikel 318 bepaalde termijnen - die
verschillen naar gelang van de vorderingsgerechtigden - staat de
vordering enkel open voor de moeder, het kind, de man ten aanzien
van wie de afstamming vaststaat en de persoon die het vaderschap
van het kind opeist. De mogelijkheid tot betwisting van het
vermoeden van vaderschap is evenwel onderworpen aan een
beperking : de vordering is - voor alle vorderingsgerechtigden -
onontvankelijk wanneer het kind bezit van staat heeft ten aanzien
van de echtgenoot. Uit de parlementaire voorbereiding van
artikel 318 van het Burgerlijk Wetboek blijkt dat aanvankelijk geen
eensgezindheid leek te bestaan over de vraag of het bezit van staat
elke betwisting van de afstamming onmogelijk diende te maken,
onder meer omdat dit begrip niet noodzakelijk samenvalt met het
begrip « belang van het kind », en omdat de opvattingen over de
familievrede, die het wil beschermen, snel evolueren. Na uitvoerig
overleg heeft de wetgever gemeend het « bezit van staat » als grond
van niet-ontvankelijkheid van de vordering tot betwisting van het
vermoeden van vaderschap te moeten invoeren. Zoals blijkt uit de
parlementaire voorbereiding, was het derhalve de uitdrukkelijke
bedoeling van de wetgever om de afstammingsband beter te
beschermen, enerzijds, door het bezit van staat te behouden en
anderzijds, andere derden, zoals grootouders, te beletten om op te
treden. Nadat binnen de Senaatscommissie voor de Justitie bij die

1 Wat betreft de rechtspraak van het Hof inzake afstamming, zie verslag 2003, pp. 87-89,
verslag 2005, pp. 71-72 en verslag 2010, pp. 163-167.
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uitgangspunten vraagtekens werden geplaatst, onder meer met
betrekking tot de interpretatieproblemen waartoe het begrip « bezit
van staat » aanleiding kon geven, bevestigde de minister van Justitie
dat de Kamer niet heeft overwogen de regels inzake het « bezit van
staat » te wijzigen.

De wettelijke regeling van de relatie van de vader tot het kind dat
is geboren binnen het huwelijk, raakt het privéleven van de vader
(EHRM, 28 november 1984, Rasmussen t. Denemarken, § 33;
24 november 2005, Shofman t. Rusland, § 30; 12 januari 2006, Mizzi
t. Malta, § 102); de uitdrukking « eenieder » in artikel 8 van het
Europees Verdrag voor de rechten van de mens slaat zowel op het
kind als op zijn vermoedelijke vader (EHRM, 6 juli 2010, Grönmark
t. Finland, § 48). De in het geding zijnde regeling van betwisting van
het vermoeden van vaderschap valt derhalve onder de toepassing
van artikel 22 van de Grondwet en van artikel 8 van het Europees
Verdrag voor de rechten van de mens.

Het recht op de eerbiediging van het privéleven en het gezinsleven,
zoals het door de voormelde bepalingen wordt gewaarborgd, heeft
als essentieel doel de personen te beschermen tegen inmengingen in
hun privéleven en hun gezinsleven. Artikel 22, eerste lid, van de
Grondwet sluit, evenmin als artikel 8 van het Europees Verdrag
voor de rechten van de mens, een overheidsinmenging in het recht
op eerbiediging van het privéleven niet uit, maar vereist dat erin is
voorzien in een voldoende precieze wettelijke bepaling, dat zij
beantwoordt aan een dwingende maatschappelijke behoefte en dat
zij evenredig is met de daarmee nagestreefde wettige doelstelling.
Die bepalingen houden bovendien de positieve verplichting in voor
de overheid om maatregelen te nemen die een daadwerkelijke
eerbiediging van het privéleven en het gezinsleven verzekeren, zelfs
in de sfeer van de onderlinge verhoudingen van individuen
(EHRM, 27 oktober 1994, Kroon e.a. t. Nederland, § 31). De wetgever
beschikt over een appreciatiemarge om bij de uitwerking van een
wettelijke regeling die een overheidsinmenging in het privéleven
inhoudt, rekening te houden met een billijk evenwicht tussen de
tegenstrijdige belangen van het individu en de samenleving in haar
geheel (EHRM, 26 mei 1994, Keegan t. Ierland, § 49; 27 oktober 1994,
Kroon e.a. t. Nederland, § 31; 2 juni 2005, Znamenskaya t. Rusland,
§ 28; 24 november 2005, Shofman t. Rusland, § 34). Die
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appreciatiemarge van de wetgever is evenwel niet onbegrensd :
opdat een wettelijke regeling verenigbaar is met het recht op
eerbiediging van het privéleven, moet worden nagegaan of de
wetgever een billijk evenwicht heeft gevonden tussen alle rechten
en belangen die in het geding zijn : zulks vereist dat de wetgever
niet alleen een afweging maakt tussen de belangen van het individu
tegenover de samenleving in haar geheel, maar tevens tussen de
tegenstrijdige belangen van de betrokken personen (EHRM, 6 juli
2010, Backlund t. Finland, § 46), op gevaar af anders een maatregel te
nemen die niet evenredig is met de nagestreefde wettige
doelstellingen. Die belangenafweging moet ertoe leiden dat de
biologische en sociale werkelijkheid primeert op een wettelijk
vermoeden indien dit laatste frontaal ingaat tegen de vastgestelde
feiten en de wensen van de betrokkenen, zonder dat het iemand een
tastbaar voordeel oplevert (EHRM, 27 oktober 1994, Kroon e.a.
t. Nederland, § 40; 24 november 2005, Shofman t. Rusland, § 44;
12 januari 2006, Mizzi t. Malta, § 113). Het mogelijk belang van het
kind om het « bezit van staat » te genieten van kind van de
echtgenoot van de moeder, mag het niet halen op het legitieme recht
van deze laatste om ten minste één gelegenheid te krijgen om het
vaderschap te betwisten van een kind dat op grond van
wetenschappelijke bewijzen, niet van hem is; het geval waarin een
wettelijk vermoeden voorrang krijgt op de biologische
werkelijkheid is niet bestaanbaar met de verplichting een
daadwerkelijk respect voor het privé- en gezinsleven te
waarborgen, zelfs rekening houdend met de appreciatiemarge
waarover de wetgever beschikt (EHRM, 12 januari 2006, Mizzi
t. Malta, §§ 112 en 113). Het feit dat iemand nooit werd toegelaten
zijn vaderschap te betwisten ten aanzien van zijn kind, werd door
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens niet evenredig
geacht met de nagestreefde doelstellingen, omdat aldus geen billijk
evenwicht tot stand is gebracht tussen het algemeen belang van de
bescherming van de rechtszekerheid van de familiale banden en het
recht van de betrokkene om een heronderzoek te verkrijgen van het
wettelijk vermoeden van vaderschap in het licht van de biologische
bewijzen (EHRM, 12 januari 2006, Mizzi t. Malta, § 114).

De rust der families en de rechtszekerheid van de familiale banden,
enerzijds, en het belang van het kind, anderzijds, zijn legitieme
doelstellingen waarvan de wetgever kan uitgaan om een
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onbeperkte mogelijkheid tot betwisting van het vaderschap te
verhinderen : in dat opzicht is het pertinent om de biologische
werkelijkheid niet a priori te laten prevaleren op de socio-affectieve
werkelijkheid van het vaderschap. Door het « bezit van staat » als
absolute grond van niet-ontvankelijkheid van de vordering tot
betwisting van het vermoeden van vaderschap in te stellen, heeft de
wetgever de socio-affectieve werkelijkheid van het vaderschap
evenwel steeds laten prevaleren op de biologische werkelijkheid.
Door die absolute grond van niet-ontvankelijkheid wordt de
echtgenoot van de moeder die te goeder trouw het socio-affectieve
vaderschap heeft opgenomen, op absolute wijze uitgesloten van de
mogelijkheid om zijn vaderschap te betwisten omdat zijn handelen
te goeder trouw precies heeft bijgedragen tot de totstandkoming
van de feiten die de criteria uitmaken van het bezit van staat. Aldus
bestaat voor de rechter geen enkele mogelijkheid om rekening te
houden met de vaststaande feiten en de belangen van alle betrokken
partijen. Een dergelijke maatregel is onevenredig met de door de
wetgever nagestreefde, legitieme doelstellingen, en derhalve niet
bestaanbaar met artikel 22 van de Grondwet, in samenhang gelezen
met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de
mens.

Het Hof beslist bijgevolg dat artikel 318, § 1, van het Burgerlijk
Wetboek artikel 22 van de Grondwet, in samenhang gelezen met
artikel 8 van het Europees verdrag voor de rechten van de mens,
schendt in zoverre de vordering tot betwisting van vaderschap niet
ontvankelijk is indien het kind bezit van staat heeft ten aanzien van
de echtgenoot van de moeder.

46. Het aanvangspunt van de vervaltermijn van de vordering
tot betwisting van vaderschap
(arrest nr. 54/2011)

In zijn arrest nr. 144/2010 heeft het Hof geoordeeld 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
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ertoe in staat stelt controle uit te oefenen op het belang van het kind
bij het vaststellen van die afstamming »1.

Aan het Hof wordt deze keer een vraag gesteld over artikel 330 van
het Burgerlijk Wetboek, meer bepaald wat betreft het aanvangspunt
van de vervaltermijn van een jaar van de vordering tot betwisting
van een erkenning van vaderschap, die is bepaald in paragraaf 1,
vierde lid, van artikel 330 : het bodemgeschil betreft een « persoon
die de afstamming opeist », zodat krachtens die bepaling zijn
vordering diende te worden ingesteld « binnen een jaar na de
ontdekking van het feit dat hij […] de vader […] van het kind is ».
Het Hof beperkt zijn onderzoek tot die hypothese.

De in het geding zijnde bepaling heeft haar huidige formulering
gekregen door artikel 16 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; onder de
vroegere regeling beschikten alle belanghebbenden over een termijn
van dertig jaar die liep vanaf het opmaken van de erkenningsakte.
Met de wijziging van die regeling streefde de wetgever twee
doelstellingen na, zoals in de parlementaire voorbereiding wordt
aangegeven : enerzijds, was het de bedoeling om « de gezinscel van
het kind zoveel mogelijk te beschermen […] door termijnen te
bepalen voor het instellen van de vordering » en, anderzijds,
streefde de wetgever een zo groot mogelijk parallellisme na tussen
de procedure van betwisting van het vaderschapsvermoeden en de
procedure van betwisting van de vaderlijke erkenning. De
procedure van betwisting van het vaderschapsvermoeden wordt
geregeld door artikel 318 van het Burgerlijk Wetboek; betreffende de
vervaltermijn voor het instellen van die vordering bepaalt
artikel 318, § 2, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek thans dat « de
vordering van de moeder moet worden ingesteld binnen een jaar na
de geboorte. De vordering van de echtgenoot moet worden
ingesteld binnen een jaar na de ontdekking van het feit dat hij niet
de vader van het kind is, die van de man die het vaderschap van het
kind opeist moet worden ingesteld binnen het jaar na de ontdekking
van het feit dat hij de vader van het kind is en die van het kind moet

1 Zie verslag 2010, pp. 166-167; inzake erkenning, zie ook verslag 2003, pp. 87-89 en
verslag 2005, pp. 71-72.
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worden ingesteld op zijn vroegst op de dag waarop het de leeftijd
van twaalf jaar heeft bereikt en uiterlijk op de dag waarop het de
leeftijd van tweeëntwintig jaar heeft bereikt of binnen een jaar na de
ontdekking van het feit dat de echtgenoot zijn vader niet is ». De
vordering tot betwisting van het vaderschapsvermoeden moet dus
worden ingesteld door de man die het vaderschap van het kind
opeist, binnen het jaar na de ontdekking van het feit dat hij de vader
is.

Er bestaat evenwel een wezenlijk verschil tussen het
vaderschapsvermoeden en de vaderlijke erkenning. Het
vaderschapsvermoeden wordt immers wettelijk gevestigd vanaf de
geboorte, zodat de ontdekking door een derde dat hij de biologische
vader is, steeds zal geschieden nadat dat vermoeden is ontstaan; in
die hypothese is het logisch dat de termijn van één jaar om dat
vermoeden te betwisten, pas loopt vanaf die ontdekking.
Daarentegen kan de erkenning van vaderschap door een derde
geruime tijd na de geboorte geschieden, op een ogenblik waarop de
man die deze erkenning zou willen betwisten, reeds meer dan een
jaar wist dat hij de biologische vader van het kind is; dit is met name
het geval wanneer, zoals te dezen, die biologische vader ten tijde
van de geboorte nog met de moeder samenleefde en het kind
intussen bezit van staat heeft ten aanzien van die biologische vader.
In die hypothese is het mogelijk dat, gelet op het door de wetgever
gekozen vertrekpunt van de vervaltermijn voor de betwisting van
de leugenachtige erkenning van vaderschap, die termijn reeds is
verstreken vooraleer die erkenning plaatsvond. Welnu, de man die
deze leugenachtige erkenning van vaderschap betwist, zal niet
steeds de mogelijkheid hebben gehad om zijn eigen vaderschap
eerder aan te tonen. Krachtens artikel 329bis, § 2, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek is daartoe immers de toestemming van de
moeder vereist. Indien die toestemming niet wordt verkregen,
wordt eerst een verzoeningsprocedure voor de rechtbank van eerste
aanleg opgestart; voor het opstarten van die procedure is geen
termijn bepaald. Indien geen verzoening wordt bereikt, zal wellicht
een DNA-onderzoek vereist zijn, aangezien het verzoek wordt
verworpen indien vaststaat dat de verzoeker niet de biologische
vader is. Indien die procedure meer dan een jaar in beslag neemt en
een derde ondertussen overgaat tot leugenachtige erkenning,
beschikt de biologische vader bijgevolg over geen enkel
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rechtsmiddel om die erkenning te betwisten, ongeacht bezit van
staat wat hem betreft en ongeacht het belang van het kind.

Hoewel het legitiem is om zo veel als mogelijk in geharmoniseerde
procedureregels te voorzien voor alle types van betwistingen van de
vaderlijke en moederlijke afstamming, vermag een dergelijke
doelstelling niet als gevolg te hebben dat voor een bepaald type
vaderschapsbetwisting de vordering van de biologische vader
onmogelijk kan worden gemaakt. Het recht op toegang tot de
rechter zou overigens worden geschonden indien aan een
procespartij een excessief formalisme wordt opgelegd in de vorm
van een termijn waarvan de haalbaarheid afhankelijk is van
omstandigheden buiten zijn wil (EHRM, 22 juli 2010, Melis
t. Griekenland, §§ 27-28).

Ook het belang van het kind kan niet verantwoorden dat in alle
gevallen de erkenning door de biologische vader kan worden
verhinderd door een weigering van de moeder en een
daaropvolgende leugenachtige erkenning. Of het belang van het
kind het meest gebaat is met de erkenning door de biologische
vader dan wel met de erkenning door een derde, zal afhangen van
de concrete omstandigheden van elk geval. Inzake vaderlijke
erkenning, ongeacht van wie zij uitgaat, wordt overigens afdoende
rekening gehouden met het belang van het kind : artikel 329bis, § 2,
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek geeft de rechter immers de
mogelijkheid die erkenning te weigeren « als ze kennelijk strijdig is
met de belangen van het kind »; als gevolg van het voormelde arrest
nr. 144/2010 geldt die mogelijkheid ongeacht de leeftijd van het
kind. Gelet op de tekst van de in het geding zijnde bepaling,
enerzijds, en op wat hierboven werd uiteengezet, anderzijds, mag,
voor de persoon die de afstamming opeist, de termijn om een
leugenachtige erkenning te betwisten pas ingaan wanneer hij heeft
ontdekt dat hij de vader is van het kind en pas nadat die
leugenachtige erkenning heeft plaatsgevonden.

Het Hof beslist bijgevolg dat artikel 330, § 1, vierde lid, van het
Burgerlijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt
in zoverre de daarin bepaalde vervaltermijn voor de persoon die de
afstamming opeist, kan aanvangen vooraleer de betwiste erkenning
plaatsvindt.
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47. Het onderzoek naar het vaderschap en bezit van staat ten
aanzien van de echtgenoot van de moeder1

(arrest nr. 122/2011)

Vóór de opheffing ervan bij artikel 24 van de wet van 1 juli 2006
bepaalde artikel 323 van het Burgerlijk Wetboek dat « wanneer het
vaderschap dat vaststaat krachtens artikel 3152 of 3173 niet
bevestigd wordt door het bezit van staat, […] het vaderschap van
een andere man dan de echtgenoot bij vonnis [kan] worden
vastgesteld in de gevallen bepaald in artikel 320 ». Artikel 331nonies
van het Burgerlijk Wetboek stelt : « Het bezit van staat moet
voortdurend zijn. Het wordt bewezen door feiten die te samen of
afzonderlijk de betrekking van afstamming aantonen. Die feiten zijn
onder meer : - dat het kind altijd de naam heeft gedragen van
degene van wie wordt gezegd dat het afstamt; - dat laatstgenoemde
het als zijn kind heeft behandeld; - dat die persoon als vader of
moeder in zijn onderhoud en opvoeding heeft voorzien; - dat het
kind die persoon heeft behandeld als zijn vader of moeder; - dat het
als zijn kind wordt erkend door de familie en in de maatschappij; -
dat de openbare overheid het als zodanig beschouwt ».

Het onderzoek naar het vaderschap, op grond van het voormelde
artikel 323 van het Burgerlijk Wetboek, kon slechts plaatsvinden
wanneer het vaderschap niet door het bezit van staat werd
bevestigd. Aan het Hof werden twee prejudiciële vragen voorgelegd
met betrekking tot die voorwaarde : de ene vraag had betrekking op
de bestaanbaarheid van die bepaling met de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet, doordat zij een discriminatie zou doen ontstaan
tussen de personen die tijdens het huwelijk zijn geboren en degenen
die buiten het huwelijk zijn geboren, aangezien voor het onderzoek
naar het vaderschap ten opzichte van een kind dat buiten het
huwelijk is geboren niet de voorwaarde van bezit van staat wordt

1 Zie, met betrekking tot de rechtspraak van het Hof inzake afstamming, onder meer
verslag 2010, pp. 163-167, verslag 2005, pp. 71-72, en verslag 2003, pp. 87-93.

2 « Het kind dat geboren is tijdens het huwelijk of binnen 300 dagen na de ontbinding
of de nietigverklaring van het huwelijk, heeft de echtgenoot tot vader ».

3 « Het kind dat geboren is binnen 300 dagen na de ontbinding of de nietigverklaring
van het huwelijk van zijn moeder en na een nieuw huwelijk van deze, heeft de nieuwe
echtgenoot tot vader. Wordt dit vaderschap betwist, dan wordt de vorige echtgenoot
geacht de vader te zijn, behalve wanneer ook zijn vaderschap wordt betwist of
wanneer het vaderschap van een derde komt vast te staan ».
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gesteld; de tweede vraag had betrekking op de bestaanbaarheid van
dezelfde bepaling met de artikelen 22 en 22bis van de Grondwet,
doordat zij een aantasting van het recht op eerbiediging van het
privéleven van kinderen zou doen ontstaan, aangezien de
voormelde voorwaarde eraan in de weg staat dat de afstamming
van een kind ten aanzien van zijn biologische vader wordt
vastgesteld.

De in het geding zijnde regeling voor het onderzoek naar het
vaderschap valt onder de toepassing van artikel 22 van de
Grondwet en van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de
rechten van de mens.

Het recht op de eerbiediging van het privéleven en het gezinsleven,
zoals het door die bepalingen wordt gewaarborgd, beoogt in wezen
de personen te beschermen tegen inmengingen in hun privéleven
en hun gezinsleven. Artikel 22, eerste lid, van de Grondwet sluit,
evenmin als artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van
de mens, een overheidsinmenging in de uitoefening van dat recht
niet uit, maar beide artikelen vereisen dat in die inmenging wordt
voorzien door een voldoende precieze wettelijke bepaling, dat zij
beantwoordt aan een dwingende maatschappelijke behoefte en dat
zij evenredig is met de daarmee nagestreefde wettige doelstelling.
Die bepalingen houden voor de overheid bovendien de positieve
verplichting in om maatregelen te nemen die een daadwerkelijke
eerbiediging van het privéleven en het gezinsleven verzekeren, zelfs
in de sfeer van de onderlinge verhoudingen tussen individuen
(EHRM, 27 oktober 1994, Kroon e.a. t. Nederland, § 31).

De wetgever beschikt bij de uitwerking van een regeling die een
overheidsinmenging in het privéleven inhoudt, over een
appreciatiemarge om rekening te houden met een billijk evenwicht
tussen de tegenstrijdige belangen van het individu en de
samenleving in haar geheel (EHRM, 26 mei 1994, Keegan t. Ierland,
§ 49; 27 oktober 1994, Kroon e.a. t. Nederland, § 31; 2 juni 2005,
Znamenskaya t. Rusland, § 28; 24 november 2005, Shofman t. Rusland,
§ 34). Die appreciatiemarge van de wetgever is evenwel niet
onbegrensd : om te oordelen of een wettelijke regeling verenigbaar
is met het recht op de eerbiediging van het privéleven, moet worden
nagegaan of de wetgever een billijk evenwicht heeft gevonden
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tussen alle rechten en belangen die in het geding zijn. Zulks vereist
dat de wetgever niet alleen een afweging maakt tussen de belangen
van het individu tegenover die van de samenleving in haar geheel,
maar tevens tussen de tegenstrijdige belangen van de betrokken
personen (EHRM, 6 juli 2010, Backlund t. Finland, § 46), op gevaar af
anders een maatregel te nemen die niet evenredig is met de
nagestreefde wettige doelstellingen. Die belangenafweging moet
ertoe leiden dat de biologische en sociale werkelijkheid primeert op
een wettelijk vermoeden indien dat laatste frontaal ingaat tegen de
vastgestelde feiten en de wensen van de betrokkenen, zonder dat
het iemand een tastbaar voordeel oplevert (EHRM, 27 oktober 1994,
Kroon e.a. t. Nederland, § 40; 24 november 2005, Shofman t. Rusland,
§ 44; 12 januari 2006, Mizzi t. Malta, § 113; 10 oktober 2006, Paulik
t. Slovakije, § 46). Zelfs indien het wettelijke vermoeden iemand tot
voordeel strekt, dan nog kan dat voordeel op zichzelf niet
verantwoorden dat elk onderzoek naar het vaderschap bij voorbaat
wordt uitgesloten (zie EHRM, 16 juni 2011, Pascaud t. Frankrijk,
§§ 57-69).

De in het geding zijnde bepaling staat eraan in de weg dat een kind,
van wie de afstamming van vaderszijde niet alleen krachtens de wet
wordt vermoed omdat het tijdens het huwelijk van zijn moeder is
geboren, maar ook wordt bevestigd door het bezit van staat, aan de
rechter vraagt om zijn afstamming vast te stellen ten aanzien van
een andere man dan de echtgenoot van zijn moeder die als zijn
biologische vader wordt voorgesteld. Die bepaling maakte deel uit
van een uitgebreide hervorming van het afstammingsrecht die
volgens de parlementaire voorbereiding onder meer ertoe strekte
rechtsgelijkheid voor alle kinderen in te voeren, met name in de
vorm van de toekenning van het recht van elk kind op vaststelling
van zijn afstamming; de bekommernis van de wetgever bestond
toen erin erover te waken dat de vaststelling van een afstamming zo
veel mogelijk met de « biologische werkelijkheid » overeenstemde,
door tevens erover te waken dat « excessen » werden vermeden en
dat « het socio-affectieve ouderschap [niet werd opgeofferd] aan de
biologische waarheid ». Bij die hervorming van het
afstammingsrecht werd een onderscheid gemaakt tussen drie
wijzen van vaststelling van de afstamming van vaderszijde : het
« vermoeden van vaderschap » dat verband houdt met het huwelijk
van de moeder, de « erkenning » en het « onderzoek naar het
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vaderschap », hetgeen strekt tot de vaststelling van de afstamming
van vaderszijde bij een vonnis. Aangezien hij duidelijk de voorrang
gaf aan de eerste van die drie wijzen van vaststelling van de
afstamming van vaderszijde, sloot de wetgever in beginsel het
« onderzoek naar het vaderschap » uit voor een kind ten aanzien
van wie het vaderschap op grond van het wettelijk vermoeden
vaststond. Dat beleid werd verantwoord vanuit de bekommernis
om de « rust der families » te verzekeren, een bekommernis die in
een dergelijk geval belangrijker werd geacht dan de « drang naar
waarheid » of het « principe van de biologische waarheid »; het
« onderzoek naar het vaderschap » van een dergelijk kind moest
dus uitzonderlijk blijven en enkel worden toegestaan wanneer het
vermoeden van vaderschap niet werd bevestigd door een bezit van
staat ten aanzien van de echtgenoot van de moeder.

Hoewel de rust der families en de rechtszekerheid van de familiale
banden legitieme doelstellingen zijn waarvan de wetgever kan
uitgaan om een onbeperkte mogelijkheid tot onderzoek naar het
vaderschap te verhinderen, heeft het absolute karakter van de in het
geding zijnde voorwaarde tot gevolg dat de wetgever in alle
omstandigheden de socio-affectieve werkelijkheid van het
vaderschap heeft laten prevaleren op de biologische werkelijkheid,
zonder aan de rechter de bevoegdheid te laten om rekening te
houden met de vaststaande feiten en de belangen van alle betrokken
partijen. Die maatregel vormt een onevenredige aantasting van het
recht op eerbiediging van het privéleven van kinderen en is
derhalve niet bestaanbaar met artikel 22 van de Grondwet.

Het Hof beslist bijgevolg dat artikel 323 van het Burgerlijk Wetboek,
zoals van kracht vóór de opheffing ervan bij artikel 24 van de wet
van 1 juli 2006, artikel 22 van de Grondwet schendt.
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48. De aard van het kapitaal van de verplichte
groepsverzekering gesloten door de werkgever van een
echtgenoot die gehuwd is onder het stelsel van
gemeenschap van goederen
(arrest nr. 136/2011)

De artikelen 127 en 128 van de wet van 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst bepalen respectievelijk dat « de
aanspraken ontleend aan de verzekering die een in gemeenschap
van goederen getrouwde echtgenoot ten behoeve van de andere of
van zichzelf heeft bedongen […] een eigen goed van de begunstigde
echtgenoot [is] » (art. 127) en dat « aan het gemeenschappelijk
vermogen […] geen vergoeding verschuldigd [is] behalve voor
zover de premiebetalingen die ten laste van dat vermogen zijn
gedaan, kennelijk de mogelijkheden ervan te boven gaan » (art. 128).

Aan het Hof werd de vraag gesteld of die artikelen bestaanbaar zijn
met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in de interpretatie dat,
wanneer twee echtgenoten gehuwd zijn onder een stelsel van
gemeenschap van goederen, het kapitaal van de verplichte
groepsverzekering die de werkgever van één van hen aangaat ten
voordele van zijn werknemer, eigen is. Het aan het verwijzende
rechtscollege voorgelegde geschil heeft betrekking op een verplichte
groepsverzekering die is gesloten door de werkgever van één van
de echtgenoten en waarvan de premies door de werkgever ten laste
worden genomen; bovendien dient die groepsverzekering voor de
financiering van een aanvullend pensioen in de zin van artikel 3, § 1,
1°, van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende
pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van
sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid. Het Hof
beperkt zijn onderzoek tot die hypothese.

Het Hof doet opmerken dat, in het geval van een verplichte
groepsverzekering ter financiering van een aanvullend pensioen dat
wordt betaald bij het bereiken van een bepaalde leeftijd door de
aangeslotene, de groepsverzekering beoogt in een aanvullend
inkomen te voorzien : het gaat derhalve om een spaarverrichting.

Zelfs al worden de premies van de groepsverzekering door de
werkgever betaald, en niet op het loon ingehouden, zijn ze een
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voordeel dat de werknemer uit hoofde van zijn
arbeidsovereenkomst verkrijgt; de door de werkgever betaalde
bijdragen maken deel uit van het loon in de zin van de wet van
12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der
werknemers en zijn in geld waardeerbare voordelen die worden
betaald als tegenprestatie voor de in het kader van de
arbeidsovereenkomst verrichte arbeid (Cass., 4 februari 2002, Arr.
Cass., 2002, nr. 78). De prestaties van een dergelijke verzekering
kunnen derhalve als inkomsten uit beroepsbezigheden worden
beschouwd, die luidens artikel 1405, 1°, van het Burgerlijk Wetboek
gemeenschappelijk zijn. Het is dan ook niet redelijk verantwoord
dat, wanneer twee echtgenoten gemeenschap van goederen hebben,
het kapitaal van de verplichte groepsverzekering die de werkgever
van één van hen aangaat ten voordele van zijn werknemer ter
financiering van een aanvullend pensioen dat wordt betaald bij het
bereiken van een bepaalde leeftijd door de aangeslotene, zou
worden beschouwd als een eigen goed dat slechts aanleiding zou
geven tot vergoeding indien de premiebetalingen die ten laste van
het gemeenschappelijke vermogen zijn gedaan « kennelijk de
mogelijkheden ervan te boven [zouden] gaan ». In zoverre de
premies niet door één van de echtgenoten, maar door de werkgever
worden betaald, is het overigens niet pertinent na te gaan in welke
mate zij de mogelijkheden van het gemeenschappelijke vermogen
van die echtgenoten kennelijk te boven zouden gaan.

Het Hof beslist bijgevolg dat, in de interpretatie volgens welke,
wanneer twee echtgenoten gehuwd zijn onder een stelsel van
gemeenschap van goederen, het kapitaal van de verplichte
groepsverzekering die de werkgever van één van hen aangaat ten
voordele van zijn werknemer ter financiering van een aanvullend
pensioen dat wordt betaald bij het bereiken van een bepaalde
leeftijd door de aangeslotene, als een eigen goed wordt beschouwd,
de artikelen 127 en 128 van de wet van 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet schenden.

Aan het Hof werd eveneens gevraagd of dezelfde artikelen 127 en
128 bestaanbaar waren met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet
in de interpretatie dat, wanneer twee echtgenoten gehuwd zijn
onder een stelsel van gemeenschap van goederen, het kapitaal van
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een verplichte door de werkgever aangegane groepsverzekering
waarvan de uitkering aan de aangesloten werknemer toekomt
wanneer hij een bepaalde leeftijd bereikt, als onderdeel van het
actief van de huwelijksgemeenschap bij de vereffening-verdeling in
de te verdelen massa moet worden opgenomen, terwijl het
wettelijke pensioen van een onder hetzelfde stelsel gehuwde
openbare ambtenaar als een eigen goed wordt beschouwd dat bij de
vereffening-verdeling van de huwelijksgemeenschap niet in de te
verdelen massa moet worden opgenomen.

Rekening houdend met het antwoord op de eerste vraag, beslist het
Hof dat de andere vraag die bij het Hof aanhangig is gemaakt, geen
antwoord behoeft.

49. De « reı̈ntegranda » en de wettelijke of conventionele
erfdienstbaarheden van uitweg
(arrest nr. 151/2011)

Artikel 1370 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat
« bezitsvorderingen slechts worden toegelaten onder de volgende
voorwaarden : 1° mits het gaat om onroerende goederen of
onroerende rechten die verkregen kunnen worden door verjaring;
2° mits de eiser bewijst gedurende ten minste een jaar in het bezit
ervan te zijn geweest; 3° mits het bezit alle eigenschappen heeft,
vereist bij de artikelen 2228 tot 2235 van het Burgerlijk Wetboek; 4°
mits minder dan een jaar verlopen is sinds de stoornis of de
ontzetting van bezit. Er moet niet worden voldaan aan de
voorwaarden die onder 2° en 3° zijn gesteld, wanneer de stoornis of
de ontzetting van bezit veroorzaakt is door geweld of
feitelijkheden ».

Aan het Hof worden vragen gesteld over het eerste lid, 1°, van die
bepaling en meer bepaald over de ontvankelijkheidsvoorwaarde
van de bezitsvorderingen die is afgeleid uit het feit dat het recht dat
het voorwerp uitmaakt van de vordering, moet kunnen worden
verkregen door verjaring. De voor de verwijzende rechter hangende
geschillen hebben betrekking op stoornissen teweeggebracht bij de
uitoefening van erfdienstbaarheden van uitweg; krachtens de
artikelen 684, tweede lid, en 691 van het Burgerlijk Wetboek kan het
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recht op erfdienstbaarheid van uitweg niet door verjaring worden
verkregen : aangezien de erfdienstbaarheid van uitweg niet door
verjaring kan worden verkregen, geniet zij niet, met toepassing van
de in het geding zijnde bepaling, de bescherming van de
bezitsvorderingen.

De bezitsvorderingen stellen de bezitter van een onroerend goed of
van een onroerend zakelijk recht in staat om de stoornissen die
uitgaan van derden en die het goed of het recht aantasten, te doen
ophouden; zij hebben tot doel de situatie te vrijwaren van de
persoon die in feite het onroerend goed of het onroerend zakelijk
recht waarvan het genot wordt verstoord, bezit; de op de
bezitsvordering gewezen beslissing strekt enkel ertoe de
bezitsstoornis te doen ophouden en velt geenszins een voorbarig
oordeel over de grond van het recht, waarover wordt beslist aan het
einde van de eigendomsvordering. Wat de bezitsvorderingen
betreft, wordt over het algemeen een onderscheid gemaakt tussen
de « complainte (klachte) », de « aangifte van nieuw werk » die een
variant is van de complainte, en de « reı̈ntegranda »; de eerste twee
bezitsvorderingen worden geregeld door artikel 1370, eerste lid, van
het Gerechtelijk Wetboek, terwijl de reı̈ntegranda, die te dezen in het
geding is, wordt geregeld door artikel 1370, tweede lid. Het Hof
onderzoekt de in het geding zijnde bepaling in zoverre zij op die
laatste vordering van toepassing is.

De reı̈ntegranda, die wordt beoogd in artikel 1370, tweede lid, van
het Gerechtelijk Wetboek, strekt tot handhaving van de openbare
vrede door te voorkomen dat partijen het recht in eigen handen
nemen, zoals blijkt uit de parlementaire voorbereiding van artikel 4
van de wet van 25 maart 1876 « houdende titel I van het
voorafgaande boek van het Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering », dat aan die bepaling ten grondslag ligt.

Uit het feit dat zij kan worden aangewend zonder dat de
voorwaarden vermeld in het 2° en het 3° van artikel 1370, eerste lid,
van het Gerechtelijk Wetboek zijn vervuld, volgt dat de
reı̈ntegranda aan iedere bezitter toekomt, zelfs in geval van
aantasting van zijn bezit, en aan iedere houder van een goed; zij
strekt niet tot bescherming van de verkrijgende verjaring, want in
dat geval zou zij geen voordeel kunnen opleveren voor de houder,
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die zijn goed niet door verjaring kan verkrijgen; zij heeft tot doel,
zoals reeds werd opgemerkt, de openbare vrede te waarborgen en
eigenrichting te voorkomen.

Niet-voortdurende of niet-zichtbare erfdienstbaarheden kunnen in
de regel niet door verjaring worden verkregen omdat zij mogelijk
niet op een recht zijn gegrond, maar op een eenvoudig gedogen
vanwege de eigenaar van het lijdend erf. Wanneer het recht van
uitweg niet op zekere wijze kan worden gevestigd, is het
aannemelijk dat het niet door verjaring kan worden verkregen en
dat het evenmin bezitsbescherming geniet. Dat gaat echter niet op
wanneer de erfdienstbaarheid van uitweg op een wettelijke titel
- bijvoorbeeld wanneer het gaat om een erfdienstbaarheid van
uitweg voor een ingesloten erf (artikel 682 van het Burgerlijk
Wetboek) – of een conventionele titel berust. In die gevallen zou het
overigens van geen enkel belang zijn te bepalen dat de
erfdienstbaarheid van uitweg, die de bezitter van het heersend erf
reeds op zekere wijze heeft verworven, daarnaast nog door
verjaring zou kunnen worden verkregen.

De voorwaarde, opgelegd bij artikel 1370, eerste lid, 1°, van het
Gerechtelijk Wetboek, volgens welke het onroerend goed of het
onroerend recht, teneinde de door de reı̈ntegranda geboden
bezitsbescherming te genieten, het voorwerp moet kunnen zijn van
een verkrijgende verjaring, heeft tot gevolg dat niet alleen de
erfdienstbaarheden van uitweg die, doordat zij niet op zekere wijze
kunnen worden aangetoond, mogelijkerwijs voortvloeien uit een
eenvoudig gedogen, maar ook de erfdienstbaarheden van uitweg
die, doordat zij op een wettelijke of conventionele titel berusten, op
zekere wijze zijn aangetoond, van bezitsbescherming zijn
uitgesloten. Ook al kan worden aangenomen dat de door de
reı̈ntegranda geboden bescherming zich niet uitstrekt tot de uitweg
die slechts op een eenvoudig gedogen berust, toch is de uitsluiting,
van die bescherming, van de bij een wettelijke of conventionele titel
gevestigde erfdienstbaarheden niet pertinent in het licht van het
doel van die vordering : niets kan immers verantwoorden dat, in
tegenstelling tot de bezitter en de houder van een onroerend goed of
van een onroerend zakelijk recht, de houder van een recht van
uitweg dat op zekere wijze is gevestigd, die wordt gestoord in het
genot van dat recht door een daad van geweld of een feitelijkheid,
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de bescherming van de reı̈ntegranda niet kan genieten, die precies
tot doel heeft de openbare vrede te waarborgen door eigenrichting
te voorkomen en de strijd tegen dat soort daden mogelijk te maken.
Het criterium van onderscheid waarop het verschil in behandeling
berust, is bijgevolg niet pertinent in het licht van het nagestreefde
doel. Ten slotte is de mogelijkheid, voor de houder van een recht
van uitweg die wordt gestoord in het bezit van dat recht, om een
vordering in kort geding in te stellen - ook al kan zij hem in zekere
mate een alternatief bieden -, niet van die aard dat zij een verschil
in behandeling rechtvaardigt dat berust op een criterium dat niet
pertinent is in het licht van het doel van de in het geding zijnde
reglementering.

Het Hof beslist bijgevolg dat artikel 1370, eerste lid, 1°, van het
Gerechtelijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet
schendt doordat het de houders van een wettelijke of conventionele
erfdienstbaarheid van uitweg uitsluit van het voordeel van de
bezitsbescherming die bij artikel 1370, tweede lid, van hetzelfde
Wetboek wordt toegekend tegen een stoornis of ontzetting van bezit
veroorzaakt door geweld of feitelijkheden.

50. De opzeggingstermijn van de huurder bij een mondelinge
huurovereenkomst
(arrest nr. 182/2011)

Sinds de wijziging ervan bij artikel 73 van de programmawet (I)
van 27 december 2006 bepaalt artikel 3, § 5, derde lid, van boek III,
titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2, van het Burgerlijk Wetboek
(hierna : de Woninghuurwet) dat « de huurder […] de
huurovereenkomst op ieder tijdstip [kan] beëindigen met
inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden. Indien
de huurder de huurovereenkomst evenwel beëindigt tijdens de
eerste driejarige periode, heeft de verhuurder recht op een
vergoeding. Die vergoeding is gelijk aan drie maanden, twee
maanden of één maand huur naargelang de huurovereenkomst een
einde neemt gedurende het eerste, het tweede of het derde jaar.
Zolang het huurcontract niet geregistreerd is na de termijn van twee
maanden bedoeld in artikel 32, 5°, van het Wetboek der registratie-,
hypotheek- en griffierechten, zijn zowel de in het eerste lid bedoelde
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opzeggingstermijn als de in het tweede lid bedoelde vergoeding
niet van toepassing ». Krachtens artikel 5bis van de Woninghuurwet
rust de verplichting van de registratie van de huurovereenkomst op
de verhuurder; de kosten verbonden aan een eventueel laattijdige
registratie zijn krachtens die bepaling volledig te zijnen laste.

Aan het Hof is een vraag gesteld over het voormelde derde lid van
artikel 3, § 5. Luidens de parlementaire voorbereiding bestaat de
ratio legis van die bepaling erin te voorzien in een effectievere
bescherming van de huurder bij de verkoop van het gehuurde
goed : door de registratie verkrijgt de huurovereenkomst immers
vaste dagtekening in de zin van artikel 9, eerste lid, van de
Woninghuurwet, zodat de verkrijger om niet of onder bezwarende
titel in de rechten en verplichtingen van de verhuurder op de datum
van het verlijden van de authentieke akte treedt, zelfs indien de
huurovereenkomst het recht van uitzetting in geval van
vervreemding bedingt.

Er is in de eerste plaats aan het Hof gevraagd of het voormelde
artikel 3, § 5, derde lid, in werking vanaf 1 juli 2007, ten overstaan
van de huurders die na 15 juni 2007 een woning huren als
hoofdverblijfplaats en met wie daaromtrent een mondelinge
huurovereenkomst tot stand gekomen is, de artikelen 10, 11 en/of
23 van de Grondwet schendt wanneer het in die zin wordt
geı̈nterpreteerd dat in geval er na 15 juni 2007 een mondelinge
woninghuurovereenkomst van negen jaar tot stand gekomen is, de
regeling van artikel 3, § 5, derde lid, Woninghuurwet niet van
toepassing zou zijn, terwijl artikel 3, § 5, derde lid, Woninghuurwet
wel toepasselijk is op de huurders die na 15 juni 2007 een woning
huren als hoofdverblijfplaats en met wie daaromtrent een niet
geregistreerde schriftelijke woninghuurovereenkomst van negen
jaar tot stand gekomen is.

In de interpretatie van de verwijzende rechter is de in het geding
zijnde bepaling slechts van toepassing op niet-geregistreerde
schriftelijke huurovereenkomsten, en niet op mondelinge
huurovereenkomsten, die niet geregistreerd zijn. Die interpretatie
heeft als gevolg dat in geval van een mondelinge
huurovereenkomst de huurder steeds de opzeggingstermijn van
drie maanden in acht dient te nemen en dat hij in voorkomend geval
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zal zijn gehouden tot betaling van de opzeggingsvergoeding, terwijl
in het geval van een schriftelijke huurovereenkomst de huurder is
ontslagen van de opzeggingstermijn en de opzeggingsvergoeding
indien de verhuurder ze niet registreert. Bovendien is in die
interpretatie de huurder in het geval van een mondelinge
huurovereenkomst evenmin beschermd bij verkoop van het
gehuurde goed, hoewel dit de bedoeling van de wetgever was. In
die interpretatie bestaat er bijgevolg een verschil in behandeling
tussen de huurder die een schriftelijke maar door de verhuurder
niet geregistreerde huurovereenkomst heeft gesloten en de huurder
die een mondelinge huurovereenkomst heeft gesloten.

Het verschil in behandeling berust op een objectief criterium, te
weten het al dan niet schriftelijke karakter van de
woninghuurovereenkomst. Het verschil in behandeling is evenwel
niet pertinent in het licht van de door de wetgever nagestreefde
doelstelling : de huurder die is gebonden door een mondelinge
woninghuurovereenkomst, heeft immers evenzeer belang bij de
bescherming waarin de in het geding zijnde bepaling voorziet. Het
Hof beslist derhalve dat, in de interpretatie dat het niet van
toepassing is op mondelinge huurovereenkomsten, artikel 3, § 5,
derde lid, van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2, van het
Burgerlijk Wetboek (« Regels betreffende de huurovereenkomsten
met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het
bijzonder ») de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt.

Het Hof merkt evenwel op dat de in het geding zijnde bepaling voor
een andere interpretatie vatbaar is. De tekst van artikel 3, § 5, derde
lid, van de Woninghuurwet sluit niet uit dat die bepaling wordt
toegepast op mondelinge woninghuurovereenkomsten. Uit de
combinatie van die bepaling met de artikelen 1bis, 5bis en 12 van de
Woninghuurwet vloeit bovendien voort dat de verhuurder verplicht
is de mondelinge huurovereenkomst op schrift te doen stellen en
dat geschrift ter registratie aan te bieden. Krachtens artikel 1bis van
de Woninghuurwet dient van elke huurovereenkomst die
betrekking heeft op de hoofdverblijfplaats van de huurder, een
geschrift te worden gesteld. De meest gerede contracterende partij
kan bij gebreke van uitvoering binnen acht dagen na een
ingebrekestelling die wordt betekend bij een ter post aangetekende
brief of bij deurwaardersexploot, de andere partij in voorkomend
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geval via gerechtelijke weg verplichten om een schriftelijke
overeenkomst op te stellen. Indien nodig, kan zij krachtens dezelfde
bepaling verzoeken dat het vonnis de waarde zou hebben van een
schriftelijke huurovereenkomst. Nu de registratieplicht krachtens
artikel 5bis van de Woninghuurwet op de verhuurder rust, dient hij,
zelfs bij weigering van de huurder, artikel 1bis toe te passen.
Krachtens artikel 12 van de Woninghuurwet zijn die bepalingen
immers van dwingend recht. Indien de verhuurder nalaat dit te
doen, dient, gelet op de door de wetgever nagestreefde doelstelling,
de sanctie bedoeld in de in het geding zijnde bepaling ook op hem
van toepassing te zijn, ook al bestaat er geen geschreven, laat staan
een geregistreerde, overeenkomst.

In die interpretatie bestaat het in de prejudiciële vraag bedoelde
verschil in behandeling niet, en schendt de in het geding zijnde
bepaling, die bijdraagt tot het waarborgen van het recht op
behoorlijke huisvesting beoogd in artikel 23, derde lid, 3°, van de
Grondwet, de artikelen 10, 11 en 23 van de Grondwet niet.
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XV. HANDELSRECHT

51. De verschoonbaarheid van de gefailleerde – het lot van de
echtgenoot of de ex-echtgenoot
(arresten nrs. 80/2011 en 87/2011)

Het Hof heeft zich reeds meermaals uitgesproken over de
bepalingen van de faillissementswet van 8 augustus 1997 die
betrekking hebben op de verschoonbaarheid van de gefailleerde en
de mogelijke gevolgen van die verschoonbaarheid voor de borgen
en de echtgenoot van de gefailleerde.

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 ».1

Om te antwoorden op de eerste prejudiciële vraag die bij het Hof
aanhangig werd gemaakt, heeft het Hof, in zijn arrest nr. 80/2011, die
vraag in die zin geı̈nterpreteerd dat zij het verschil in behandeling
betreft dat artikel 82, tweede lid, zou invoeren tussen de echtgenoot
of voormalige echtgenoot van de gefailleerde, enerzijds, en de
gefailleerde, anderzijds : de niet-verschoonbaarverklaring heeft een

1 In verband met dit artikel 82 en de desbetreffende rechtspraak van het Hof, zie
verslag 2010, pp. 181-184, alsook de voetnoot 2 op pagina 181.
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automatische weerslag op de situatie van de eerstgenoemden,
terwijl alleen de laatstgenoemde zijn standpunt kan doen gelden
voor de rechter die zich uitspreekt over zijn verschoonbaarheid.

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.

Het in het geding zijnde artikel 82, tweede lid, bevrijdt de
echtgenoot en de voormalige echtgenoot van de verschoonbaar
verklaarde gefailleerde, die persoonlijk aansprakelijk is voor de
schuld van de gefailleerde, van die verplichting.

Om het hierboven uiteengezette verschil in behandeling te toetsen,
dient rekening te worden gehouden, enerzijds, met de economische
en sociale doelstellingen van de in het geding zijnde maatregel en,
anderzijds, met de ter zake geldende beginselen van het burgerlijk
vermogensrecht volgens welke « alle overeenkomsten die wettig
zijn aangegaan […] degenen die deze hebben aangegaan, tot wet
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[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).

De uitbreiding van de gevolgen van de verschoonbaarheid tot de
echtgenoot die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld van de
gefailleerde, werd bij de wet van 2 februari 2005 ingevoerd, niet om
discriminatie te vermijden op het vlak van de solidariteit die uit het
huwelijk is ontstaan, maar omdat, in geval van gemeenschap van
goederen, de inkomsten uit een nieuwe beroepsactiviteit van de
gefailleerde in het gemeenschappelijke vermogen terechtkomen
(artikel 1405, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek) : vervolgingen
op de goederen van de echtgenoot, ingesteld door de schuldeisers
van de gefailleerde, zouden de inkomsten van de gefailleerde uit
zijn nieuwe activiteit kunnen raken, wat strijdig zou zijn met het
nagestreefde doel.

Door, bij de wet van 18 juli 2008, de gevolgen van de
verschoonbaarheid uit te breiden tot de voormalige echtgenoot,
heeft de wetgever, ook al was het niet vereist door het doel van
verschoonbaarheid op zich, de voormalige echtgenoot willen
beschermen.

De enkele omstandigheid dat de wetgever voortaan ook de
voormalige echtgenoot wil beschermen, impliceert niet dat hij zijn
vroegere doelstelling zou hebben opgegeven : het doel van
artikel 82, tweede lid, blijft de gefailleerde in staat stellen zijn
activiteit op een aangezuiverde basis te hervatten zonder het risico
te lopen van vervolgingen die door de schuldeisers zouden kunnen
worden ingesteld op het gemeenschappelijke vermogen van de
echtgenoten, ook al wordt de voormalige echtgenoot, om
billijkheidsredenen te zijnen aanzien, voortaan gelijkgesteld met de
echtgenoot.

Vermits het voordeel van verschoonbaarheid aan de gefailleerde
wordt toegekend op grond van persoonlijke elementen, staat de
beoordeling van die elementen door de rechter die uitspraak moet
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doen, los van het feit of de echtgenoot of voormalige echtgenoot al
dan niet vat zou kunnen hebben gehad op omstandigheden die zich
hadden kunnen voordoen tussen het ogenblik waarop hij zich
persoonlijk bindt en het ogenblik van het vonnis waarbij het
faillissement wordt uitgesproken : ongeacht de handelwijze van de
echtgenoot of de voormalige echtgenoot, zou zij niet ertoe mogen
leiden dat het voordeel van verschoonbaarheid aan de gefailleerde
wordt toegekend rekening houdend met het belang of de eisen van
de echtgenoot of van de voormalige echtgenoot. Het Hof besluit
bijgevolg dat artikel 82, tweede lid, door aan de beslissing over de
verschoonbaarheid van een gefailleerde een automatisch gevolg te
verbinden voor de situatie van de echtgenoot of van de voormalige
echtgenoot, niet op discriminerende wijze afbreuk doet aan de
rechten van de betrokkenen en derhalve de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet niet schendt.

Hetzelfde artikel 82, tweede lid, was in het geding in een andere
prejudiciële vraag die het Hof heeft beslecht, ditmaal in het arrest
nr. 87/2011. In die zaak werd aan het Hof een vraag gesteld over de
bestaanbaarheid met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet van
artikel 82, tweede lid, geı̈nterpreteerd in die zin dat het de
echtgenoot van een verschoonbaar verklaarde gefailleerde
automatisch bevrijdt van de hoofdelijke verbintenissen die beiden
hebben aangegaan en in die zin dat het op die manier het vermogen
van de eerstgenoemde veiligstelt, ongeacht of dat vermogen vóór of
na het vonnis van verschoonbaarheid is gevormd : de echtgenoot
zou aldus anders worden behandeld dan, enerzijds, de gefailleerde
wiens goederen te gelde zijn gemaakt nadat hij door het vonnis van
faillietverklaring buiten het bezit ervan is gesteld en, anderzijds, de
andere natuurlijke personen die, doordat zij zich ertoe hebben
verbonden de schulden van de gefailleerde af te lossen, een
zakelijke zekerheid hebben verleend en geen bevrijding kunnen
verkrijgen, of een persoonlijke zekerheid en dan enkel
overeenkomstig de artikelen 72bis, 72ter en 80 van de wet van
8 augustus 1997 een bevrijding kunnen verkrijgen. Het Hof beperkt
zijn onderzoek tot de aan de verwijzende rechter voorgelegde
hypothese : de verschoonbaar verklaarde gefailleerde en zijn
echtgenoot zijn gehuwd onder het stelsel van tot de aanwinsten
beperkte gemeenschap en de verbintenis die de echtgenoot heeft
aangegaan, waarborgde een lening die aan de echtgenoten werd
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toegekend ten behoeve van het handelsbedrijf van de
verschoonbaar verklaarde gefailleerde.

Het Hof wijst erop dat het, bij zijn arrest nr. 69/2002, heeft
geoordeeld dat artikel 82 van de faillissementswet, zoals van
toepassing vóór het werd vervangen bij artikel 29 van de wet van
4 september 2002 « tot wijziging van de faillissementswet van
8 augustus 1997, het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van
vennootschappen », niet bestaanbaar was met de artikelen 10 en 11
van de Grondwet in zoverre het op geen enkele wijze een rechter
toestond de echtgenoot van de verschoonbaar verklaarde
gefailleerde van zijn verbintenissen te bevrijden. Ingevolge dat
arrest heeft de wetgever, bij de wet van 4 september 2002, in
artikel 82 van de faillissementswet een tweede lid ingevoegd,
volgens hetwelk de echtgenoot van de gefailleerde « die zich
persoonlijk aansprakelijk heeft gesteld » voor de schuld van de
gefailleerde, ingevolge de verschoonbaarheid wordt bevrijd van die
verplichting : het Hof heeft geoordeeld dat die bepaling
onverenigbaar was met het beginsel van gelijkheid en
niet-discriminatie in zoverre de echtgenoot die krachtens een fiscale
bepaling gehouden is tot een belastingschuld met de gefailleerde,
door de verschoonbaarverklaring niet kon worden bevrijd van de
verplichting tot betaling van die schuld (arrest nr. 78/2004 en arrest
nr. 6/2005). Om hieraan tegemoet te komen bepaalde artikel 82,
tweede lid, van de faillissementswet, zoals vervangen bij artikel 2
van de wet van 2 februari 2005 tot wijziging van artikel 82, tweede
lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997, dat de echtgenoot
van de gefailleerde die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld
van deze laatste, ingevolge de verschoonbaarheid bevrijd wordt van
die verplichting.

Zoals reeds werd opgemerkt, bevrijdt artikel 82, tweede lid, de
echtgenoot en de voormalige echtgenoot van een verschoonbaar
verklaarde gefailleerde, die persoonlijk aansprakelijk is voor de
schuld van de gefailleerde, van die verplichting. Het Hof dient te
onderzoeken of die maatregel een discriminatie inhoudt ten aanzien
van de verschoonbaar verklaarde gefailleerde en de personen die
zich ertoe hebben verbonden de schulden van de gefailleerde te
betalen door het vormen van een zakelijke of persoonlijke

ar
re

st
en

nr
s.

80
/2

01
1

en
87

/2
01

1

305



zekerheid : daarbij dient rekening te worden gehouden met
dezelfde bovenvermelde doelstellingen en beginselen.

Aan de gefailleerde wordt, via het mechanisme van
verschoonbaarheid, de mogelijkheid geboden om, krachtens
artikel 82, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1997, te ontsnappen
aan vervolging door de schuldeisers. Die gunst, die krachtens de in
het geding zijnde bepaling de echtgenoot tot voordeel is, heeft
echter niet tot strekking, noch tot doel het faillissement of de andere
gevolgen ervan op losse schroeven te zetten. Aangezien de
buitenbezitstelling en de tegeldemaking van de goederen van de
gefailleerde deel uitmaken van die gevolgen, bevinden de
gefailleerde en zijn echtgenoot zich - ongeacht of het vermogen van
die laatste dat van vóór of na de verschoonbaarverklaring is -, gelet
op de hoedanigheid van handelaar van de gefailleerde, in wezenlijk
verschillende situaties die het eerste aspect van het aan het Hof
voorgelegde verschil in behandeling verantwoorden.

De uitbreiding van de gevolgen van de verschoonbaarheid tot de
echtgenoot die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld van de
gefailleerde, werd, zoals reeds werd aangegeven, ingevoerd, niet
om discriminatie te vermijden op het vlak van de solidariteit die uit
het huwelijk is ontstaan, maar omdat, in geval van gemeenschap
van goederen, de inkomsten van de gefailleerde uit een nieuwe
beroepsactiviteit in het gemeenschappelijke vermogen
terechtkomen (artikel 1405, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek).
Vervolgingen op de goederen van de echtgenoot - ongeacht of het
gaat om de goederen die hij bezit op het ogenblik van het vonnis
over de verschoonbaarheid, dan wel om de goederen die hij daarna
heeft verworven -, ingesteld door de schuldeisers van de
gefailleerde, zouden de inkomsten van de gefailleerde uit zijn
nieuwe activiteiten kunnen raken, wat strijdig zou zijn met het
nagestreefde doel. Zulk een risico dient niet in aanmerking te
worden genomen met betrekking tot de personen, andere dan de
echtgenoot, die een zakelijke of persoonlijke zekerheid hebben
verleend; die personen hebben overigens, alvorens die zekerheid te
verlenen, over een beoordelingsvrijheid kunnen beschikken
waarover de echtgenoot wiens verbintenis een voorwaarde is voor
de toekenning van een door zijn echtgenoot aangevraagde lening
niet in dezelfde mate beschikt. Het Hof beslist bijgevolg dat het
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verschil in behandeling, wat het in het geding zijnde tweede aspect
betreft, niet zonder verantwoording is en dat, vanuit die invalshoek
bekeken, artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet van
8 augustus 1997 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet evenmin
schendt.

Een andere bepaling van de wet van 8 augustus 1997 was in het
geding in de zaak die door het Hof werd beslecht in zijn voormelde
arrest nr. 80/2011, namelijk artikel 73, vijfde lid, van die wet : aan het
Hof werd een vraag gesteld over de bestaanbaarheid van die
bepaling met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre zij
het derdenverzet zou voorbehouden voor de schuldeisers van de
gefailleerde, met uitsluiting van belanghebbende derden die van
een belang zouden doen blijken dat vergelijkbaar is met dat van de
schuldeisers; uit de feiten waaraan in het verwijzingsvonnis wordt
herinnerd, leidt het Hof af, enerzijds, dat de belanghebbende derde
te dezen de echtgenoot-weduwnaar is van een gefailleerde die is
overleden voordat het vonnis waarbij hij niet verschoonbaar werd
verklaard, werd gewezen en, anderzijds, dat die echtgenoot, tegen
dat vonnis, een derdenverzet heeft ingesteld, waarvan de
ontvankelijkheid wordt betwist, vonnis dat niet bij uittreksel werd
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad - zoals bepaald door de
wet - en waarvan geen kennisgeving werd gedaan aan de
gefailleerde, vermits die was overleden.

Uit de motivering van de beslissing die bij het Hof aanhangig wordt
gemaakt, blijkt dat de verwijzende rechter artikel 73, vijfde lid, in
die zin interpreteert dat het de weg van het derdenverzet
uitsluitend opent voor de schuldeisers van de gefailleerde, en niet
voor elke belanghebbende derde in de zin van artikel 1122 van het
Gerechtelijk Wetboek; overigens, ook al is het juist dat artikel 73,
vijfde lid, verwijst naar de « beslissing waarbij de gefailleerde
verschoonbaar wordt verklaard » terwijl te dezen de gefailleerde
niet verschoonbaar werd verklaard bij de beslissing naar aanleiding
waarvan het Hof wordt ondervraagd, blijft het feit dat, wat de
mogelijkheid betreft om een beslissing betreffende de
verschoonbaarheid te betwisten, de twee categorieën van personen
waarnaar de prejudiciële vraag verwijst, verschillend worden
behandeld.
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Ook al kan worden aangenomen dat artikel 82, tweede lid, van de
wet van 8 augustus 1997 aan de beslissing betreffende de
verschoonbaarheid van de gefailleerde een automatisch gevolg
toekent voor de situatie van de echtgenoot of van de voormalige
echtgenoot, blijft het feit dat de wetgever, door de wet van 18 juli
2008 aan te nemen teneinde de voormalige echtgenoot het voordeel
toe te kennen van de gevolgen van de verschoonbaarheid op grond
van diens situatie en niet op grond van die van de gefailleerde, hem
- en voortaan ook de echtgenoot - een eigen belang toekent dat, net
zoals dat van de schuldeisers bedoeld in het in het geding zijnde
artikel 73, vijfde lid, kan worden geraakt door het vonnis dat zich
uitspreekt over de verschoonbaarheid van de gefailleerde; die
bepaling, die afwijkt van artikel 1122 van het Gerechtelijk Wetboek,
voorziet echter niet in de mogelijkheid, voor de echtgenoot en de
voormalige echtgenoot van een gefailleerde, om een derdenverzet
in te stellen tegen dat vonnis, terwijl zij wel in die mogelijkheid
voorziet voor de schuldeisers; die bepaling doet dan ook op
discriminerende wijze afbreuk aan de rechten van de
eerstgenoemden. Het Hof beslist dan ook dat artikel 73, vijfde lid,
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt indien het wordt
geı̈nterpreteerd in die zin dat het afwijkt van artikel 1122 van het
Gerechtelijk Wetboek en niet voorziet in de mogelijkheid, voor de
echtgenoot of de voormalige echtgenoot van een gefailleerde, om
derdenverzet in te stellen tegen de beslissing waarbij uitspraak
wordt gedaan over de verschoonbaarheid van die laatste.

Het Hof merkt voorts echter op dat diezelfde bepaling anders kan
worden geı̈nterpreteerd, indien zij wordt gelezen rekening houdend
met artikel 1122 van het Gerechtelijk Wetboek.

Indien de in het geding zijnde bepaling wordt geı̈nterpreteerd in die
zin dat zij niet afwijkt van dat artikel 1122, hebben de echtgenoot of
de voormalige echtgenoot van de gefailleerde de mogelijkheid om
derdenverzet in te stellen tegen het vonnis van de rechtbank waarbij
uitspraak wordt gedaan over de verschoonbaarheid van die laatste :
in die interpretatie doet het in het geding zijnde artikel 73, vijfde lid,
niet op discriminerende wijze afbreuk aan de rechten van die
personen en schendt het dan ook niet de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet.
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XVI. ECONOMISCH EN FINANCIEEL RECHT

52. De universele dienst op het vlak van elektronische
communicatie
(arrest nr. 7/2011)

Verschillende bepalingen van de wet van 25 april 2007 houdende
diverse bepalingen (IV) wijzigen bepaalde artikelen van de wet van
13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie (hierna : de
Wet Elektronische Communicatie).

Bij het Hof werd een beroep ingesteld tot vernietiging van de
artikelen 173, 3° en 4°, 200, 202 en 203 van die wet van 25 april 2007.

Eén van de middelen die de verzoekende partijen ter staving van
hun beroep aanvoerden, had met name betrekking op een
schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Het
bekritiseerde verschil in behandeling zou erin bestaan dat de
wetgever uitsluitend voor de nv « Belgacom » heeft vastgesteld dat
het aanbieden van de universele dienst een « onredelijke last »
vormt en dat die vaststelling alleen door de wetgever kan worden
herzien, terwijl de « onredelijke last » voor de verzoekende partijen
werd vastgesteld en in de toekomst kan worden herzien door het
Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (hierna :
BIPT); bovendien zou de wetgever zich voor de vaststelling van de
nettokosten van de nv « Belgacom » baseren op cijfers uit de
boekhouding van 2001, terwijl voor de verzoekende partijen de
vaststelling van de nettokosten zou zijn geschied door het BIPT op
basis van actuele cijfers.

De door de Ministerraad en de nv « Belgacom » voorgestane
interpretatie van de bestreden bepalingen leidt ertoe dat het door de
verzoekende partijen aangeklaagde verschil in behandeling niet zou
bestaan, doordat de wetgever als nationale regelgevende instantie
zou hebben vastgesteld dat het aanbieden van het sociale element
van de universele dienst voor alle aanbieders, waaronder ook de
verzoekende partijen sedert 2005, een « onredelijke last » zou
vormen.
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Het onderzoek van het eerste middel vereist dat wordt nagegaan of
artikel 12 van de richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 7 maart 2002 inzake de universele dienst en
gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-
communicatienetwerken en -diensten (Universeledienstrichtlijn)
toelaat dat de federale wetgever, als nationale regelgevende
instantie, op algemene wijze en aan de hand van de berekening van
de nettokosten van de aanbieder van de universele dienst, die
voorheen de enige aanbieder was, kan vaststellen dat het aanbieden
van de universele dienst een « onredelijke last » kan vormen voor
ondernemingen die zijn aangewezen om de universele dienst aan te
bieden.

Het Hof herinnert eraan, alvorens het onderzoek van het eerste
middel voort te zetten, dat het bij zijn arrest nr. 131/2008 dat werd
gewezen met toepassing van artikel 234, derde alinea, van het
EG-Verdrag (thans 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 vraag heeft
gesteld : « Kan artikel 12 van de richtlijn 2002/22/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de
universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot
elektronische-communicatienetwerken en -diensten
(Universeledienstrichtlijn) aldus worden geı̈nterpreteerd dat het
toelaat dat de bevoegde wetgever van een lidstaat, optredend als
nationale regelgevende instantie, op algemene wijze en aan de hand
van de berekening van de nettokosten van de aanbieder van de
universele dienst, die voorheen de enige aanbieder was, vaststelt
dat het aanbieden van de universele dienst een onredelijke last kan
vormen voor ondernemingen die zijn aangewezen om de universele
dienst aan te bieden ? ».

Bij het arrest van 6 oktober 2010 in de zaak C--389/08 antwoordde
het Hof van Justitie van de Europese Unie als volgt op deze
prejudiciële vraag : « 1) Richtlijn 2002/22/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de universele dienst
en gebruikersrechten met betrekking tot
elektronischecommunicatienetwerken en -diensten
(universeledienstrichtlijn) staat er in beginsel op zich niet aan in de
weg dat de nationale wetgever optreedt als nationale regelgevende
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instantie in de zin van richtlijn 2002/21/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een
gemeenschappelijk regelgevingskader voor
elektronischecommunicatienetwerken en -diensten (kaderrichtlijn),
voor zover hij in het kader van de uitoefening van deze functie
voldoet aan de in deze richtlijnen gestelde voorwaarden inzake
bevoegdheid, onafhankelijkheid, onpartijdigheid en transparantie
en tegen de besluiten die hij in het kader van deze functie neemt een
effectief beroep kan worden ingesteld bij een lichaam van beroep
dat onafhankelijk is van de betrokken partijen, hetgeen door het
Grondwettelijk Hof dient te worden gecontroleerd. 2) Artikel 12 van
richtlijn 2002/22 staat er niet aan in de weg dat de nationale
regelgevende instantie op algemene wijze en op basis van de
berekening van de nettokosten van de aanbieder van de universele
dienst die voordien de enige aanbieder van deze dienst was, van
oordeel is dat de levering van deze dienst een onredelijke last kan
vormen voor de ondernemingen die thans zijn aangewezen om de
universele dienst aan te bieden. 3) Artikel 13 van richtlijn 2002/22
staat eraan in de weg dat deze instantie op dezelfde wijze en op
basis van dezelfde berekening vaststelt dat deze ondernemingen
hierdoor daadwerkelijk een onredelijke last moeten dragen, zonder
de situatie van elk van deze ondernemingen specifiek te hebben
onderzocht ». Overigens heeft, in een arrest van dezelfde datum in
de zaak C-222/08 het Hof van Justitie, waarbij een beroep was
ingesteld van de Europese Commissie tegen het Koninkrijk België
wegens niet-nakoming van de krachtens de
Universeledienstrichtlijn en artikel 249 van het EG-Verdrag (thans
artikel 288 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie) op het Koninkrijk België rustende verplichtingen, beslist dat
België de verplichtingen niet was nagekomen die op hem rusten
krachtens artikel 12, lid 1, respectievelijk artikel 13, lid 1, van de
richtlijn 2002/22/EG, « door enerzijds bij de berekening van de
nettokosten voor het aanbieden van het sociale element van de
universele dienst geen rekening te houden met de marktvoordelen,
met inbegrip van de immateriële voordelen, die hieruit voortvloeien
voor de ondernemingen die met de levering van deze dienst zijn
belast », en « door anderzijds in het algemeen en op basis van de
berekening van de nettokosten van de aanbieder van de universele
dienst die voorheen de enige aanbieder van deze dienst was, vast te
stellen dat alle ondernemingen die voortaan deze dienst moeten
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leveren, hierdoor daadwerkelijk een onredelijke last moeten dragen,
zonder naast de nettokosten die de levering van de universele
dienst voor elke betrokken operator meebrengt, alle eigen
kenmerken van deze operator, zoals het niveau van zijn uitrusting
of zijn economische en financiële situatie, specifiek te hebben
onderzocht ».

Uit de motivering van de voormelde arresten van het Hof van
Justitie vloeit voort dat de wetgever, door alle operatoren op
dezelfde wijze te behandelen, zoals door de Ministerraad in zijn
memories wordt gesteld en in de aanvullende memorie na de
arresten van het Hof van Justitie wordt bevestigd en zoals eveneens
nog uit de parlementaire voorbereiding blijkt en door vast te stellen
dat de levering van de universele dienst daadwerkelijk voor allen
een vergoedbare onredelijke last vormt, zonder de nettokosten te
hebben berekend die deze last meebrengt voor elke onderneming,
artikel 13 van de Universeledienstrichtlijn heeft geschonden.
Doordat de wetgever ter zake alle operatoren op dezelfde wijze
behandelt, terwijl de artikelen 12 en 13 van de
Universeledienstrichtlijn een gedifferentieerde behandeling van alle
operatoren in concreto vereisen, heeft hij eveneens het beginsel van
gelijkheid en niet-discriminatie dat wordt gewaarborgd door de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet geschonden; dat beginsel verzet
er zich immers tegen dat categorieën van personen die zich ten
aanzien van de bestreden maatregel in wezenlijk verschillende
situaties bevinden, op identieke wijze worden behandeld, zonder
dat daarvoor een redelijke verantwoording bestaat. Het Hof dient
bij die vaststelling niet meer na te gaan of de wetgever wel kan
worden beschouwd als nationale regelgevende instantie die voldoet
aan de voorwaarden inzake bevoegdheid, onafhankelijkheid,
onpartijdigheid en transparantie en of tegen de besluiten die hij in
het kader van die functie neemt, een effectief beroep kan worden
ingesteld bij een lichaam van beroep dat onafhankelijk is van de
betrokken partijen, zoals dit voortvloeit uit de richtlijn 2002/21/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een
gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-
communicatienetwerken en -diensten (Kaderrichtlijn) en uit de
voormelde richtlijn 2002/22/EG.
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Het Hof acht het eerste middel dan ook gegrond en wijzend op de
onderlinge samenhang van de bestreden bepalingen, vernietigt het
deze bijgevolg in hun geheel, namelijk de artikelen 173, 3° en 4°, 200,
202 en 203 van de wet van 25 april 2007 houdende diverse
bepalingen (IV).

53. De wet betreffende marktpraktijken en
consumentenbescherming : de uitsluiting van de
beoefenaars van een vrij beroep, de tandartsen en de
kinesisten
(arrest nr. 55/2011)

De wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en
consumentenbescherming (hierna : WMPC) is, net zoals de
richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van
11 mei 2005 « betreffende oneerlijke handelspraktijken van
ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot
wijziging van Richtlijn 84/450/EEG van de Raad,
Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees
Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van
het Europees Parlement en de Raad » (hierna : de Richtlijn
Oneerlijke Handelspraktijken), waarop zij grotendeels is gebaseerd,
van toepassing op « ondernemingen »; het begrip « onderneming »
in de zin van het recht van de Europese Unie omvat ook de
beoefenaars van een vrij beroep (HvJ, 12 september 2000,
C-180/98-C-184/98, Pavlov e.a., punt 77; HvJ, 19 februari 2002,
C-309/99, Wouters e.a., punten 45-49). In tegenstelling tot voormelde
richtlijn, sluit artikel 3, § 2, van de WMPC evenwel de beoefenaars
van een vrij beroep, alsook de tandartsen en de kinesisten, uit van
haar toepassingsgebied; de « beoefenaar van een vrij beroep » wordt
door artikel 2, 2°, van de WMPC gedefinieerd als « elke
onderneming die geen koopman is in de zin van artikel 1 van het
Wetboek van koophandel en die onderworpen is aan een bij wet
opgericht tuchtorgaan ».

De beoefenaars van een vrij beroep zijn daarentegen wel
onderworpen aan de bepalingen van de wet van 2 augustus 2002
betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de
onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten
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inzake de vrije beroepen (hierna : WVB), voor zover zij vallen onder
de andersluidende definitie van « vrij beroep » in artikel 2, 1°, van
die wet, zijnde « elke zelfstandige beroepsactiviteit die
dienstverlening of levering van goederen omvat welke geen daad
van koophandel of ambachtsbedrijvigheid is, zoals bedoeld in de
wet van 18 maart 1965 op het ambachtsregister en die niet wordt
bedoeld in de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken
en de voorlichting en bescherming van de consument, met
uitsluiting van de landbouwbedrijvigheden en de veeteelt ». De
WVB is evenwel nog niet aangepast aan de Richtlijn Oneerlijke
Handelspraktijken; zij bevat slechts een regeling betreffende
misleidende reclame, onrechtmatige bedingen en overeenkomsten
op afstand, maar bevat geen algemeen verbod op oneerlijke
handelspraktijken, hoewel artikel 5, lid 1, van de Richtlijn
Oneerlijke Handelspraktijken, die diende te worden omgezet vóór
12 juni 2007, dat voorschrijft.

Aan het Hof werd een vraag gesteld over, enerzijds, de uitsluiting
van de beoefenaars van vrije beroepen, de tandartsen en de
kinesisten uit het toepassingsgebied van de WMPC en, anderzijds,
de daaruit voortvloeiende onbevoegdheid van de voorzitter van de
rechtbank van koophandel voor de stakingsvordering wegens
oneerlijke marktpraktijken.

Volgens een vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de
Europese Unie is een onderneming « elke eenheid die een
economische activiteit uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en de
wijze waarop zij wordt gefinancierd » (HvJ, 23 april 1991, C-41/90,
Höfner en Elser, punt 21; HvJ, 16 november 1995, C-244/94,
Fédération française des sociétés d’assurances e.a., punt 14; HvJ,
19 februari 2002, C-309/99, Wouters e.a., punt 46); een « economische
activiteit » is « iedere activiteit bestaande in het aanbieden van
goederen en diensten op een bepaalde markt » (HvJ, 16 juni 1987,
118/85, Commissie t. Italië, punt 7; HvJ, 18 juni 1998, C-35/96,
Commissie t. Italië, punt 36; HvJ, 19 februari 2002, C-309/99, Wouters
e.a., punt 47). Artikel 2, 1°, van de WMPC definieert de
« onderneming » als « elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die
op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn
verenigingen »; uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat dit
begrip moet worden opgevat in dezelfde zin als het begrip
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« onderneming » in het nationale en het Europese
mededingingsrecht, behoudens voor wat betreft de beoefenaars van
vrije beroepen, de tandartsen en de kinesisten. Artikel 2, 6°, van de
WMPC definieert het begrip « dienst » als « elke prestatie verricht
door een onderneming in het kader van haar professionele activiteit
of in uitvoering van haar statutair doel ».

Ten aanzien van de bescherming van de consument bevinden de
beoefenaars van een vrij beroep en de andere ondernemingen zich
in voldoende vergelijkbare situaties, aangezien zij beiden in de
eerste plaats beogen beroepsmatig te voorzien in hun
levensonderhoud; beide categorieën streven hun economisch doel
alleen of in een associatie in de rechtsvorm van een vennootschap
na; beide categorieën dragen de aan de uitoefening van die
activiteiten verbonden financiële risico’s, omdat zij in geval van een
verschil tussen uitgaven en inkomsten zelf het tekort dienen te
dragen. Hoewel de beoefenaars van vrije beroepen zich doorgaans
beperken of krachtens hun deontologische codes dienen te
beperken tot het leveren van intellectuele diensten, komt het
eveneens voor dat zij daden stellen die als daden van koophandel
zijn aan te merken; omgekeerd bestaat de duurzame economische
activiteit van verscheidene ondernemingen die geen beoefenaars
van een vrij beroep zijn, erin intellectuele diensten aan te bieden.
Ten aanzien van zowel de beoefenaars van een vrij beroep als de
andere ondernemingen dient bijgevolg op gelijke wijze hun gedrag
op de economische markten in juiste banen te worden geleid, dient
de goede werking van het concurrentiespel te worden verzekerd, en
dienen de belangen van de concurrenten en de afnemers van
goederen en diensten te worden beschermd.

De vordering tot staking op grond van de artikelen 18 tot 24 van de
WVB kan slechts op ontvankelijke wijze worden ingeleid indien zij
betrekking heeft op de bepalingen van die wet; zij kan dus slechts
betrekking hebben op misleidende reclame, onrechtmatige
bedingen of overeenkomsten gesloten op afstand, maar niet op de
andere verboden marktpraktijken in de zin van de WMPC en
evenmin op een algemeen verbod op oneerlijke marktpraktijken. De
consument en de concurrent beschikken bijgevolg niet over een
vordering tot staking indien dergelijke praktijken worden gepleegd
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door een onderneming die niet onder het toepassingsgebied van de
WMPC, maar wel onder het toepassingsgebied van de WVB valt.

In de parlementaire voorbereiding wordt niet uiteengezet waarom
het begrip « beoefenaar van een vrij beroep » wordt beperkt tot die
vrije beroepen die zijn onderworpen aan een bij wet opgericht
tuchtorgaan. Nochtans heeft die beperking als gevolg dat sommige
beoefenaars van beroepen die traditioneel als vrij beroep worden
beschouwd, toch zijn onderworpen aan de bepalingen van de
WMPC en bijgevolg voor de voorzitter van de rechtbank van
koophandel kunnen worden aangesproken met een vordering tot
staking op grond van het algemene verbod op oneerlijke
marktpraktijken, louter op grond van het gegeven dat voor hun
beroepscategorie geen bij wet opgericht tuchtorgaan bestaat.
Daarnaast worden twee soorten van beoefenaars van vrije beroepen
waarvoor geen bij wet opgericht tuchtorgaan bestaat, te weten de
tandartsen en de kinesisten, uitgesloten uit het toepassingsgebied
van de WMPC. In de parlementaire voorbereiding wordt die keuze
als volgt verantwoord : « het wetsontwerp is evenmin van
toepassing op tandartsen en kinesisten. Deze beroepscategorieën
zijn weliswaar niet onderworpen aan een bij wet opgericht
tuchtorgaan, maar worden traditioneel toch tot de vrije beroepen
gerekend »; die motivering kan evenwel niet verklaren waarom de
WMPC wel van toepassing is op de andere beroepen die
traditioneel tot de vrije beroepen worden gerekend en die niet zijn
onderworpen aan een bij wet opgericht tuchtorgaan.

Volgens de Ministerraad is het onderscheid tussen beoefenaars van
vrije beroepen en andere ondernemingen verantwoord doordat de
beoefenaars van vrije beroepen een zekere maatschappelijke
verantwoordelijkheid hebben, over een eigen deontologie
beschikken, en worden gekenmerkt door een hoge graad van
onafhankelijkheid en een op discretie steunende vertrouwensrelatie
met de cliënt. Zelfs in de mate waarin die kenmerken en waarden
verschillen van die van de ondernemingen die niet onder de
definitie van het « vrij beroep » vallen, verantwoorden zij niet dat
voor bepaalde door beoefenaars van vrije beroepen verrichte daden
niet dezelfde bescherming van de consument en van de concurrent
bestaat als onder de WMPC : de Ministerraad toont immers niet aan
op welke wijze de toepasselijkheid van de WMPC en de
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bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank van koophandel
de voormelde kenmerken en waarden in het gedrang zouden
kunnen brengen. Zoals ook blijkt uit artikel 3, lid 8, van de Richtlijn
Oneerlijke Handelspraktijken, doet de toepasselijkheid van de
WMPC overigens geen afbreuk aan de vestigingsvoorwaarden, de
vergunningsregelingen, de deontologische gedragscodes of andere
specifieke voorschriften die op de vrije beroepen betrekking hebben
om de voormelde kenmerken en waarden te waarborgen.

Het Hof beslist bijgevolg dat de artikelen 2, 1° en 2°, en 3, § 2, van
de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en
consumentenbescherming de artikelen 10 en 11 van de Grondwet
schenden in zoverre zij als gevolg hebben dat de beoefenaars van
een vrij beroep, alsook de tandartsen en de kinesisten, van het
toepassingsgebied van die wet zijn uitgesloten.

54. De levenslange niet-beroepsgebonden
ziekteverzekeringsovereenkomsten
(arrest nr. 90/2011)

De wet van 25 juni 1992 « op de landverzekeringsovereenkomst »
reglementeert, in hoofdstuk IV van titel III
(« Persoonsverzekeringen »), ingevoegd bij artikel 2 van de wet van
20 juli 2007, de « ziekteverzekeringsovereenkomsten ». Afdeling I
(« Inleidende bepalingen ») van dat hoofdstuk IV bevat enkel artikel
138bis-1, dat de begrippen « ziekteverzekeringsovereenkomst »,
« beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst »,
« hoofdverzekerde » en « bijverzekerden » omschrijft; afdeling II
van hetzelfde hoofdstuk IV - waarvan het opschrift werd gewijzigd
bij artikel 3 van de wet van 17 juni 2009 - bevat onder andere de
artikelen 138bis-2 tot 138bis-4 van de wet van 25 juni 1992, en is van
toepassing op de « andere dan beroepsgebonden
ziekteverzekeringsovereenkomsten » (artikel 138bis-2, eerste lid,
van de wet van 25 juni 1992). Bij respectievelijk de artikelen 5, 6, 12
en 13 ervan, wijzigt de wet van 17 juni 2009 het voormelde
artikel 138bis-3, vervangt zij punt 4 van hetzelfde artikel 138bis,
artikel 21octies, § 2, van de wet van 9 juli 1975 « betreffende de
controle der verzekeringsondernemingen » en artikel 3 van de wet
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van 20 juli 2007; artikel 15 van dezelfde wet van 17 juni 2009 bepaalt
dat die wet « uitwerking [heeft] met ingang van 1 juli 2007 ».

Bij het Hof zijn twee beroepen tot vernietiging ingesteld die, over
het geheel genomen, betrekking hebben op de artikelen 6, 12, 13 en
15 van de voormelde wet van 17 juni 2009.

Het Hof verwerpt de middelen die ter ondersteuning van die
beroepen worden aangevoerd, behalve wat de voormelde
artikelen 13 en 15 betreft, die het in de hieronder aangegeven mate
vernietigt.

De punten van kritiek die door het Hof werden verworpen naar
aanleiding van een onderzoek ten gronde, kunnen als volgt worden
samengevat. Artikel 21octies, § 2, tweede lid, van de wet van 9 juli
1975 - ingevoegd bij artikel 12 van de wet van 17 juni 2009 - zou de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met
artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees
Verdrag voor de rechten van de mens, schenden doordat, enerzijds,
die bepaling de CBFA machtigt om te beslissen dat een
verzekeringsonderneming de clausules van een door die bepaling
beoogde verzekeringsovereenkomst voor de toekomst moet
wijzigen, in het nadeel van de verzekerde van die overeenkomst, en
doordat, anderzijds, die bepaling een verschil in behandeling
invoert tussen de verzekerde en de verzekeringsonderneming,
vermits zij de eerstgenoemde niet toestaat de CBFA te verzoeken om
de toestemming om de voorwaarden van de door die bepaling
beoogde verzekeringsovereenkomst te wijzigen, wanneer hij met
financiële problemen wordt geconfronteerd. Artikel 138bis-4, §§ 1
tot 4, van de wet van 25 juni 1992 (vervangen bij artikel 6 van de wet
van 17 juni 2009) en artikel 21octies, § 2, tweede lid, van de wet van
9 juli 1975 (ingevoegd bij artikel 12 van de wet van 17 juni 2009)
zouden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden doordat
die bepalingen een verschil in behandeling zouden invoeren tussen,
enerzijds, de verzekeraar die een levenslange niet-beroepsgebonden
ziekteverzekeringsovereenkomst heeft gesloten en, anderzijds, het
ziekenfonds dat een « dienst ‘ hospitalisatie ’ » organiseert; de
voorwaarden voor een verhoging van de financiële tegenprestatie
van de prestatie die moet worden verleend ter uitvoering van die
overeenkomst of in het kader van die dienst, alsook de
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voorwaarden voor een wijziging van de « dekkingsvoorwaarden »
van die overeenkomst of van die dienst, zouden voor een
ziekenfonds soepeler zijn dan voor een verzekeraar doordat een
ziekenfonds die tegenprestatie zou kunnen verhogen of die
« dekkingsvoorwaarden » zou kunnen wijzigen via een gewone
beslissing van zijn algemene vergadering, zonder dat de
instemming van de begunstigde van zijn dienst moet worden
verkregen. Artikel 138bis-4, §§ 1 tot 4, van de wet van 25 juni 1992
en artikel 21octies, § 2, tweede lid van de wet van 9 juli 1975, doordat
zij de vrijheid zouden beperken van de verzekeraar die een niet-
beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst heeft gesloten
voor het leven, om de « technische grondslagen van de premie » en
de « dekkingsvoorwaarden » van die overeenkomst te wijzigen,
zouden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang
gelezen met artikel 8, lid 3, van de richtlijn 73/239/EEG van de
Raad van 24 juli 1973 « tot coördinatie van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot het
directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de
levensverzekeringsbranche, en de uitoefening daarvan » en met de
artikelen 29 en 39, tweede en derde lid, van de richtlijn 92/49/EEG
van de Raad van 18 juni 1992 « tot coördinatie van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe
verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de
levensverzekeringsbranche, en houdende wijziging van de
Richtlijnen 73/239/EEG en 88/357/EEG », schenden.
Artikel 138bis-4, §§ 1 tot 4, van de wet van 25 juni 1992 (vervangen
bij artikel 6 van de wet van 17 juni 2007) en artikel 21octies, § 2,
tweede lid, van de wet van 9 juli 1975 (ingevoegd bij artikel 12 van
de wet van 17 juni 2009) zouden de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 43 en 49 van het
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, schenden
doordat die bepalingen afbreuk zouden doen aan de vrijheid van
vestiging en aan het vrij verrichten van diensten, ten aanzien van de
verzekeringsonderneming die in een andere lidstaat van de
Europese Unie is gevestigd en die levenslange niet-
beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomsten wenst te
sluiten. Artikel 138bis-4, §§ 1 tot 4, van de wet van 25 juni 1992, en
artikel 21octies, § 2, tweede lid, van de wet van 9 juli 1975 zouden de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met
artikel 15 van de richtlijn 73/239/EEG van 24 juli 1973 en met
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artikel 56 van de richtlijn 91/674/EEG van de Raad van
19 december 1991 « betreffende de jaarrekening en de
geconsolideerde jaarrekening van verzekeringsondernemingen »,
schenden doordat die bepalingen de verzekeringsonderneming die
gebonden is door levenslange niet-beroepsgebonden
ziekteverzekeringsovereenkomsten, zouden verhinderen om
toereikende technische voorzieningen te vormen. Artikel 21octies,
§ 2, tweede lid, van de wet van 9 juli 1975 (zoals het is ingevoegd bij
artikel 12 van de wet van 17 juni 2009) zou de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 13 ervan, met de
artikelen 6 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de
mens en met het algemeen rechtsbeginsel van het recht op een
daadwerkelijk jurisdictioneel beroep, schenden doordat het de
verzekeraar die gebonden is door een levenslange
niet-beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst, enerzijds,
het recht op toegang tot een rechter zou ontzeggen wanneer de
CBFA zich niet uitspreekt over het verzoek dat bij haar is ingediend
met toepassing van die bepaling en, anderzijds, het recht op een
daadwerkelijk rechtsmiddel wanneer de CBFA weigert dat verzoek
in te willigen.

Na die punten van kritiek te hebben verworpen, zal het Hof
daarentegen het laatste middel dat door de verzoekende partijen in
de tweede aan het Hof voorgelegde zaak is aangevoerd, aannemen.

In dat middel werd het Hof in de eerste plaats verzocht zich uit te
spreken over de bestaanbaarheid met de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet, in samenhang gelezen met het beginsel van
rechtszekerheid, van artikel 15 van de wet van 17 juni 2009, in
zoverre het bepaalt dat artikel 138bis-4 van de wet van 25 juni 1992,
zoals vervangen bij artikel 6 van de wet van 17 juni 2009, uitwerking
heeft met ingang van 1 juli 2007 en dus verplichtingen oplegt aan de
verzekeraar die na die datum, maar vóór de bekendmaking van die
nieuwe versie van artikel 138bis-4 van de wet van 25 juni 1992, hetzij
een ziekteverzekeringsovereenkomst heeft gesloten die, sinds 1 juli
2007, was onderworpen aan de regels van de vorige versie van dat
artikel, hetzij een ziekteverzekeringsovereenkomst die niet aan die
regels was onderworpen.
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Artikel 6 van de wet van 17 juni 2009 heeft de oorspronkelijke
bepaling van artikel 138bis-4 van de wet van 25 juni 1992, zoals het
was ingevoegd bij artikel 2 van de wet van 20 juli 2007, - bepaling
die de voorwaarden beschrijft waaronder de verzekeraar bepaalde
elementen van de individuele ziekteverzekeringsovereenkomst
mag wijzigen gedurende de periode van uitvoering ervan -
vervangen door een nieuwe tekst, die die voorwaarden aanzienlijk
wijzigt; bovendien vervangt artikel 4, 1°, van de wet van 17 juni
2009, in het eerste lid van het voormelde artikel 138bis-2 van de wet
van 25 juni 1992, het woord « individuele » door de woorden
« andere dan beroepsgebonden », zodat de regels vermeld in
artikel 138bis-4 van de wet van 25 juni 1992 voortaan gelden voor
zowel de individuele niet-beroepsgebonden
ziekteverzekeringsovereenkomsten als de niet-beroepsgebonden
ziekteverzekeringsovereenkomsten die collectief zijn, dat wil
zeggen gesloten ten gunste van meerdere personen. Krachtens
artikel 15 van de wet van 17 juni 2009 hebben de artikelen 4, 1°, en
6 van de wet van 17 juni 2009 uitwerking met ingang van 1 juli
2007 : noch de verzekeraar die na die datum maar vóór de
bekendmaking van de wet van 17 juni 2009 een individuele
ziekteverzekeringsovereenkomst heeft gesloten, noch die welke
gedurende die periode een collectieve niet-beroepsgebonden
ziekteverzekeringsovereenkomst heeft gesloten, konden gedurende
die periode voorzien dat zij bepaalde elementen van die
overeenkomst slechts konden wijzigen onder de voorwaarden
beschreven in artikel 138bis-4 van de wet van 25 juni 1992, zoals
vervangen bij artikel 6 van de wet van 17 juni 2009; het voormelde
artikel 15 verleent dus in die mate een terugwerkende kracht aan de
vervanging van artikel 138bis-4 van de wet van 25 juni 1992.

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 gesteld. De
terugwerkende kracht is enkel gerechtvaardigd wanneer zij
onontbeerlijk is voor de verwezenlijking van een doelstelling van
algemeen belang.
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Met betrekking tot de bepaling van het voorontwerp van wet die ten
grondslag ligt aan artikel 15 van de wet van 17 juni 2009, wijst de
afdeling wetgeving van de Raad van State in haar advies van 19 juni
2008 erop dat de « retroactiviteit […] bezwaren [oproept] in de mate
dat ermee voor het verleden bepaalde verplichtingen worden
opgelegd ten aanzien van aanbieders van
ziekteverzekeringsovereenkomsten die pas [door de wet van 17 juni
2009] aan de toepassing van de artikelen 138bis-1 en volgende van
de wet van 25 juni 1992 worden onderworpen »; in de memorie van
toelichting bij het wetsontwerp dat de wet van 17 juni 2009 is
geworden, wordt in dat verband aangegeven dat het genoemde
« ontwerp de onduidelijkheden uit het verleden in verband met het
toepassingsgebied van hoofdstuk IV [van de wet van 25 juni 1992]
wenst recht te zetten », en dat het « dan ook logisch [is] dat die
rechtzettingen vanaf dezelfde datum » als die van de wet van 20 juli
2007, die dat hoofdstuk heeft ingevoegd uitwerking hebben, « met
name vanaf 1 januari 2007 ». Het is dus niet duidelijk welke de
doelstelling van algemeen belang is waarvan de verwezenlijking de
voormelde terugwerkende kracht onontbeerlijk maakt.

Het Hof besluit dan ook dat, in zoverre het van toepassing is op
artikel 6 van de wet van 17 juni 2009, artikel 15 van die wet niet
bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in
samenhang gelezen met het beginsel van rechtszekerheid, en
vernietigt, in die mate, dat artikel 15.

In het voormelde middel werd het Hof eveneens verzocht zich uit te
spreken over de bestaanbaarheid, met de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet, van artikel 3, § 2, eerste en tweede lid, van de wet van
20 juli 2007 (zoals het werd vervangen bij artikel 13 van de wet van
17 juni 2009), doordat die bepaling een verschil in behandeling zou
invoeren tussen twee categorieën van verzekeringsondernemingen
die, vóór 1 juli 2007, een andere dan beroepsgebonden
ziekteverzekeringsovereenkomst hebben gesloten in de zin van
artikel 138bis-2 van de wet van 25 juni 1992, gewijzigd bij artikel 4
van de wet van 17 juni 2009 : enerzijds, die welke een individuele
overeenkomst hebben gesloten en, anderzijds, die welke een
collectieve overeenkomst, dit wil zeggen een overeenkomst ten
gunste van meerdere personen, hebben gesloten; de bestreden
bepaling zou de tweede categorie van ondernemingen geen termijn
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van twee jaar - die de eerste categorie van ondernemingen wel heeft
kunnen genieten - laten om haar overeenkomst aan te passen aan de
regels van de artikelen 138bis-3 en 138bis-4 van de wet van 25 juni
1992.

De toepassing van de artikelen 138bis-3 en 138bis-4 van de wet van
25 juni 1992 maakt het voorwerp uit van respectievelijk het tweede
lid en het eerste lid van artikel 3, § 2, van de wet van 20 juli 2007,
zoals het werd vervangen bij artikel 13 van de wet van 17 juni 2009.

Zoals het werd ingevoegd bij artikel 2 van de wet van 20 juli 2007,
bepaalde artikel 138bis-3 van de wet van 25 juni 1992 : « Duur van
de verzekeringsovereenkomst § 1. Onverminderd de toepassing van
de artikelen 6, 7, 11, 14, 15, 16, 17 en 24 en behoudens in geval van
bedrog, worden de in artikel 138bis-1, § 1, 1°, 3° en 4°, bedoelde
ziekteverzekeringsovereenkomsten voor het leven aangegaan. De in
artikel 138bis-1, § 1, 2°, bedoelde ziekteverzekeringsovereenkomsten
gelden ten minste tot de leeftijd van 65 jaar of tot een jongere
leeftijd, wanneer deze de normale leeftijd is waarop de verzekerde
zijn beroepswerkzaamheid volledig en definitief stopzet. § 2.
Onverminderd de toepassing van artikel 30, § 3, kunnen de
overeenkomsten worden aangegaan voor een beperkte duurtijd op
uitdrukkelijk verzoek van de verzekeringnemer en indien deze daar
belang bij heeft. § 3. De bepalingen van dit artikel zijn niet van
toepassing op de ziekteverzekeringsovereenkomsten die op
bijkomende wijze worden aangeboden bij een hoofdrisico dat niet
levenslang is »; deel uitmakend van dezelfde afdeling als het
voormelde artikel 138bis-2 van de wet van 25 juni 1992, was
artikel 138bis-3 van de wet van 25 juni 1992 toen enkel van
toepassing op de individuele ziekteverzekeringsovereenkomsten.
Vóór de vervanging ervan bij artikel 13 van de wet van 17 juni 2009,
bepaalde artikel 3, eerste lid, van de wet van 20 juli 2007 dat, « voor
de bestaande ziekteverzekeringsovereenkomsten zoals bedoeld in
artikel 138bis-2 van de wet van 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst, die op het ogenblik van de
inwerkingtreding van deze wet niet beantwoorden aan de vereisten
van artikel 138bis-3, […] de verzekeringsonderneming de
verzekeringnemer, uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding van
deze wet, [een] aan deze vereisten beantwoordende nieuwe
ziekteverzekeringsovereenkomst [aanbiedt]. De verzekeringnemer
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beslist binnen dertig dagen na de ontvangst van het aanbod om
hierop in te gaan dan wel om de duurtijd van zijn lopende
ziekteverzekeringsovereenkomst te behouden »; « deze wet », zoals
beoogd door die bepaling, was de wet van 20 juli 2007,
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 10 augustus 2007, die
met toepassing van artikel 4 ervan op 1 juli 2007 in werking is
getreden. De verzekeringsonderneming die vóór 1 juli 2007 een
individuele niet-beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst
had gesloten, vermocht bijgevolg over een termijn van bijna twee
jaar verstrijkend op 30 juni 2009 te beschikken om de
verzekeringnemer een nieuwe ziekteverzekeringsovereenkomst aan
te bieden die zou beantwoorden aan de vereisten van
artikel 138bis-3 van de wet van 25 juni 1992.

Bij artikel 4 van de wet van 17 juni 2009 wordt, in het voormelde
artikel 138bis-2 van de wet van 25 juni 1992, het woord
« individuele » - dat in het eerste lid ervan wordt gebruikt -
vervangen door de woorden « andere dan beroepsgebonden », en
de woorden « en de leden van zijn gezin die bij zijn
ziekteverzekering zijn aangesloten » - die in het tweede lid worden
gebruikt - door de woorden « , de hoofdverzekerde en de
bijverzekerden »; bij artikel 5 van de wet van 17 juni 2009 wordt, in
paragraaf 2 van artikel 138bis-3, het woord « verzekeringnemer »
vervangen door het woord « hoofdverzekerde ». Die twee
bepalingen van de wet van 17 juni 2009 hebben uitwerking met
ingang van 1 juli 2007 (artikel 15 van dezelfde wet). De wijziging
van artikel 138bis-2, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992, heeft tot
gevolg dat de regels van artikel 138bis-3 van dezelfde wet voortaan
verplichtingen creëren, niet alleen voor de
verzekeringsonderneming die een individuele
niet-beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst heeft
gesloten, maar ook voor de verzekeringsonderneming die een
collectieve niet-beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst
heeft gesloten : welnu, uit artikel 3, § 2, tweede lid, van de wet van
20 juli 2007, zoals het werd ingevoegd bij artikel 13 van de wet van
17 juni 2009, blijkt dat de verzekeringsonderneming die vóór 1 juli
2007 een collectieve niet-beroepsgebonden
ziekteverzekeringsovereenkomst had gesloten, over een termijn van
twee jaar verstrijkend op 30 juni 2009 beschikte om de
hoofdverzekerde een nieuwe ziekteverzekeringsovereenkomst aan
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te bieden die zou beantwoorden aan de vereisten van
artikel 138bis-3 van de wet van 25 juni 1992, zoals gewijzigd bij
artikel 5 van de wet van 17 juni 2009. Vermits de wet van 17 juni
2009 pas op 8 juli 2009 in het Belgisch Staatsblad werd
bekendgemaakt, heeft die verzekeringsonderneming niet
daadwerkelijk de bij artikel 13 bepaalde termijn van twee jaar
kunnen genieten.

Een overgangsbepaling schendt slechts het beginsel van gelijkheid
en niet-discriminatie dat is uitgedrukt in de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet indien zij een verschil in behandeling creëert dat niet
redelijk verantwoord is of indien zij op buitensporige wijze afbreuk
doet aan het vertrouwensbeginsel.

Wat het verschil in behandeling betreft dat voortvloeit uit artikel 3,
§ 2, tweede lid, van de wet van 20 juli 2007 en dat hierboven is
uiteengezet, wordt in de memorie van toelichting van het
wetsontwerp dat ten grondslag ligt aan de wet van 17 juni 2009,
aangegeven dat het niet moet worden verantwoord en dat de wet
van 17 juni 2009 het toepassingsgebied van artikel 138bis-3 van de
wet van 25 juni 1992 niet wijzigt : bijgevolg blijkt niet dat dit verschil
in behandeling redelijk is verantwoord. Aangezien de termijn van
twee jaar waarin artikel 3, § 2, tweede lid, van de wet van 20 juli
2007 voorziet, theoretisch blijkt te zijn, doet die bepaling op
buitensporige wijze afbreuk aan het beginsel van het gewettigd
vertrouwen, in zoverre de verzekeringsonderneming niet
daadwerkelijk een termijn heeft kunnen genieten die gelijk is aan de
voormelde termijn.

Het Hof vernietigt bijgevolg, in de mate die het aangeeft, artikel 3,
§ 2, tweede lid, van de wet van 20 juli 2007 « tot wijziging, wat de
private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van
25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst », zoals het werd
ingevoegd bij artikel 13 van de wet van 17 juni 2009 « tot wijziging,
wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van
25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet
van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private
ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni
1992 op de landverzekeringsovereenkomst ».
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Het verklaart daarentegen het voormelde middel niet-gegrond
omdat, in zoverre het betrekking heeft op de aanpassing van een
overeenkomst aan de regels van artikel 138bis-4 van de wet van
25 juni 1992, het in het geding zijnde verschil in behandeling
– tussen individuele overeenkomsten en collectieve
overeenkomsten - onbestaande is.

55. De financiering van het Bijzonder Beschermingsfonds voor
deposito’s en levensverzekeringen
(arrest nr. 115/2011)

Een koninklijk besluit van 14 november 2008 heeft uitvoering
gegeven aan - het inmiddels opgeheven - artikel 117bis van de wet
van 2 augustus 2002 « betreffende het toezicht op de financiële
sector en de financiële diensten », zoals het in die wet werd
ingevoegd bij artikel 2 van de wet van 15 oktober 2008 « houdende
maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en
inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte
kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële
stabiliteit » : volgens die bepaling kon de Koning, na advies van het
Comité voor financiële stabiliteit, wanneer zich een plotse crisis
voordoet op de financiële markten of in geval van een ernstige
dreiging van een systemische crisis, teneinde de omvang of de
gevolgen ervan te beperken, aanvullende en afwijkende
maatregelen nemen ten opzichte van, onder meer, de wet van
22 maart 1993 « op het statuut van en het toezicht op de
kredietinstellingen », alsook door middel van een besluit
vastgesteld na overleg in de Ministerraad, voorzien in een systeem
waarbij een staatswaarborg wordt verleend voor verbintenissen die
zijn aangegaan door de krachtens voormelde wet aan toezicht
onderworpen instellingen die Hij bepaalt. Het voormelde koninklijk
besluit voorzag, enerzijds, in een verhoging van de vergoeding,
door het reeds opgerichte Beschermingsfonds, van 20 000 euro tot
50 000 euro per deposant (vanaf 7 oktober 2008), en anderzijds, in de
oprichting, bij de Deposito- en Consignatiekas, van een fonds
- zonder afzonderlijke rechtspersoonlijkheid - onder de benaming
« Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito’s en
levensverzekeringen » (hierna : Bijzonder Beschermingsfonds),
waaraan, onder meer, de kredietinstellingen en de
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beleggingsondernemingen dienden deel te nemen. Volgens artikel 6
van het koninklijk besluit diende het Bijzonder Beschermingsfonds
tegemoet te komen ten belope van 100 000 euro per deposant,
waarvan het bedrag van 50 000 euro ten laste van het voorheen
opgerichte Beschermingsfonds wordt afgetrokken. Artikel 7 van het
koninklijk besluit voorzag erin dat het Bijzonder
Beschermingsfonds wordt gefinancierd door jaarlijkse bijdragen
van zijn deelnemers en toegangsrechten voor de
verzekeringsondernemingen erkend in de hoedanigheid van
verzekeraar van levensverzekeringen met gewaarborgd rendement,
behorend tot tak 21; die verzekeringsondernemingen konden
vrijwillig deelnemen aan het Bijzonder Beschermingsfonds
(artikel 4, § 2). Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage aan het
Bijzonder Beschermingsfonds, werd, in tegenstelling tot dat van de
bijdrage aan het voordien reeds opgerichte Beschermingsfonds, niet
bepaald bij wege van een protocol, maar vastgelegd in het
koninklijk besluit zelf (artikel 8). Dat koninklijk besluit werd bij
artikel 199 van de programmawet van 22 december 2008
bekrachtigd.

Bij de programmawet van 23 december 2009 werden de
modaliteiten volgens welke het Beschermingsfonds en het Bijzonder
Beschermingsfonds dienen tegemoet te komen bij het in gebreke
blijven van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen,
opnieuw gewijzigd (artikel 167, dat artikel 6 van het koninklijk
besluit van 14 november 2008 wijzigt). Vanaf 1 januari 2011
beschermt het Bijzonder Beschermingsfonds de deposito’s ten
belope van 100 000 euro per deposant, maar het komt slechts
tegemoet in de mate waarin de interventiereserve van het
Beschermingsfonds en de staatswaarborg bedoeld in
artikel 110sexies van de wet van 22 maart 1993 ontoereikend zijn om
eerst de financiële instrumenten en vervolgens de deposito’s te
vergoeden : de wetgever blijkt daarmee te hebben beoogd dat,
wanneer een kredietinstelling in gebreke blijft, de deposanten in
eerste instantie worden vergoed via het Beschermingsfonds (in
zoverre de interventiereserve ervan toereikend is), dat, in
tegenstelling tot het Bijzonder Beschermingsfonds, een van de Staat
afgescheiden rechtspersoon is; aldus wou hij, volgens de
parlementaire voorbereiding, voor zover mogelijk voorkomen dat,
in geval van tegemoetkoming, « het netto te financieren saldo van

ar
re

st
nr

.1
15

/2
01

1

327



de Staat negatief zou worden beı̈nvloed ». Daarnaast voert de
voormelde programmawet een verplichting in voor de
levensverzekeringsondernemingen erkend in de hoedanigheid van
verzekeraar van levensverzekeringen met gewaarborgd rendement,
behorend tot de tak 21, om deel te nemen aan het Bijzonder
Beschermingsfonds (artikel 166, dat artikel 4 van het koninklijk
besluit van 14 november 2008 wijzigt) en voert zij nieuwe
bepalingen in betreffende de financiering van dat fonds. Bij
artikel 169 van dezelfde programmawet van 23 december 2009 werd
ten slotte het bedrag van de jaarlijkse bijdragen die aan het
Bijzonder Beschermingsfonds dienen te worden gestort, verhoogd
en werden regels vastgesteld betreffende het bedrag van het
toegangsrecht voor de kredietinstellingen en de
beleggingsondernemingen.

Bij het Hof werd een beroep tot vernietiging van artikel 169, 1° en 5°,
van de voormelde wet van 23 december 2009 aanhangig gemaakt,
welke bepalingen respectievelijk § 1, 1°, en § 3 van artikel 8 van het
koninklijk besluit van 14 november 2008 wijzigen.

Wat artikel 169, 1°, van de programmawet van 23 december 2009 betreft

Zoals reeds werd opgemerkt, wijzigt die bepaling artikel 8, § 1, 1°,
van het voormelde koninklijk besluit van 14 november 2008 in die
zin dat de woorden « een bijdrage van 0,31 ‰ » worden vervangen
door de woorden « een bijdrage van 0,15 pct. ». Tot de « instellingen
bedoeld in artikel 4, § 1, » van het koninklijk besluit van
14 november 2008 – waarnaar het in het geding zijnde artikel 8
verwijst - behoren, onder meer, de kredietinstellingen bedoeld in
artikel 110 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het
toezicht op de kredietinstellingen, dat betrekking heeft op « de in
België gevestigde kredietinstellingen »; volgens artikel 1, 1°, van die
wet dient onder « kredietinstelling » te worden verstaan een
onderneming « waarvan de werkzaamheden bestaan in het van het
publiek in ontvangst nemen van gelddeposito’s of van andere
terugbetaalbare gelden en het verlenen van kredieten voor eigen
rekening ». Artikel 8, § 1, 1°, van het koninklijk besluit van
14 november 2008, zoals gewijzigd bij de bestreden bepaling, maakt
geen onderscheid tussen de kredietinstellingen naargelang zij zich
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voornamelijk financieren via depositoverwerving bij het grote
publiek, dan wel op de kapitaalmarkt.

Volgens de verzoekende partij zou artikel 169, 1°, van de
programmawet van 23 december 2009 de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet schenden, doordat het de kredietinstellingen die zich
voornamelijk financieren via depositoverwerving bij het grote
publiek, onevenredig benadeelt ten opzichte van de
kredietinstellingen die zich voornamelijk financieren op de
kapitaalmarkt; in een ander middel werd, naast de schending van
de artikelen 10 en 11, die van artikel 172, eerste lid, van de
Grondwet aangevoerd. Het Hof onderzoekt die middelen samen.
De verzoekende partij bekritiseerde de bestreden bepaling in
hoofdzaak omdat beide categorieën van kredietinstellingen op
gelijke wijze worden behandeld, terwijl zij zich in wezenlijk
verschillende situaties zouden bevinden doordat het risico op
financiële moeilijkheden of faillissement bij de eerste categorie veel
lager zou zijn dan bij de tweede.

Het staat aan de wetgever om de methode te bepalen waarop de
met de depositobeschermingsregeling nagestreefde doelstellingen
kunnen worden bereikt; niets belet hem daarbij rekening te houden
met budgettaire overwegingen. Uit de omstandigheid dat de in het
geding zijnde maatregel van de programmawet van 23 december
2009 niet heeft geleid tot een verhoging van de bescherming van de
deposanten (ten aanzien van de voordien reeds bij het koninklijk
besluit van 14 november 2008 geboden bescherming), kan op zich
niet worden afgeleid dat de wetgever de met de
depositobeschermingsregeling nagestreefde doelstellingen zou
hebben gewijzigd. Noch de bepalingen van de programmawet van
23 december 2009, noch de parlementaire voorbereiding ervan,
doen ervan blijken dat de verhoging van de bijdragen aan het
Bijzonder Beschermingsfonds zou zijn ingegeven door de bedoeling
om de naar aanleiding van de bankencrisis van 2008 en 2009 aan de
« grootbanken » verleende steun te kunnen recupereren; zulk een
bedoeling kan evenmin worden afgeleid uit de hierboven
beschreven evolutie van de depositobeschermingsregeling. Uit het
verslag van 27 april 2009 van de voormelde Bijzondere Commissie
volgt daarentegen wel dat de vroegere bijdragen ontoereikend
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bleken te zijn om de met de depositobeschermingsregeling
nagestreefde doelstellingen te kunnen bereiken.

Zoals in het arrest in herinnering is gebracht, werd, in het door de
wet van 17 december 1998 georganiseerde stelsel, de bijdrage aan
het bij die wet opgerichte Beschermingsfonds, niet bij wet bepaald,
maar bij wege van een protocol dat werd gesloten tussen het
Beschermingsfonds en de eraan deelnemende instellingen : de
bijdrage werd aldus niet eenzijdig door de wetgever vastgesteld. De
omstandigheid dat de bijdrage aan het Bijzonder
Beschermingsfonds in het huidige stelsel wel eenzijdig door de
wetgever wordt vastgesteld, leidt evenwel niet tot een wijziging van
de aard ervan : de bijdrage vormt een essentieel onderdeel van een
regeling die de deposanten beoogt te vergoeden wanneer een
kredietinstelling in gebreke blijft, en aldus eveneens beoogt het
vertrouwen van het publiek in de kredietinstellingen te handhaven.
De bijdrage dient bijgevolg te worden beschouwd als een
vergoeding van een dienst die de overheid presteert ten voordele
van de kredietinstellingen individueel beschouwd, alsmede van
hun klanten.

Opdat een heffing kan worden gekwalificeerd als een retributie is
niet alleen vereist dat het gaat om de vergoeding van een dienst die
de overheid presteert ten voordele van de heffingsplichtige
individueel beschouwd, maar ook dat zij een louter vergoedend
karakter heeft, 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.

Bij de beoordeling van de redelijkheid van de verhouding tussen de
kostprijs of de waarde van de verstrekte dienst en het bedrag dat de
heffingsplichtige verschuldigd is, dient te dezen niet alleen rekening
te worden gehouden met de waarde van de verbintenissen die de
overheid - via het Beschermingsfonds en het Bijzonder
Beschermingsfonds - aangaat onder de
depositobeschermingsregeling, maar eveneens, zoals aangegeven in
de vierde overweging bij de richtlijn 94/19/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 30 mei 1994 inzake de
depositogarantiestelsels (ter uitvoering waarvan de artikelen 110 en
volgende van de wet van 22 maart 1993 werden aangenomen), met
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« de kosten die het gevolg zouden zijn van het massaal opnemen
van bankdeposito’s, niet alleen bij een in moeilijkheden verkerende
instelling maar ook bij gezonde instellingen, als gevolg van een
verlies van het vertrouwen in de soliditeit van het bankwezen bij de
deposanten ». Volgens de bestreden bepaling bedraagt de bijdrage
0,15 pct. van het bedrag op 30 september van het vorige jaar, van de
deposito’s die in aanmerking komen voor terugbetaling. Rekening
houdend met, enerzijds, de voormelde conclusie van de Bijzondere
Commissie van de Kamer van volksvertegenwoordigers en de
Senaat dat de bijdragen die de kredietinstellingen voorheen
betaalden in het kader van de depositobeschermingsregeling te laag
waren ten aanzien van de doelstellingen die met die regeling
worden nagestreefd en, anderzijds, het naar aanleiding van de
bankencrisis van 2008 en 2009 gegroeide inzicht dat het ontstaan
van financiële moeilijkheden bij een kredietinstelling niet langer als
een hypothese, maar als een realiteit dient te worden beschouwd,
staat het bedrag van de bestreden bijdrage in een redelijke
verhouding met de waarde van de door de overheid verstrekte
dienst, die alle kredietinstellingen ten goede komt. Overigens wordt
in het voorstel van de Europese Commissie van 12 juli 2010 tot
wijziging van de richtlijn 94/19/EG voorgesteld te bepalen dat het
totale bedrag aan bijdragen niet meer dan 1 pct. van de in
aanmerking komende deposito’s per kalenderjaar mag bedragen
(COM(2010)368). De bestreden bijdrage is bijgevolg geen belasting,
maar een retributie. De omstandigheid dat de kredietinstellingen
verplicht zijn om gebruik te maken van de desbetreffende dienst,
doet niets af van die kwalificatie. Hetzelfde geldt voor het feit dat de
Deposito- en Consignatiekas de gestorte bijdragen, krachtens
artikel 8, § 3, van het koninklijk besluit van 14 november 2008, dient
door te storten aan de Schatkist.

Uit het voorgaande volgt dat artikel 172, eerste lid, van de
Grondwet, dat enkel van toepassing is op belastingen, op de
bestreden bepaling geen toepassing kan vinden. De artikelen 10 en
11 van de Grondwet hebben echter een algemene draagwijdte,
zodat de wetgever ook bij het invoeren van retributies het beginsel
van gelijkheid en niet-discriminatie dient te eerbiedigen. Ofschoon
de bestreden bijdrage, algemeen beschouwd, in een redelijke
verhouding staat met de waarde van de door de overheid verstrekte
dienst, verzet dat beginsel zich ertegen dat categorieën van
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personen die zich ten aanzien van die bijdrage in wezenlijk
verschillende situaties bevinden, op identieke wijze worden
behandeld, zonder dat daarvoor een redelijke verantwoording
bestaat.

Gelet op de met de depositobeschermingsregeling nagestreefde
doelstellingen, is het in beginsel niet zonder redelijke
verantwoording dat bij het berekenen van de bestreden bijdrage
rekening wordt gehouden met de voor terugbetaling in aanmerking
komende deposito’s bij een kredietinstelling : wanneer een
kredietinstelling in gebreke blijft, is het geheel van die deposito’s
immers bepalend voor de mate waarin de overheid, bij wege van
het Bijzonder Beschermingsfonds en het Beschermingsfonds,
financieel dient tegemoet te komen met het oog op het vergoeden
van de deposanten. Vanwege de dringende noodzakelijkheid heeft
de wetgever zich op dat moment beperkt tot dat criterium.
Niettemin dient te dezen niet alleen rekening te worden gehouden
met het potentiële bedrag van een financiële tegemoetkoming van
de overheid, maar ook met het risico dat de overheid effectief dient
tegemoet te komen. De voor terugbetaling in aanmerking komende
deposito’s bij een kredietinstelling vormen op zich geen graadmeter
voor dat risico : dat risico wordt bepaald door de mate waarin een
kredietinstelling risico loopt op financiële moeilijkheden, wat onder
meer afhankelijk is van de wijze waarop de desbetreffende
instelling wordt beheerd. De bestreden bepaling hanteert de
terugbetaalbare deposito’s bij een kredietinstelling als uitsluitend
criterium voor de erin geregelde bijdrage en houdt aldus geen
rekening met de vraag in welke mate een kredietinstelling risico
loopt op financiële moeilijkheden die aanleiding zouden kunnen
geven tot de toepassing van de depositobeschermingsregeling.
Aangezien alle kredietinstellingen voor de berekening van de
bestreden bijdrage op dezelfde wijze worden behandeld, zonder
enige weging rekening houdend met hun risicoprofiel, zijn de
kredietinstellingen die hoofdzakelijk financiële middelen verkrijgen
door het aantrekken van deposito’s bij het grote publiek op
onevenredige wijze benadeeld tegenover diegene die hoofdzakelijk
financiële middelen verkrijgen op de kapitaalmarkt.

Het Hof vernietigt bijgevolg artikel 169, 1°, van de programmawet
van 23 december 2009. Met toepassing van artikel 8, tweede lid, van
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de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof,
handhaaft het Hof evenwel de gevolgen van de vernietigde
bepaling tot 31 december 2011, teneinde, enerzijds, te voorkomen
dat de in het kader van de depositobeschermingsregeling
ingezamelde middelen ontoereikend zouden worden om de
doelstellingen van die regeling te kunnen bereiken en, anderzijds,
de wetgever toe te laten de bestreden bepaling te wijzigen in die zin
dat bij de berekening van de bijdrage rekening wordt gehouden met
risicoafhankelijke elementen.

Wat artikel 169, 5°, van dezelfde wet betreft

Zoals reeds werd opgemerkt, wijzigt die bepaling artikel 8, § 3, van
het voormelde koninklijk besluit van 14 november 2008 in deze zin :
« § 3. Het bedrag van het toegangsrecht voor de kredietinstellingen
en beleggingsondernemingen bedoeld in artikel 4, § 1, 1° tot 3°, met
uitzondering van de vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies, wordt vastgesteld op 0,10 pct. van het bedrag op
30 september 2010 van de deposito’s die in aanmerking komen voor
terugbetaling. De ene helft van dit bedrag wordt betaald ten laatste
op 15 december 2010 en de andere helft ten laatste op 15 januari
2011 ». Volgens de verzoekende partij zou die bepaling de
artikelen 170 en 172 van de Grondwet schenden, doordat zij de
Koning de bevoegdheid verleent om een essentieel element van een
belasting te bepalen.

Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de wetgever een
onderscheid heeft willen maken tussen, enerzijds, het toegangsrecht
dat dient te worden betaald door de « reeds deelnemende
instellingen », waarvan het bedrag door hemzelf wordt vastgesteld
op 0,10 pct. van het bedrag op 30 september 2010 van de deposito’s
die in aanmerking komen voor terugbetaling en, anderzijds, het
toegangsrecht dat dient te worden betaald door de instellingen « die
vanaf 16 december 2010 voor het eerst deelnemen en waarvoor
onvoldoende bijdragen worden ingebracht, afkomstig van een
depositobeschermingsregeling waaraan zij vroeger hebben
deelgenomen of die van de in artikel 110sexies van de wet van
22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de
kredietinstellingen bedoelde waarborg niet genieten », waarvoor de
waarderings- en berekeningswijze door de Koning zal worden
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bepaald, op advies van de Commissie voor het Bank-, Financie- en
Assurantiewezen. Uit dezelfde parlementaire voorbereiding blijkt
eveneens dat de wetgever zich heeft geı̈nspireerd op
artikel 110quater van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en
het toezicht op de kredietinstellingen, wet waarmee de voorheen
bestaande depositobeschermingsregelingen werden
geharmoniseerd, en waarbij de onder die vroegere regelingen
ingezamelde middelen werden ingebracht in het geharmoniseerde
stelsel : kredietinstellingen die in het verleden niet of onvoldoende
hadden bijgedragen tot een depositobeschermingsregeling,
dienden, ter compensatie daarvan, een initiële bijdrage te betalen,
waarvoor de Koning, op advies van de Commissie voor het Bank-,
Financie- en Assurantiewezen, de waarderings- en
berekeningswijze diende vast te stellen.

Net zoals de in artikel 169, 1°, van de programmawet van
23 december 2009 bedoelde bijdrage, is het in artikel 169, 5°, van die
wet bedoelde toegangsrecht een retributie : dat recht vormt immers
eveneens de vergoeding van een dienst die de overheid presteert
ten voordele van de heffingsplichtige individueel beschouwd en
heeft een vergoedend karakter, in zoverre het bedrag ervan wordt
vastgesteld op 0,10 pct. van het bedrag op 30 september 2010 van de
deposito’s die in aanmerking komen voor terugbetaling.

Ofschoon de bestreden bepaling met betrekking tot de erin
verleende delegatie aan de Koning geen uitdrukkelijke
aanwijzingen bevat betreffende het bedrag van het toegangsrecht
dat de instellingen die vanaf 16 december 2010 voor het eerst
deelnemen en waarvoor onvoldoende bijdragen worden ingebracht,
dienen te betalen, kan uit de algemene draagwijdte van die bepaling
worden afgeleid dat het bedrag van het toegangsrecht dat de « reeds
deelnemende instellingen » dienen te betalen, vastgesteld op
0,10 pct. van het bedrag op 30 september 2010 van de deposito’s die
in aanmerking komen voor terugbetaling, als referentie door de
Koning dient te worden gehanteerd. Uit die draagwijdte kan
eveneens worden afgeleid dat de bepaling betreffende het
toegangsrecht dat geldt voor de instellingen die vanaf 16 december
2010 voor het eerst deelnemen en waarvoor onvoldoende bijdragen
waren ingebracht, is ingegeven door de zorg om de « reeds
deelnemende instellingen » niet te benadelen ten opzichte van die
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instellingen. De delegatie aan de Koning blijkt te zijn ingegeven
door de technische aard van het bepalen van de compensaties die
die instellingen dienen te betalen voor het feit dat zij in het verleden
niet of onvoldoende hebben bijgedragen. Aangezien het
toegangsrecht voor de instellingen die vanaf 16 december 2010 voor
het eerst deelnemen en waarvoor onvoldoende bijdragen waren
ingebracht, wordt vastgesteld op het door de wetgever voor de
« reeds deelnemende instellingen » vastgestelde bedrag, aangevuld
met de voormelde compensaties, heeft dat recht eveneens een
vergoedend karakter.

Vermits het in de bestreden bepaling bedoelde toegangsrecht een
retributie is en dus geen belasting, zijn de artikelen 170 en 172 van
de Grondwet, die betrekking hebben op belastingen, niet van
toepassing. In tegenstelling tot wat artikel 170 van de Grondwet met
betrekking tot belastingen vereist, schrijft artikel 173 van de
Grondwet niet voor dat alle essentiële elementen van een retributie
bij wet moeten worden geregeld; het volstaat dat de wetgever de
gevallen omschrijft die aanleiding kunnen geven tot het heffen van
de retributie, waaraan te dezen is voldaan.

Het Hof verklaart het hierboven uiteengezette middel bijgevolg
niet-gegrond.

56. De jurisdictionele beroepen tegen bepaalde handelingen en
beslissingen van het auditoraat bij de Raad voor de
Mededinging
(arrest nr. 197/2011)

De wet tot bescherming van de economische mededinging,
gecoördineerd op 15 september 2006 (hierna : WBEM) verbiedt de
restrictieve mededingingspraktijken die zijn omschreven in de
artikelen 2 en 3 ervan, en onderwerpt de in artikel 6 omschreven
concentratieverrichtingen aan de voorafgaande goedkeuring van de
Raad voor de Mededinging, die zij opricht.

De Raad voor de Mededinging is een administratief rechtscollege;
hij is samengesteld uit de algemene vergadering, het auditoraat en
de griffie (artikel 11); hij is ingedeeld in kamers van drie raadsleden
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(artikel 19), die gemachtigd zijn om bij met redenen omklede
beslissing uitspraak te doen over alle zaken waarmee de Raad
wordt belast (artikel 20). De auditeurs zijn onder meer belast met
het ontvangen en het seponeren van de klachten en de verzoeken
om voorlopige maatregelen, met het leiden en organiseren van het
onderzoek volgens de regels die zijn vastgesteld bij de artikelen 44
en 45, en met het zich uitspreken over het vertrouwelijk karakter
van de gegevens die zijn overgezonden (artikel 29). De auditeurs
kunnen alle noodzakelijke inlichtingen inwinnen bij de
ondernemingen (artikel 44, § 2), zijn bevoegd om overtredingen van
de WBEM op te sporen en vast te stellen, en om alle inlichtingen te
verzamelen die zij nodig achten ter vervulling van hun opdracht; zij
mogen een huiszoeking verrichten, ter plaatse beslag leggen en
verzegelen onder de voorwaarden waarin de WBEM voorziet, een
beroep doen op de openbare macht en deskundigen aanstellen
(artikel 44, § 3). De beslissingen inzake restrictieve
mededingingspraktijken vormen het voorwerp van een procedure
op tegenspraak (artikel 48) en zijn met redenen omkleed (artikel 52);
hetzelfde geldt voor de beslissingen inzake concentratie
(artikelen 55, 57 en 58). De voorzitter of het raadslid dat hij
afvaardigt, kan voorlopige maatregelen nemen (artikel 62).
Geldboeten en dwangsommen kunnen worden opgelegd
(artikelen 63 tot 66). De beslissingen worden bekendgemaakt en ter
kennis gebracht (artikelen 67 en 68) en er kan beroep tegen worden
ingesteld voor het Hof van Beroep te Brussel; dat Hof doet uitspraak
met volle rechtsmacht inzake de vermeende restrictieve praktijken,
inzake de opgelegde sancties en inzake de toelaatbaarheid van
concentraties en kan geldboeten en dwangsommen opleggen
(artikel 75); het kan onder meer het auditoraat verzoeken om een
onderzoek in te stellen (artikel 76, § 2, achtste lid), en tegen zijn
arresten kan een voorziening in cassatie worden gericht (artikel 78).
De Raad van State is bevoegd om kennis te nemen van de
beslissingen van de Ministerraad inzake concentraties (artikel 77).

Aan het Hof zijn vragen gesteld over de artikelen 44, 45 en 75 van
de voormelde wet. De eerste prejudiciële vraag had betrekking op
artikel 75 van de WBEM, geı̈nterpreteerd in die zin dat het niet
voorziet in een beroep voor het Hof van Beroep te Brussel tegen de
beslissingen en de handelingen van het auditoraat bij de Raad voor
de Mededinging in het kader van een onderzoeksprocedure
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betreffende restrictieve mededingingspraktijken; bij ontstentenis
van een jurisdictioneel beroep zou aldus afbreuk worden gedaan
aan de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en aan de artikelen 20 en
21 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,
alsook aan het recht op een daadwerkelijke jurisdictionele toetsing
door een onafhankelijke rechter in de zin van artikel 6 van het
Europees Verdrag voor de rechten van de mens en aan het recht op
een doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig
gerecht, dat is gewaarborgd bij artikel 47 van het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie; uit de feiten van de zaak blijkt
dat de handelingen en beslissingen van het auditoraat betrekking
hebben op beslagleggingen die werden uitgevoerd tijdens
huiszoekingen die werden verricht krachtens een voorafgaande
machtiging door de voorzitter van de Raad voor de Mededinging
op grond van artikel 44, § 3, vijfde lid, 2°, van de WBEM. Het Hof
beperkt zijn onderzoek tot die hypothese. De tweede prejudiciële
vraag had betrekking op de artikelen 44, 45 en 75 van de WBEM en
veronderstelde dat de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord,
wat impliceert dat het Hof van Beroep te Brussel bevoegd zou zijn
om kennis te nemen van de beroepen tegen de voormelde
beslissingen en handelingen van het auditoraat : doordat, bij
ontstentenis van een bepaling die de uitoefening van die toetsing en
de rechten van de betrokkenen regelt, die laatsten zouden worden
onderworpen aan een behandeling die verschilt van die waarin
meer bepaald de artikelen 131 en 235bis van het Wetboek van
strafvordering voorzien voor de personen die betrokken zijn in een
strafonderzoek, zouden de in het geding zijnde bepalingen afbreuk
doen aan de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, aan de artikelen 20
en 21 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
en aan het recht op een eerlijk proces dat is gewaarborgd bij artikel 6
van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Het Hof
onderzoekt die twee vragen samen.

De rechten die zijn gewaarborgd bij artikel 6 van het Europees
Verdrag voor de rechten van de mens en bij artikel 47 van het
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie impliceren,
wat betreft maatregelen zoals die welke voor de verwijzende rechter
worden betwist, dat de betrokkenen, binnen een redelijke termijn
een daadwerkelijke jurisdictionele toetsing, zowel in feite als in
rechte, kunnen verkrijgen van de regelmatigheid van de beslissing
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waarbij de maatregel is voorgeschreven en, in voorkomend geval,
van de maatregelen die op grond van die beslissing zijn genomen;
die toetsingsprocedure moet het, in geval van vaststelling van een
onregelmatigheid, mogelijk maken hetzij te voorkomen dat de
handeling plaatsvindt, hetzij, indien zij reeds heeft plaatsgevonden,
de betrokkenen een gepast herstel te bieden (EHRM, 21 mei 2008,
Ravon en anderen t. Frankrijk, § 28, en 21 december 2010, Société Canal
Plus en anderen t. Frankrijk, §§ 36 en 40).

De in het geding zijnde bepalingen bieden niet de mogelijkheid van
een jurisdictionele toetsing - voor het Hof van Beroep te Brussel of
voor een ander rechtscollege - van de maatregelen die door het
auditoraat zijn genomen, zoals die welke voor de verwijzende
rechter worden betwist; aan de regelgeving die in die maatregelen
voorziet, werd echter een karakter van algemeen belang of van
openbare orde toegeschreven, om het dwingende karakter van die
maatregelen en een versterking van de bevoegdheden van het
auditoraat te verantwoorden. Die regelgeving kan ertoe leiden dat,
bij ontstentenis van een onmiddellijk beroep, onregelmatige
stukken en elementen toegankelijk blijven totdat het onderzoek van
de zaak is beëindigd en aan de bevoegde rechter is voorgelegd, en
zelfs dat die laatste erdoor wordt beı̈nvloed, terwijl die stukken en
elementen nadeel kunnen berokkenen aan diegenen die het
voorwerp uitmaken van de maatregelen van het auditoraat.
Weliswaar heeft de omstandigheid dat die stukken en elementen op
onrechtmatige wijze zijn verkregen, enkel tot gevolg dat de rechter,
bij het vormen van zijn overtuiging, ze rechtstreeks noch indirect in
aanmerking mag nemen, hetzij wanneer de naleving van bepaalde
vormvoorwaarden wordt voorgeschreven op straffe van nietigheid,
hetzij wanneer de begane onregelmatigheid de betrouwbaarheid
van het bewijs heeft aangetast, hetzij wanneer de aanwending van
het bewijs in strijd is met het recht op een eerlijk proces. Niettemin
tasten de in het geding zijnde bepalingen, rekening houdend met de
vereisten die uit de bovenvermelde internationale bepalingen
voortvloeien, op discriminerende wijze het recht op een
daadwerkelijke jurisdictionele bescherming aan dat de betrokkenen
afleiden uit de bepalingen die door de prejudiciële vraag worden
beoogd, in zoverre zij niet kunnen voorkomen dat de maatregel
wordt genomen waardoor, zoals te dezen, gegevens het voorwerp
zouden zijn van een mededeling die hun schade zou kunnen
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berokkenen; die aantasting kan niet worden verantwoord door de
bekommernis om een snelle behandeling van de dossiers te
waarborgen. Wellicht kunnen de in het geding zijnde procedures
leiden tot de vaststelling dat de ondernemingen waarop zij
betrekking hebben, zich niet schuldig hebben gemaakt aan
restrictieve mededingingspraktijken, hetgeen het hierboven
beoogde gepaste herstel kan vormen; opdat dit het geval zou zijn, is
het echter nodig dat die ondernemingen niet meer worden
benadeeld en dat elk voor hen nadelig gevolg wordt tenietgedaan.

Het Hof beslist dan ook dat de artikelen 44, 45 en 75 van de WBEM
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met
artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en
met de artikelen 20, 21 en 47 van het Handvest van de grondrechten
van de Europese Unie, schenden, indien zij worden geı̈nterpreteerd
in die zin dat zij een jurisdictioneel beroep uitsluiten tegen de
handelingen of beslissingen van het auditoraat bij de Raad voor de
Mededinging die betrekking hebben op beslagleggingen die
zijn uitgevoerd tijdens een huiszoeking verricht in het kader
van een onderzoeksprocedure betreffende restrictieve
mededingingspraktijken.

Het Hof stelt echter vast dat artikel 75 van de WBEM anders kan
worden geı̈nterpreteerd dan hierboven. Uit het voorgaande blijkt
immers dat de in het geding zijnde handelingen en beslissingen
betrekking hebben op een beslaglegging die werd uitgevoerd
tijdens een huiszoeking waartoe de voorzitter van de Raad voor de
Mededinging machtiging had verleend, zodat ervan moet worden
uitgegaan dat zij hun grondslag in die machtiging vinden; welnu,
de formulering van artikel 75 verzet zich niet ertegen dat de
bevoegdheid van het Hof van Beroep te Brussel met betrekking tot
de beslissingen van de Raad voor de Mededinging en van zijn
voorzitter, de maatregelen omvat die op grond ervan zijn genomen
door de component van de Raad die het auditoraat, krachtens
artikel 11, § 2, van de WBEM, is.

In die interpretatie schenden de artikelen 44, 45 en 75 van de WBEM
de normen waarnaar de eerste prejudiciële vraag verwijst, niet.
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Het Hof wijst erop dat het aan de wetgever staat om de voormelde
jurisdictionele toetsing waarin het in het geding zijnde artikel 75, in
de voormelde tweede interpretatie, voorziet, te organiseren.

De artikelen 44, 45 en 75 van de WBEM geven niet de modaliteiten
aan volgens welke de jurisdictionele toetsing moet worden
uitgevoerd : zij roepen aldus een verschil in behandeling in het
leven tussen de rechtzoekenden die aan die toetsing zijn
onderworpen en die welke zich, in het kader van een
strafonderzoek, kunnen beroepen op de waarborgen waarin de wet
voorziet, zoals die welke zijn ingeschreven in de artikelen 131 en
235bis van het Wetboek van strafvordering. Om dezelfde redenen,
mutatis mutandis, als die welke zijn aangegeven met betrekking tot
de bovenvermelde eerste interpretatie, is dat verschil in
behandeling discriminerend. Het Hof beslist dan ook dat de
artikelen 44, 45 en 75 van de WBEM de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees
Verdrag voor de rechten van de mens en met de artikelen 20 en 21
van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,
schenden indien zij worden geı̈nterpreteerd in die zin dat zij het Hof
van Beroep te Brussel verplichten zich uit te spreken over de
regelmatigheid of de nietigheid van de onderzoekshandelingen
betreffende restrictieve mededingingspraktijken, zonder dat een
wettelijk kader dat de rechten van de onderneming waarborgt, de
principes en modaliteiten aangeeft volgens welke die jurisdictionele
toetsing moet worden uitgevoerd.

Het Hof stelt echter vast dat die bepalingen anders kunnen worden
geı̈nterpreteerd. Uit de eerder aangegeven elementen blijkt immers
dat de huiszoeking en de beslaglegging die aanleiding hebben
gegeven tot het geschil dat bij het Hof van Beroep aanhangig is
gemaakt, kunnen worden vergeleken met die welke worden
verricht tijdens een strafonderzoek. In afwachting van een optreden
van de wetgever, kan worden aangenomen dat het het Hof van
Beroep te Brussel toekomt om de modaliteiten van die toetsing te
bepalen, waarbij het, in voorkomend geval, de artikelen 131 en
235bis van het Wetboek van strafvordering in aanmerking neemt.
Het Hof beslist bijgevolg dat, in die interpretatie, de genoemde
bepalingen de normen waarnaar de tweede prejudiciële vraag
verwijst, niet schenden.
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XVII. SOCIAAL RECHT1

57. De toekenning van een onderbrekingsuitkering aan de
werknemer die wordt ontslagen met een
opzeggingsvergoeding
(arrest nr. 195/2011)

Krachtens artikel 102, § 1, van de herstelwet van 22 januari 1985
houdende sociale bepalingen ontvangt de werknemer die met zijn
werkgever is overeengekomen om zijn arbeidsprestaties te
verminderen, bovenop zijn loon dat in verhouding tot de
arbeidstijdvermindering wordt verminderd, een uitkering, ten laste
van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), die het
loonverlies gedeeltelijk compenseert.

Aan het Hof werd een vraag gesteld over de situatie van de
werknemers die worden ontslagen gedurende de periode waarin zij
verminderde arbeidsprestaties verrichten. Krachtens de artikelen 37
en 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 kunnen
arbeidsovereenkomsten die voor onbepaalde tijd zijn gesloten,
eenzijdig worden beëindigd door middel van een
opzeggingstermijn, of, bij ontstentenis daarvan, door middel van
een opzeggingsvergoeding, het ontslag om dringende reden buiten
beschouwing gelaten. Met het voormelde artikel 39 beoogt de
wetgever de gevolgen van een eenzijdige beëindiging van de
arbeidsovereenkomst enigszins af te zwakken, door de opzegging
in beginsel afhankelijk te stellen van een opzeggingstermijn of, bij
ontstentenis daarvan, van de betaling van een
opzeggingsvergoeding. De opzeggingsvergoeding die door de
werkgever wordt betaald aan de werknemer die zonder
opzeggingstermijn is ontslagen, wordt, wanneer de werknemer
wordt ontslagen gedurende de periode waarin hij verminderde
prestaties verricht, berekend op basis van het loon dat hij ontvangt
op het ogenblik van het ontslag, dus op basis van het loon dat
overeenstemt met de verminderde prestaties. Bij de arresten

1 Zie ook in hoofdstuk I van dit verslag, het arrest nr. 125/2011, dat handelt over de
harmonisatie van het arbeiders- en bediendenstatuut vanuit het oogpunt van de
opzeggingstermijnen en de carenzdag.
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nrs. 119/2001, 51/2008, 77/2008, 165/2011 en 167/2011, heeft het Hof
geoordeeld dat de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet worden
geschonden door artikel 39 van de wet van 3 juli 1978,
geı̈nterpreteerd in die zin dat, in geval van ontslag van een
werknemer die zijn arbeidsprestaties heeft verminderd, voor het
vaststellen van het bedrag van de opzeggingsvergoeding dient te
worden uitgegaan van het loon dat overeenstemt met de
verminderde prestaties. Met toepassing van artikel 103 van de wet
van 22 januari 1985, wordt de opzeggingstermijn - indien hij wordt
gepresteerd - of het aantal maanden op grond waarvan de
opzeggingsvergoeding wordt berekend - indien geen
opzeggingstermijn wordt gepresteerd - daarentegen vastgesteld
alsof de werknemer zijn arbeidsprestaties niet had verminderd, dus
op basis van het loon waarop hij recht had toen hij nog voltijds
werkte.

Het verwijzende rechtscollege is van oordeel dat de in het geding
zijnde bepaling in die zin moet worden geı̈nterpreteerd dat de
loopbaanonderbrekingsuitkering waarin zij voorziet, niet meer
verschuldigd is wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt. Het leidt
eruit af dat die bepaling, in geval van ontslag, een verschil in
behandeling creëert onder de werknemers die met hun werkgever
zijn overeengekomen om hun arbeidsprestaties te verminderen,
naargelang zij worden ontslagen met een opzeggingsvergoeding,
dan wel met een gepresteerde opzeggingstermijn : de
eerstgenoemden verliezen immers de onderbrekingsuitkering op de
dag van het ontslag zonder opzeggingstermijn, terwijl de
laatstgenoemden het voordeel ervan behouden gedurende de door
hen gepresteerde opzeggingstermijn. De werknemers die worden
ontslagen met een opzeggingsvergoeding bevinden zich dus,
gedurende de periode die overeenstemt met de opzeggingstermijn
die zij niet presteren, in een minder voordelige financiële situatie
dan de werknemers die aan het einde van de opzeggingstermijn
worden ontslagen.

Het in het geding zijnde verschil in behandeling berust op het
criterium van het bestaan van een arbeidsovereenkomst tussen de
werknemer en zijn werkgever gedurende de periode die het
voorwerp uitmaakt van de in de prejudiciële vraag voorgestelde
vergelijking.
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Het criterium van het al dan niet voorhanden zijn van een
arbeidsovereenkomst is niet pertinent in het licht van het doel van
de in het geding zijnde bepaling. Door een
loopbaanonderbrekingsvergoeding in de vorm van uitkeringen toe
te kennen, wilde de wetgever immers het financiële nadeel voor de
werknemers die voor die formule kiezen, gedeeltelijk compenseren,
teneinde die formule aantrekkelijker te maken en het succes te
verzekeren van maatregelen die niet alleen toelaten om beroeps- en
gezinsleven beter met elkaar te verzoenen, maar eveneens tot doel
hebben de werkgelegenheid te bevorderen : in het licht van dat doel,
bevindt de werknemer die met onmiddellijke ingang wordt
ontslagen, zich echter in dezelfde situatie als de werknemer die aan
het einde van een opzeggingstermijn wordt ontslagen, en is het niet
verantwoord dat hij een groter financieel verlies moet lijden.
Immers, ook al is het juist dat een werknemer die met onmiddellijke
ingang is ontslagen, de mogelijkheid heeft om onmiddellijk een
nieuwe arbeidsovereenkomst met een andere werkgever te sluiten,
toch kan redelijkerwijs niet worden verondersteld dat alle
werknemers die met onmiddellijke ingang zijn ontslagen, de
mogelijkheid hebben om onmiddellijk opnieuw werk te vinden.
Daaruit volgt dat, zolang geen nieuwe overeenkomst wordt
gesloten, de werknemer die met onmiddellijke ingang wordt
ontslagen, in dezelfde financiële situatie moet worden geplaatst als
de werknemer die wordt ontslagen met een te presteren
opzeggingstermijn. Vanaf het ogenblik dat een nieuwe
arbeidsovereenkomst wordt gesloten, is het daarentegen niet
onredelijk dat op dat ogenblik een einde wordt gemaakt aan de
loopbaanonderbrekingsuitkering die de werknemer genoot.

De in het geding zijnde bepaling creëert een verschil in behandeling
dat niet verantwoord is; aangezien dat verschil in behandeling niet
wordt gecompenseerd door een maatregel die gunstiger is voor de
werknemers die met een opzeggingsvergoeding zijn ontslagen,
heeft het voor hen onevenredige gevolgen. Het Hof beslist dan ook
dat artikel 102 van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende
sociale bepalingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt in
zoverre het niet toelaat dat een onderbrekingsuitkering wordt
toegekend aan de werknemer die wordt ontslagen met een
opzeggingsvergoeding, voor de periode die door de
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opzeggingsvergoeding wordt gedekt en zolang de werknemer geen
nieuwe arbeidsovereenkomst heeft gesloten.
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XVIII. SOCIALEZEKERHEIDSRECHT

58. De verlenging van de periode van nabevallingsrust
(arrest nr. 169/2011)

Aan het Hof is een vraag gesteld over de bestaanbaarheid, met de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van de artikelen 114 en 115 van
de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, doordat
de in artikel 114 bedoelde tijdvakken van rust enkel in aanmerking
kunnen worden genomen wanneer de werkneemster elke
werkzaamheid heeft stopgezet, en niet wanneer haar verwijdering
van het werk werd voorgeschreven voor een deeltijds uitgevoerde
werkzaamheid in dienst van een werkgever, maar niet voor een
andere deeltijds uitgevoerde werkzaamheid in dienst van een
andere werkgever.

Artikel 115 van de in het geding zijnde wet vindt zijn oorsprong in
artikel 22 van de programmawet van 22 december 1989, die de wet
van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling
voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering wijzigt; in de
parlementaire voorbereiding van die programmawet wordt
gepreciseerd dat « artikel 61sexies […] als voorwaarde [stelt] voor
het als dusdanig in aanmerking nemen van de in de
artikel 61quinquies bedoelde tijdvakken van moederschapsrust, dat
de gerechtigde alle werkzaamheid heeft onderbroken : die
voorwaarde is gewettigd zowel door de aard van de voorziening
(uitkering of vervangingsinkomen) als door het beoogde oogmerk
(moederschapsrust) ».

De wetgever heeft, met artikel 115 van de in het geding zijnde wet,
de volledige rust van de moeder willen bevorderen door haar een
specifiek vervangingsinkomen toe te kennen. Dat artikel 115 dient
evenwel te worden gelezen in het verlengde van artikel 114 van de
wet, in de huidige versie ervan, dat een onderscheid maakt tussen
de voorbevallingsrust en de nabevallingsrust. De
voorbevallingsrust kan aanvangen zes weken vóór de
vermoedelijke bevallingsdatum, behalve in het geval van een
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zwangerschap van een meerling, maar is alleen verplicht voor de
week die voorafgaat aan de bevalling : de wetgever laat dus, voor
de eerste vijf weken van die rustperiode, de keuze aan de
werkneemster om de voorbevallingsrust volledig of gedeeltelijk te
nemen, dan wel haar nabevallingsrust, die negen weken duurt, te
verlengen met het aantal werkdagen die gedurende de prenatale
periode zijn gepresteerd.

Hoewel de verplichting om elke werkzaamheid tijdens de
moederschapsrust stop te zetten redelijk verantwoord is voor de
nabevallingsrust, kan die verplichting alleen redelijk worden
verantwoord voor de voorbevallingsrust wanneer de stopzetting
van de werkzaamheid tot doel heeft de zwangere werkneemster en
haar kind te beschermen tegen objectieve risico’s op medisch vlak,
risico’s die verband houden met het werk of met de zwangerschap.
Buiten die risico’s staat het aan de werkneemster vrij te kiezen voor
een voorbevallingsrust of een verlenging van de nabevallingsrust.
Bovendien heeft de wetgever, bij artikel 129 van de programmawet
van 22 december 2008 - dat artikel 39, derde lid, van de arbeidswet
van 16 maart 1971 wijzigt -, de regels in verband met de
moederschapsrust versoepeld door de werkneemster die haar
nabevallingsrust met minstens twee weken kan verlengen, toe te
staan de laatste twee weken van die rustperiode om te zetten in
verlofdagen van postnatale rust : de wetgever bevestigt aldus zijn
wil om de werkneemster een deel van haar moederschapsrust
volgens haar behoeften te laten regelen.

Gelet op het doel van de wetgever dat erin bestaat het moederschap
te beschermen, waarbij de werkneemster, binnen bepaalde
beperkingen, de vrije keuze wordt gelaten tussen de
voorbevallingsrust en de verlenging van de nabevallingsrust, kan
artikel 115 van de in het geding zijnde wet niet redelijk worden
verantwoord in zoverre het een werkneemster die is verwijderd van
een deeltijdse arbeid die een risico inhield voor haar zwangerschap,
verbiedt een andere deeltijdse werkzaamheid voort te zetten die
niet hetzelfde risico inhoudt, opdat zij haar nabevallingsrust kan
verlengen met de periode gedurende welke zij de deeltijdse arbeid
van de zesde tot en met de tweede week vóór de bevalling heeft
voortgezet. In die interpretatie heeft de in het geding zijnde
bepaling bovendien tot gevolg de volledige duur van de
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moederschapsrust van de werkneemster te beperken tot een
periode van tien weken, hetgeen indruist tegen het doel bestaande
in de bescherming van het moederschap.

Het Hof beslist bijgevolg dat de artikelen 114 en 115 van de wet
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden, in zoverre zij een
werkneemster die is verwijderd van een deeltijdse arbeid die een
risico inhoudt voor haar zwangerschap, verbieden een andere
deeltijdse werkzaamheid voort te zetten die niet datzelfde risico
inhoudt, opdat zij haar nabevallingsrust in die andere deeltijdse
werkzaamheid kan verlengen met de periode gedurende welke zij
die laatste deeltijdse werkzaamheid heeft voortgezet van de zesde
tot en met de tweede week vóór de bevalling.

59. De tegemoetkomingen aan personen met een handicap die
in een huishouden leven
(arrest nr. 170/2011)

Luidens de artikelen 1 en 2 van de wet van 27 februari 1987
betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap
kunnen personen met een handicap drie types van tegemoetkoming
krijgen : de inkomensvervangende tegemoetkoming, die wordt
toegekend aan de persoon met een handicap die 21 tot 65 jaar oud
is, wiens lichamelijke of psychische toestand zijn verdienvermogen
in aanzienlijke mate heeft verminderd; de
integratietegemoetkoming, die wordt toegekend aan de persoon
met een handicap die 21 tot 65 jaar oud is, bij wie een gebrek aan of
een vermindering van zelfredzaamheid is vastgesteld; de
tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, die wordt toegekend aan
de persoon met een handicap die ten minste 65 jaar oud is en bij wie
een gebrek aan of een vermindering van zelfredzaamheid is
vastgesteld. Die tegemoetkomingen vormen een financiële hulp
waarvan het bedrag prioritair de bestaanszekerheid van de
minstbedeelden moet waarborgen; het bedrag van die
tegemoetkomingen is vastgelegd bij artikel 6 van de wet. De
uitgaven die voortvloeien uit de toepassing van die wet vallen ten
laste van de Staat (artikel 22).
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Zoals gewijzigd bij artikel 157 van de programmawet van 9 juli
2004, bepaalt artikel 7 van de wet van 27 februari 1987 dat de
tegemoetkomingen aan personen met een handicap enkel kunnen
worden toegekend « indien het bedrag van het inkomen van de
persoon met een handicap en het bedrag van het inkomen van de
persoon met wie hij een huishouden vormt, het in artikel 6 bedoelde
bedrag van de tegemoetkomingen niet overschrijden » (§ 1). De
wetgever verstaat onder « huishouden » « elke samenwoning van
twee personen die geen bloed- of aanverwant zijn in de eerste,
tweede of derde graad » (§ 3, eerste lid); « het bestaan van een
huishouden wordt vermoed wanneer ten minste twee personen die
geen bloed- of aanverwant zijn in de eerste, tweede of derde graad,
hun hoofdverblijfplaats op hetzelfde adres hebben; het tegenbewijs
kan met alle mogelijke middelen worden geleverd door de persoon
met een handicap of door de bestuursdirectie van de uitkeringen
aan personen met een handicap » (§ 3, tweede lid).

Aan het Hof zijn vragen gesteld over de bestaanbaarheid van het
voormelde artikel 7 met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in
zoverre het leidt tot verschillen in behandeling, enerzijds, tussen
personen met een handicap - en personen die samenleven met een
persoon met een handicap - naargelang zij als paar, in
familieverband of in gemeenschap van twee of meer personen
leven, en, anderzijds, tussen personen met een handicap en de
begunstigden van een leefloon. Het Hof beperkt zijn onderzoek tot
de aan de verwijzende rechter voorgelegde hypothese, namelijk
geschillen die betrekking hebben op een persoon met een handicap
zonder inkomsten die, zonder als paar samen te leven, een
huishouden vormt met een persoon die geen bloed- of aanverwant
is in de eerste, tweede of derde graad en die wel over inkomsten
beschikt.

Ten aanzien van de verschillen in behandeling onder personen met een
handicap

Uit de parlementaire voorbereiding van de programmawet van
9 juli 2004 blijkt dat de wetgever de definitie van het begrip
« huishouden », zoals zij voortvloeide uit artikel 121 van de
programmawet (I) van 24 december 2002, heeft willen wijzigen :
volgens de parlementaire voorbereiding van die laatste
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programmawet wilde de wetgever, door de definitie van het begrip
« huishouden » te wijzigen, de criteria en modaliteiten voor
toekenning van de tegemoetkomingen aan personen met een
handicap nauwer doen aansluiten bij de huidige
samenlevingsvormen, door niet alleen rekening te houden met het
eigen inkomen van de persoon met een handicap, maar ook met dat
van de personen met wie hij een huishouden vormt; zich ervan
bewust dat de administratie onmogelijk elke afzonderlijke feitelijke
levenssituatie kon uitpluizen, heeft de wetgever geopteerd voor een
systeem van vermoeden van het bestaan van een huishouden
wanneer twee of meer personen op hetzelfde adres zijn
gedomicilieerd, waarbij echter aan de betrokkene de mogelijkheid
wordt gelaten om met alle mogelijke middelen aan te tonen dat de
feitelijke toestand afwijkt van de juridische, zoals die blijkt uit het
Rijksregister. Uit de parlementaire voorbereiding van de
programmawet van 9 juli 2004 blijkt bovendien dat de wetgever de
familiale zorg heeft willen aanmoedigen door de bloed- en
aanverwanten in de eerste, tweede of derde graad uit te sluiten van
het begrip « huishouden ».

De regeling in verband met de tegemoetkomingen aan personen
met een handicap vormt een bijzonder stelsel van maatschappelijke
dienstverlening : in tegenstelling tot het traditionele stelsel van de
sociale zekerheid, dat de betaling van bijdragen inhoudt, wordt dit
bijzonder stelsel volledig gefinancierd door de algemene inkomsten
van de Staat en wil het een door de wet bepaald inkomen
verschaffen aan diegenen die niet over voldoende andere
bestaansmiddelen beschikken. Uit de parlementaire voorbereiding
van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen
aan personen met een handicap blijkt dat de wetgever de drie in de
wet bedoelde tegemoetkomingen enkel heeft willen toekennen aan
de personen met een handicap wier inkomen een bepaald plafond
niet overschrijdt : aangezien die tegemoetkomingen uitsluitend
worden gefinancierd met overheidsgeld, bestond het door de
wetgever nagestreefde doel erin ze toe te kennen aan de
minstbedeelden. In zijn arrest nr. 65/2000 van 30 mei 2000 heeft het
Hof op grond daarvan geoordeeld dat de wetgever redelijkerwijze
vermocht te oordelen dat hij, om budgettaire redenen, voor de
berekening van het bedrag van de tegemoetkomingen die moeten
worden toegekend aan een persoon met een handicap die gehuwd
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is of een huishouden vormt, rekening zou houden met het
beroepsinkomen van diens echtgenoot of de persoon met wie hij een
huishouden vormt.

Door de tegemoetkomingen bedoeld in artikel 1 van de wet van
27 februari 1987 niet toe te kennen aan een persoon met een
handicap zonder inkomen indien het bedrag van het inkomen van
de persoon met wie hij een huishouden vormt - in de zin van
artikel 7 van de in het geding zijnde wet - het bedrag van de
tegemoetkomingen overschrijdt, heeft de wetgever een maatregel
genomen die redelijk kan worden verantwoord, rekening houdend
met het doel van solidariteit dat hij nastreeft in een bijzonder stelsel
van maatschappelijke dienstverlening en rekening houdend met
zijn bekommernis om de huidige samenlevingsvormen in
aanmerking te nemen, zonder de administratie te verplichten zich te
mengen in het privéleven van de betrokken personen. Aangezien de
inclusie, in het begrip « huishouden », van religieuze
gemeenschappen of lekengemeenschappen niet aan dat doel
beantwoordde - zoals het Hof oordeelde in zijn arrest nr. 123/2004 -,
is het verantwoord dat de wetgever het begrip « huishouden » heeft
beperkt tot de samenwoning van twee personen.

Door de bloed- of aanverwanten in de eerste, tweede of derde graad
uit te sluiten van het begrip « huishouden », creëert artikel 7, § 3,
van de in het geding zijnde wet een verschil in behandeling dat
redelijk kan worden verantwoord ten opzichte van het doel van de
wetgever dat erin bestaat de familiale zorg voor personen met een
handicap aan te moedigen. Die bepaling maakt het weliswaar niet
mogelijk rekening te houden met de solidariteit vanwege een
persoon die, zonder een bloed- of aanverwant te zijn, een persoon
met een handicap ten laste neemt zonder als paar met hem samen
te leven : de wetgever kan echter niet die specifieke situaties in
aanmerking nemen zonder zich te mengen in het privéleven van de
betrokkenen. Overigens kunnen die personen meestal hun
toevlucht nemen tot adoptie, of een pleeggezin vormen : zij worden
dan beschouwd als bloedverwanten in de eerste graad. Het Hof
wijst bovendien erop dat het vermoeden van het bestaan van een
huishouden kan worden weerlegd indien de gemeenschappelijke
domicilie niet gepaard gaat met het samenbrengen van de
inkomsten en lasten van het huishouden.
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Het Hof beslist dan ook dat artikel 7 van de wet van 27 februari 1987
betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt in zoverre het
verschillen in behandeling invoert onder personen met een
handicap die samenleven met een persoon die inkomsten heeft,
naargelang zij als paar, in familieverband of in een gemeenschap
van twee of meer personen leven.

Ten aanzien van de verschillen in behandeling tussen personen met een
handicap en de sociaal verzekerden die een leefloon ontvangen

Uit artikel 14, §§ 1 en 2, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het
recht op maatschappelijke integratie blijkt dat, in tegenstelling tot
hetgeen de in het geding zijnde wet bepaalt voor de
tegemoetkomingen aan personen met een handicap, de inkomsten
van de samenwonende met wie de begunstigde van een leefloon
niet als paar samenleeft, niet in aanmerking worden genomen om
het bedrag van de uitkering vast te stellen. Zoals het Arbeidshof te
Brussel erop wijst in zijn arrest van 30 april 2009 dat werd gewezen
in de zaak nr. 5065, kan de persoon met een handicap een
aanvulling vragen tot het niveau van het leefloon, om zijn
tegemoetkomingen voor een persoon met een handicap aan te
vullen.

De tegemoetkomingen die aan personen met een handicap worden
toegekend, vormen een bijzondere regeling van maatschappelijke
dienstverlening, die prioritair de bestaanszekerheid van de minst
gegoeden moet waarborgen, zoals blijkt uit de parlementaire
voorbereiding van de wet van 27 februari 1987. Het leefloon valt
daarentegen onder een algemene regeling van maatschappelijke
dienstverlening, die ertoe strekt eenieder in staat te stellen over een
inkomen te beschikken om van te leven.

Ook al kunnen er objectieve verschillen zijn tussen die twee
regelingen wat de toekenningsvoorwaarden en de omvang van de
toegekende steun betreft, toch doet een bepaling die tot gevolg heeft
dat de tegemoetkomingen voor personen met een handicap tot
onder het bedrag van het leefloon zakken, op onevenredige wijze
afbreuk aan de rechten van die personen, en houdt zij geen rekening
met het doel van de wetgever dat erin bestaat prioritair de
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bestaanszekerheid te waarborgen van de personen die wegens hun
handicap aanzienlijk zijn beperkt in hun verdienvermogen of in hun
zelfredzaamheid. Die bepaling verplicht de persoon met een
handicap bovendien aanvullende stappen te ondernemen om een
aanvulling tot het niveau van het leefloon te verkrijgen, terwijl die
persoon zich reeds bevindt in een situatie van afhankelijkheid en
reeds met moeilijkheden op het vlak van maatschappelijke
re-integratie wordt geconfronteerd.

Het Hof beslist bijgevolg dat artikel 7 van de wet van 27 februari
1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een
handicap de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt in zoverre
het tot gevolg heeft het bedrag van de tegemoetkomingen aan
personen met een handicap van een persoon die niet over
inkomsten beschikt en die, zonder als paar te leven, een huishouden
vormt met een persoon die geen bloed- of aanverwant is in de
eerste, tweede of derde graad en die over inkomsten beschikt, te
verminderen tot onder het bedrag van het leefloon waarop die
persoon recht zou hebben krachtens artikel 14, §§ 1 en 2, van de wet
van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke
integratie.

60. De situatie van de rechthebbende op het leefloon die
samenwoont met een illegaal verblijvende vreemdeling
(arrest nr. 176/2011)

De wet van 26 mei 2002 regelt, zoals het opschrift ervan aangeeft,
het recht op maatschappelijke integratie.

Artikel 14, § 1,1 van die wet stelt het bedrag van het leefloon vast.
Dat bedrag varieert volgens de persoonlijke situatie van de
rechthebbende : het bedraagt 8 800 euro op jaarbasis voor een
persoon die samenwoont met een gezin te zijnen laste, 6 600 euro
voor een alleenstaande persoon en 4 400 euro voor een « persoon die
met één of meerdere personen samenwoont ». Het recht op het
leefloon is geı̈ndividualiseerd, zodat niet is voorzien in een bedrag

1 Wat betreft die bepaling, zie ook verslag 2004, pp. 141-149, verslag 2006, pp. 114-121
en het arrest nr. 132/2008.
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voor een paar; in voorkomend geval, wanneer twee personen een
huishouden vormen en voldoen aan de voorwaarden om recht te
hebben op het leefloon, verkrijgen zij beiden een bedrag van
4 400 euro.

Aan het Hof is een vraag gesteld over artikel 14, § 1, 1°, tweede lid,
dat het begrip « samenwoning » in de volgende bewoordingen
preciseert : « Onder samenwoning wordt verstaan het onder
hetzelfde dak wonen van personen die hun huishoudelijke
aangelegenheden hoofdzakelijk gemeenschappelijk regelen ».

Artikel 2 van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht
op een bestaansminimum onderscheidde, vóór het werd opgeheven
bij artikel 54 van de wet van 26 mei 2002, vier categorieën van
gerechtigden : « samenwonende echtgenoten », « een persoon die
enkel samenwoont met hetzij een minderjarig ongehuwd kind te
zijnen laste, hetzij meerdere kinderen, onder wie minstens één
ongehuwd minderjarig kind te zijnen laste », « een alleenstaand
persoon » en « elke andere persoon die met één of meerdere
personen samenwoont, onverschillig of zij al dan niet bloed- of
aanverwant zijn »; die bepaling liet, in tegenstelling tot de in het
geding zijnde bepaling, na het begrip « samenwoning » nader te
omschrijven : het kwam bijgevolg aan de hoven en rechtbanken toe
te bepalen of er sprake was van « samenwonende echtgenoten » of
van een « persoon die met één of meerdere personen samenwoont ».
Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 26 mei 2002
blijkt dat de wetgever zich deze rechtspraak heeft willen eigen
maken, waarbij de Raad van State in zijn advies stelt dat de definitie
van het begrip « samenwonen » in de in het geding zijnde bepaling
overeenstemt met de gebruikelijke invulling ervan in het
socialezekerheidsrecht; in een arrest van 8 oktober 1984 heeft het
Hof van Cassatie geoordeeld dat met de termen « persoon die met
één of meerdere personen samenwoont » in de zin van artikel 2 van
de wet van 7 augustus 1974 wordt bedoeld een persoon die met een
of meer personen onder hetzelfde dak samenleeft en met hen een
gemeenschappelijke huishouding heeft (Arr. Cass., 1984, p. 219).

Uit de parlementaire voorbereiding kan worden afgeleid dat het
lagere bedrag van het tarief « samenwonende » ten opzichte van het
tarief « alleenstaande » is verantwoord door de overweging dat de
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uitkeringsgerechtigde uit de samenwoning een
economisch-financieel voordeel haalt, doordat hij minder financiële
lasten van het huishouden moet dragen, hetzij doordat hij bepaalde
kosten kan delen, hetzij doordat hij bepaalde materiële voordelen
geniet. Bij de toekenning van het leefloon primeert, volgens de
parlementaire voorbereiding, de feitelijke situatie van de
aanvrager : de ontstentenis van inkomsten van de aanvrager van het
leefloon en, in voorkomend geval, de vermogenstoestand van de
persoon met wie hij onder één dak woont, moeten op individuele
wijze worden vastgesteld door het sociaal onderzoek dat door de
bevoegde diensten van het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn moet worden gevoerd met toepassing van artikel 19 van de
wet van 26 mei 2002. Op basis van dat onderzoek en van de
vaststelling of de aanvrager van het leefloon uit de samenwoning
een economisch-financieel voordeel haalt, beslist het OCMW om
een leefloon van alleenstaande, dan wel van samenwonende toe te
kennen; bij betwisting kan de zaak worden voorgelegd aan de
arbeidsgerechten.

Bij de toekenning van sociale voordelen wordt in bepaalde gevallen
rekening gehouden met de gezinssituatie van de
uitkeringsgerechtigde. Afhankelijk van de aard van het sociale
voordeel, moet in elk geval afzonderlijk worden beoordeeld of die
gezinssituatie een verhoging of een verlaging van de uitkering
rechtvaardigt. Te dezen wordt het Hof ondervraagd over de
regeling inzake het leefloon, dat onder bepaalde voorwaarden
wordt toegekend aan personen die over onvoldoende
bestaansmiddelen beschikken, teneinde hen in staat te stellen om
een menswaardig bestaan te leiden.

De prejudiciële vragen hebben betrekking op de situatie van de
rechthebbende op het leefloon, wiens samenwonende partner een
illegaal op het grondgebied verblijvende vreemdeling is. Op grond
van artikel 57, § 2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn heeft die
vreemdeling enkel recht op dringende medische hulp; hij heeft geen
recht op een sociale uitkering en kan in beginsel evenmin een
inkomen uit arbeid verwerven. Om de door het Hof uiteengezette
motieven vat het Hof de prejudiciële vragen in die zin op dat ze een
vergelijking maken tussen, enerzijds, uitkeringsgerechtigden voor
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wie het samenwonen met een andere persoon een
economisch-financieel voordeel oplevert en, anderzijds,
uitkeringsgerechtigden voor wie dat niet het geval is, doordat ze
samenwonen met een illegaal op het grondgebied verblijvende
vreemdeling.

De rechthebbenden op het leefloon die samenwonen met een
illegaal op het grondgebied verblijvende vreemdeling die niet over
bestaansmiddelen beschikt en op geen enkele wijze kan bijdragen in
de uitgaven van het huishouden, bevinden zich, ten aanzien van de
verantwoording voor de in het geding zijnde bepaling waaraan
hiervoor is herinnerd, in een situatie die wezenlijk verschilt van die
van de rechthebbenden die uit het samenwonen een
economisch-financieel voordeel halen. Immers, terwijl de
laatstgenoemden daadwerkelijk een aantal schaalvoordelen kunnen
halen uit het wonen onder één dak met een andere persoon en hun
financiële situatie verbeterd zien door de aanwezigheid van die
laatste, kunnen de eerstgenoemden geen enkel financieel voordeel
halen uit de aanwezigheid van de persoon met wie zij samenwonen
en blijven zij alle kosten van het huishouden alleen dragen. De
gelijke behandeling van beide categorieën van personen
beantwoordt niet aan het door de in het geding zijnde bepaling
nagestreefde doel. Het zou weliswaar niet gerechtvaardigd zijn dat
een rechthebbende op een leefloon, de uitkering waarop hij recht
heeft, zou kunnen verhoogd zien ten gevolge van het samenwonen
met een illegaal verblijvende vreemdeling. In het licht van de door
de wetgever nagestreefde doelstellingen op het vlak van het
leefloon, zou het evenwel evenmin gerechtvaardigd zijn dat de
rechthebbende op het leefloon, zijn uitkering verlaagd zou zien
doordat hij samenwoont met een illegaal op het grondgebied
verblijvende vreemdeling die niet over bestaansmiddelen beschikt
en niet kan bijdragen in de kosten van het huishouden : in dat geval
levert het samenwonen de uitkeringsgerechtigde immers geen
economisch-financieel voordeel op.

Het Hof beslist bijgevolg dat, in die zin geı̈nterpreteerd dat het
hoofdzakelijk gemeenschappelijk regelen van de huishoudelijke
aangelegenheden tussen een rechthebbende op het leefloon en de
illegaal verblijvende vreemdeling met wie hij onder hetzelfde dak
woont, alleen de verdeling van de huishoudelijke taken omvat,
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zonder dat wordt vereist dat de uitkeringsgerechtigde een
economisch-financieel voordeel uit de samenwoning haalt,
artikel 14, § 1, 1°, tweede lid, van de wet van 26 mei 2002 betreffende
het recht op maatschappelijke integratie, de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet schendt.

Het Hof merkt verder op dat artikel 14, § 1, 1°, van de wet van
26 mei 2002 evenwel in die zin kan worden geı̈nterpreteerd dat de
samenwoning veronderstelt dat het hoofdzakelijk
gemeenschappelijk regelen van de huishoudelijke aangelegenheden
vereist dat het samenwonen de uitkeringsgerechtigde een
economisch-financieel voordeel oplevert. In die interpretatie, die
ook degene is die de wetgever aan artikel 14, § 1, 1°, van de wet van
26 mei 2002 heeft willen geven, is dat artikel niet van toepassing op
de rechthebbende die samenwoont met een illegale vreemdeling die
geen bestaansmiddelen heeft en niet op enigerlei wijze kan
bijdragen in de financiële lasten van het huishouden, zodat de
aanvrager van het leefloon in dat geval recht heeft op een leefloon
tegen het tarief « alleenstaande ». In die interpretatie bestaat de in
een van de prejudiciële vragen bedoelde gelijkheid van behandeling
niet, zodat dezelfde bepaling de artikelen 10 en 11 van de Grondwet
niet schendt. In die zin geı̈nterpreteerd, schendt dezelfde bepaling
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet.

Op het einde van zijn redenering voegt het Hof eraan toe dat de
situatie van de aanvrager van het leefloon en de ontstentenis van
bestaansmiddelen van de persoon met wie de aanvrager van het
leefloon samenwoont, op individuele wijze moet worden
vastgesteld door het sociaal onderzoek dat door de bevoegde
diensten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
wordt gevoerd, onder controle van de arbeidsgerechten. Het valt
niet uit te sluiten dat een illegaal verblijvende vreemdeling over
bestaansmiddelen zou kunnen beschikken. Uit de interpretatie van
de in het geding zijnde bepaling, zoals die in de tweede plaats
hierboven is geformuleerd, volgt dat, in het geval dat de aanvrager
van een leefloon onder hetzelfde dak woont met een illegaal
verblijvende vreemdeling die kan bijdragen in de uitgaven van het
huishouden, de aanvrager als een samenwonende in de zin van
artikel 14, § 1, 1°, tweede lid, van de wet van 26 mei 2002 kan
worden beschouwd : in dat laatste geval kan de aanwezigheid van
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die vreemdeling de uitkeringsgerechtigde immers een
financieel-economisch voordeel opleveren.
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STATISTIEKEN VAN DE ACTIVITEITEN VAN HET HOF IN 20111

1. Algemeen

1.1. In 2011 heeft het Hof 201 arresten uitgesproken. Het sluit
daarmee 243 zaken definitief af. Er werden bovendien 5 zaken
definitief afgesloten met een beschikking. Gedurende hetzelfde jaar
werden bij het Hof 206 nieuwe zaken aanhangig gemaakt.

Uitgesproken arresten, afgesloten zaken en nieuwe zaken 
ingeschreven op de rol per 31 december 2011

Uitgesproken arresten
(totaal aantal)

Nieuwe zaken
ingeschreven op de rol

Behandelde en
beëindigde zaken

0 50 100 150 200 250 300

1.2. Van de in 2011 gewezen arresten werden er 5 uitgesproken
op vordering tot schorsing, 147 op prejudiciële vraag en 51 op
beroep tot vernietiging, waarvan 2 afstanden van geding (arresten
nrs. 26/2011 en 58/2011). 4 arresten zijn arresten alvorens recht te
doen (in de arresten nrs. 49/2011, 50/2011 en 110/2011 stelt het Hof
prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie
en in het arrest nr. 155/2011 verwerpt het Hof een vordering tot
wraking). Het verschil tussen het totale aantal uitgesproken arresten
en de som van de arresten gewezen op vordering tot schorsing,
beroep tot vernietiging en prejudiciële vraag, is toe te schrijven aan

1 Uitgewerkt door Viviane MEERSCHAERT en François VANDEVENNE, eerste attaché
en 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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het feit dat het Hof tweemaal in één enkel arrest uitspraak heeft
gedaan over een vordering tot schorsing en een beroep tot
vernietiging (arresten nrs. 32/2011 en 101/2011).

Verdeling volgens het type van de in 2011 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 80 100 120 140 160

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

Soort contentieux
Bevoegdheidsverdeling 18

Art. 10 en/of 11 van de Grondwet 181

Art. 11bis van de Grondwet 1

Art. 12 van de Grondwet 12

Art. 13 van de Grondwet 4

Art. 14 van de Grondwet 4

Art. 15 van de Grondwet 2

Art. 16 van de Grondwet 14

Art. 19 van de Grondwet 3

Art. 22 van de Grondwet 21

Art. 22bis van de Grondwet 5

Art. 23 van de Grondwet 29

Art. 24 van de Grondwet 8
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Art. 27 van de Grondwet 1

Art. 170 van de Grondwet 7

Art. 172 van de Grondwet 9

Art. 191 van de Grondwet 4

Verdeling van de arresten volgens de aangevoerde grieven in 2011

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Art. 191 van de Grondwet

Art. 172 van de Grondwet

Art. 170 van de Grondwet

Art. 27 van de Grondwet

Art. 24 van de Grondwet

Art. 23 van de Grondwet

Art. 22bis van de Grondwet

Art. 22 van de Grondwet

Art. 19 van de Grondwet

Art. 16 van de Grondwet

Art. 15 van de Grondwet

Art. 14 van de Grondwet

Art. 13 van de Grondwet

Art. 12 van de Grondwet

Art. 11bis van de Grondwet

Art. 10 en/of 11 van de Grondwet

Bevoegdheidsverdeling

1.4. Gedurende dezelfde periode heeft het Hof 14 arresten
gewezen na voorafgaande rechtspleging. Het besluit in 1 arrest tot
een klaarblijkelijke onbevoegdheid. In 1 arrest besluit het tot een
klaarblijkelijke ongegrondheid en in 6 arresten besluit het tot een
klaarblijkelijke onontvankelijkheid. Het Hof wijst 6 arresten van
onmiddellijk antwoord. Daarvan wordt 1 arrest gewezen op
vordering tot schorsing en 5 arresten worden gewezen op
prejudiciële vraag, waarvan 1 arrest een vaststelling van schending
is en 1 een alternatief dictum heeft, waarin het Hof in een bepaalde
interpretatie een schending vaststelt en in een andere interpretatie
een niet-schending.
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1.5. Wat de samenstelling van de zetels betreft, zijn 97 arresten
gewezen door een zetel van zeven rechters, 97 in voltallige zitting
en 7 in beperkte kamer.

4%

48%48%

Verdeling volgens het type van zetel in 2011

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

2.1. Voor het jaar 2011 is de verdeling volgens de categorie van
de verzoekers de volgende :

Institutionele verzoekers Aantal %

Ministerraad -

Vlaamse Regering 1

Waalse Regering -

Franse Gemeenschapsregering -

Regering van de Duitstalige Gemeenschap -

Brusselse Hoofdstedelijke Regering 1

Verenigd College van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie

-

College van de Franse Gemeenschapscommissie -

Voorzitter van een wetgevende vergadering 1

Totaal 3 5%

Individuele verzoekers

Natuurlijke personen 27

Privaatrechtelijke en publiekrechtelijke
rechtspersonen

35

Andere (feitelijke verenigingen,...) -

Totaal 62 95 %

Algemeen totaal 65 100 %

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.

2.2. Tijdens datzelfde jaar heeft het Hof 51 arresten op beroep tot
vernietiging gewezen. In 19 arresten vernietigt het Hof de bestreden
bepaling(en). In 7 daarvan handhaaft het Hof de gevolgen van de
vernietigde bepaling(en). 19 arresten houden een verwerping ten
gronde in en in 1 arrest (nr. 57/2011) stelt het Hof vast dat het
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beroep gedeeltelijk zonder voorwerp is en verwerpt het beroep voor
het overige. In 2 arresten verklaart het Hof het beroep
onontvankelijk en in 3 andere arresten klaarblijkelijk
onontvankelijk. In 1 arrest besluit het tegelijkertijd tot
klaarblijkelijke onontvankelijkheid en onbevoegdheid. In 2 arresten
wijst het Hof de afstand toe. In 1 arrest besluit het Hof tot
klaarblijkelijke ongegrondheid. In 3 arresten stelt het Hof
prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.
Ten slotte verklaart het Hof in 1 arrest het beroep zonder voorwerp.

37%

37%
26%

Verdeling volgens het dictum van de arresten gewezen 
op beroep tot vernietiging in 2011

Uitgesproken vernietigingen

Verwerpingen van het 
beroep wat de grond betreft

Andere
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3. Arresten op vordering tot schorsing

In 2011 heeft het Hof 5 arresten op vordering tot schorsing
gewezen. In geen enkel van deze arresten willigt het Hof de
vordering in. In 3 arresten verwerpt het de vordering omdat de
voorwaarden om te schorsen niet vervuld zijn. In 1 arrest verwerpt
het Hof de vordering tot schorsing wegens klaarblijkelijke
ongegrondheid en in 1 ander arrest wegens klaarblijkelijke
onontvankelijkheid.

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 2011, kunnen op de volgende manier worden
ingedeeld :

Verwijzend rechtscollege 2011

Hof van Cassatie 3

Raad van State 22

Hoven van beroep 24

Arbeidshoven 15

Rechtbanken van eerste aanleg 55

Rechtbanken van koophandel 4

Arbeidsrechtbanken 19

Vrederechters 12

Politierechtbanken 5

Tuchtcommissie van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren

1

Raad voor Verkiezingsbetwistingen 1

Totaal 161
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4.2. Het Hof heeft 147 arresten op prejudiciële vraag gewezen. In
57 arresten wordt een schending vastgesteld. 19 daarvan hebben
een alternatief dictum waarin het Hof in een bepaalde interpretatie
een schending vaststelt en in een andere interpretatie een
niet-schending. In 14 arresten betreft het een schending die haar
oorsprong vindt in een lacune in de wetgeving. Bovendien
handhaaft het Hof voor de eerste maal in 1 arrest de gevolgen van
de ongrondwettig bevonden bepaling(en). In 82 arresten stelt het
Hof een niet-schending vast, in 8 daarvan gaat het om een
niet-schending volgens bepaalde modaliteiten. In 3 arresten
verklaart het Hof dat de vraag geen antwoord behoeft. In 2 arresten
stelt het Hof vast dat het niet bevoegd is en in 1 arrest dat het
kennelijk onbevoegd is om de vraag te beantwoorden. In 1 geval
verklaart het Hof dat de prejudiciële vragen klaarblijkelijk
onontvankelijk zijn. Ten slotte verwerpt het Hof in 1 arrest een
vordering tot wraking.

St
at

is
tie

ke
n

va
n

de
ac

tiv
ite

ite
n

va
n

he
t

H
of

in
20

11

365



10%

90%

56%

5%

39%

Verdeling volgens het dictum van de arresten 
gewezen op prejudiciële vragen in 2011

Schending

Niet-schending

Andere

Zuivere niet-schending

Niet-schending volgens  
bepaalde modaliteiten

40%

Zuivere schending

Schending volgens 
bepaalde modaliteiten

60%
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