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VOORWOORD

Met genoegen stellen wij u het Jaarverslag 2014 van het
Grondwettelijk Hof voor.

Deze editie sluit naadloos aan bij de traditie die in 2003 is ingezet
om jaarlijks een overzicht te bieden van de belangrijkste arresten
van het Grondwettelijk Hof. Zij werden andermaal gerangschikt op
basis van de verschillende materies, met de nodige
kruisverwijzingen waar nodig. Ook het statistisch overzicht van de
rechtspraak ontbreekt niet.

Tegelijk is dit jaarverslag innoverend omdat vanaf dit jaar ook volop
aandacht wordt besteed aan het juridisch kader van de werking van
het Hof en aan de organisatie en de activiteiten van het Hof in 2014.
In die zin beantwoordt het jaarverslag ook meer aan datgene wat in
een jaarverslag doorgaans wordt verwacht.

Een schets brengen van het juridisch kader van de werking van het
Hof was dit jaar meer dan nodig. De bijzondere wetgever heeft
immers de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk
Hof ingrijpend gewijzigd, zelfs bij verschillende bijzondere wetten,
deels ingevolge de aanneming van nieuwe, ook grondwettelijke,
regels bij de Zesde Staatshervorming, deels ingevolge de noodzaak
van procedurele aanpassingen.

In het luik over de bevoegdheid van het Grondwettelijk Hof wordt
dieper ingegaan op de nieuwe bevoegdheid van het Hof tot toetsing
aan het beginsel van de federale loyauteit (wat een bevestiging
inhoudt van zijn rechtspraak), tot preventieve toetsing van de te
organiseren gewestelijke volksraadplegingen en tot toetsing van de
beslissingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers of haar
organen betreffende de controle van de verkiezingsuitgaven voor
de verkiezing van die wetgevende Kamer. Het Hof heeft van die
bevoegdheidsuitbreidingen evenwel nog geen gebruik moeten
maken. Tevens wordt stilgestaan bij de aanpassing van de
verplichting voor de rechtscolleges tot prejudiciële vraagstelling in
geval van samenloop van grondrechten in de Belgische Grondwet
en in het Europees of internationaal recht.
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De bijzondere wet van 4 april 2014 heeft de rechtspleging voor het
Grondwettelijk Hof op verschillende vlakken ingrijpend gewijzigd
en vooral vereenvoudigd. De praktijk heeft ons geleerd dat die
wijzigingen nog niet helemaal zijn doorgedrongen in de
rechtspraktijk en daarom moeten worden vermeld. Dezelfde
bijzondere wet heeft op het vlak van de organisatie eveneens een
nieuwe genderbepaling ingevoerd.

In een afzonderlijk hoofdstuk wordt voor het eerst ook stilgestaan
bij de organisatie en de activiteiten van het Hof in 2014. Ofschoon
rechtspreken en uitspraak doen over de aangebrachte zaken de
eerste en de voornaamste activiteit van het Grondwettelijk Hof is, is
het ook een instelling die leeft en zich voldoende zelfstandig
organiseert met de publieke middelen die haar ter beschikking
worden gesteld. Bijgevolg ondergaat het rechtscollege soms ook
personele wijzigingen, zoals in 2014, die niet onvermeld blijven. Het
past ook dat er verslag wordt uitgebracht over de
werkingsmiddelen die ter beschikking staan, de wijze waarop de
personeelsformatie wordt beheerd, de werkzaamheden intern en
naar buiten toe worden geı̈nformatiseerd, de communicatie wordt
gevoerd en de internationale contacten worden onderhouden.

Het geheel wordt afgesloten met drie bijlagen die betrekking
hebben op de samenstelling van het Hof in 2014, de publicatiedata
van de in 2014 gewezen arresten in het Belgisch Staatsblad en de
stand in 2014 van de hangende zaken bij het Hof van Justitie van de
Europese Unie. Vooral de tweede bijlage is een belangrijk
tijdsdocument, vermits vanaf 2014, het Hof niet meer verplicht is
om zijn arresten te publiceren in een officiële arrestenverzameling
en de publicatie in het Belgisch Staatsblad als enige officiële
publicatie geldt, onverminderd het belang van de publicatie op de
website van het Hof die als uitspraak geldt.

Wij wensen u alvast veel leesgenot.

Jean SPREUTELS André ALEN

Voorzitters van het Grondwettelijk Hof
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HOOFDSTUK 1. JURIDISCH KADER VAN DE WERKING
VAN HET HOF IN 2014

A. BEVOEGDHEID VAN HET GRONDWETTELIJK HOF

I. UITBREIDING VAN DE BEVOEGDHEID VAN HET
GRONDWETTELIJK HOF

Ingevolge de laatste bevoegdheidsuitbreiding van 2003, was het
Hof uitsluitend bevoegd om, bij wege van arrest, uitspraak te doen
over bevoegdheidsconflicten tussen de verschillende wetgevers, en
over de schending, door wetten, decreten en ordonnanties, van de
artikelen 10, 11 en 24 van de Grondwet en van de artikelen van de
Grondwet die de bijzondere wet bepaalt. Tot dan was van die laatste
mogelijkheid enkel gebruik gemaakt voor de artikelen van titel II
van de Grondwet alsook de artikelen 170, 172 en 191 ervan.

De bevoegdheid van het Hof is in 2014, ingevolge de Zesde
Staatshervorming, uitgebreid in drie opzichten, die op tweeërlei
wijzen zijn gerealiseerd, enerzijds, door een wijziging van de
bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof bij een
bijzondere wet van 6 januari 2014, en, anderzijds, door twee
grondwetsherzieningen met uitvoering in twee andere bijzondere
wetten van 6 januari 2014, die alle zijn verschenen in de eerste editie
van het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014.

Allereerst heeft artikel 47 van de bijzondere wet van 6 januari 2014
met betrekking tot de Zesde Staatshervorming, op basis van
artikel 142, tweede lid, 3°, van de Grondwet, de bevoegdheid van
het Hof uitgebreid tot de toetsing aan artikel 143, § 1, van de
Grondwet (het beginsel van de federale loyauteit).

Verder is bij de grondwetsherziening van 6 januari 2014, uitgevoerd
bij de bijzondere wet van 6 januari 2014 (tot wijziging van de
bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof en van
de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de
Brusselse Instellingen teneinde de organisatie van gewestelijke
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volksraadplegingen toe te laten) het Grondwettelijk Hof de
bevoegdheid verleend tot de preventieve toetsing van de te
organiseren gewestelijke volksraadplegingen. Het Hof doet bij wege
van beslissing uitspraak over iedere volksraadpleging die de
gewesten kunnen organiseren in de meeste aangelegenheden die
onder hun bevoegdheid vallen. Het Hof is ermee belast om vóór de
organisatie van de volksraadpleging na te gaan of die in
overeenstemming is met de organieke bepalingen die de
gewestelijke volksraadplegingen regelen, én met de andere
grondwets- en wetsbepalingen waaraan het Hof toetst.

Het komt de voorzitter van het betrokken Gewestparlement toe het
Hof voorafgaandelijk aan de organisatie van een gewestelijke
volksraadpleging te adiëren.

De bijzondere wet voorziet noch in een filterprocedure noch in een
terechtzitting en beperkt de uitwisseling van de memories tot de
Ministerraad, de Gemeenschaps- en Gewestregeringen, de
voorzitters van de wetgevende vergaderingen en de
initiatiefnemer(s) van de volksraadpleging.

De beslissingen voorafgaand aan de organisatie van een
gewestelijke volksraadpleging moeten worden genomen binnen
zestig dagen na de indiening van het verzoek. De gewestelijke
volksraadpleging waarvan het Hof heeft geoordeeld dat ze niet
bestaanbaar is met de normen die het Hof in acht moet doen nemen,
of waarvoor het Hof niet is geadieerd, mag niet worden
georganiseerd; hetzelfde geldt zolang het Hof geen uitspraak heeft
gedaan.

Ten slotte is de bevoegdheid van het Hof bij de
grondwetsherziening van 6 januari 2014, uitgevoerd bij de
bijzondere wet van 6 januari 2014 (tot wijziging van de bijzondere
wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof), uitgebreid tot de
toetsing van de beslissingen van de Kamer van
volksvertegenwoordigers of van haar organen betreffende de
controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van die
wetgevende vergadering. Bij de toetsing van de beslissingen van de
Kamer van volksvertegenwoordigers of van haar organen
betreffende de controle van bepaalde verkiezingsuitgaven
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controleert het Hof de substantiële of op straffe van nietigheid
voorgeschreven vormen, alsmede de overschrijding en de
afwending van macht, en niet enkel de voormelde
referentienormen.

De beroepen tegen de door de Kamer van volksvertegenwoordigers
of haar organen genomen beslissingen betreffende de controle van
bepaalde verkiezingsuitgaven staan open voor de verkozen
kandidaat die het voorwerp uitmaakt van de sanctie. Het beroep
moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen na de
kennisgeving van de sanctie.

De voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers verzendt
het dossier dat tot de bestreden beslissing heeft geleid naar het Hof.
De Controlecommissie inzake de controle van de
verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de Kamer van
volksvertegenwoordigers kan een memorie bij het Hof indienen,
waarop de verzoeker kan repliceren. De Ministerraad kan ook een
memorie indienen indien het Hof in het kader van die procedure
ertoe is geroepen zich uit te spreken over de grondwettigheid van
wetskrachtige normen.

Indien het beroep gegrond is, vernietigt het Hof de beslissing van de
Controlecommissie waartegen het beroep is gericht. De Commissie
wordt dan opnieuw in de situatie geplaatst van vóór de vernietigde
beslissing.

II. VERPLICHTING TOT VERWIJZING BIJ SAMENLOOP
VAN GRONDRECHTEN VOOR DE VERWIJZENDE
RECHTER

Het Grondwettelijk Hof beschikt over het monopolie om
wetskrachtige normen te toetsen aan de grondwetsbepalingen en de
wetsbepalingen waarvoor het bevoegd is. Indien in een zaak voor
een rechtscollege een vraagstuk rijst van verenigbaarheid van een
wet, een decreet of een ordonnantie met de regels tot verdeling van
de bevoegdheden tussen de federale Staat, de gemeenschappen en
de gewesten of met de artikelen 8 tot 32, 143, § 1, 170, 172 of 191 van
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de Grondwet, dan moet dat rechtscollege hierover in beginsel een
prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof stellen. Wanneer een
rechtscollege een vraag stelt, wordt de procedure voor dat
rechtscollege opgeschort in afwachting van het antwoord van het
Hof.

Artikel 26, § 4, van de bijzondere wet van 6 januari 1989, ingevoegd
bij bijzondere wet van 12 juli 2009, bepaalt dat tevens een
prejudiciële vraag vereist is in het geval van samenloop van
grondrechten, met andere woorden wanneer voor een rechtscollege
wordt opgeworpen dat een wet, een decreet of een in artikel 134 van
de Grondwet bedoelde regel een grondrecht schendt dat op geheel
of gedeeltelijk analoge wijze is gewaarborgd in een bepaling uit
titel II van de Grondwet en in een bepaling van Europees of
internationaal recht.

In de afgelopen jaren was de vraag gerezen of die procedure van
toetsingsvoorrang bestaanbaar was met de rechtspraak van het Hof
van Justitie van de Europese Unie, waarin wordt vereist dat elke
rechter terstond elke schending van het EU-recht terzijde kan
stellen. In zijn arrest Melki en Abdeli van 22 juni 2010 (C-188/10 en
C-189/10) zette het Hof van Justitie de voorwaarden uiteen
krachtens welke een dergelijke toetsingsvoorrang bestaanbaar is
met het beginsel van de volle werking van het Europees Unierecht.

Daarnaast was de vraag gerezen of de partijen voor de gewone of
administratieve rechter een forumkeuze hebben, dan wel of de
rechter verplicht is om de samenloopprocedure ambtshalve toe te
passen, ook indien de partijen enkel de schending van de
verdragsbepaling aanvoeren, maar niet van de daarmee analoge
grondwetsbepaling. Vermits die laatste opvatting door de
bijzondere wetgever de juiste werd geacht, werd het wenselijk
geacht om die verplichting tot ambtshalve toepassing te
beklemtonen in de tekst van artikel 26, § 4, van de bijzondere wet
van 6 januari 1989.

Bij de bijzondere wet van 4 april 2014 werd artikel 26, § 4, eerste lid,
van de organieke bijzondere wet aangepast teneinde elke mogelijke
twijfel omtrent de bestaanbaarheid met de rechtspraak Melki en
Abdeli weg te nemen. Thans verduidelijkt die bepaling dat de
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verwijzende rechter tegelijkertijd prejudiciële vragen aan het Hof
van Justitie van de Europese Unie en aan het Grondwettelijk Hof
kan stellen. Ook de hierna besproken invoeging van artikel 30,
tweede lid, in de bijzondere wet (zie onder B) past in het kader van
die doelstelling.

Teneinde de voormelde vraag inzake ambtshalve toetsing te
beslechten, werd in de tekst van artikel 26, § 4, eerste lid, van de
bijzondere wet van 4 april 2014 opgenomen dat, indien voor het
rechtscollege slechts de schending van de bepaling van Europees of
internationaal recht wordt opgeworpen, het rechtscollege, zelfs
ambtshalve, dient na te gaan of titel II van de Grondwet een geheel
of gedeeltelijk analoge bepaling bevat en zo ja, het eerst aan het
Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag dient te stellen.

B. RECHTSPLEGING VOOR HET GRONDWETTELIJK HOF

Benevens voor de uitoefening van de bevoegdheid voor de
gewestelijke volksraadplegingen en voor de verkiezingsuitgaven
(zie onder A.I), zijn ook de algemene regels van rechtspleging voor
het Grondwettelijk Hof gewijzigd bij de bijzondere wet van 4 april
2014 tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het
Grondwettelijk Hof (Belgisch Staatsblad van 15 april 2014, eerste
editie). De hierin opgenomen verduidelijking van de verplichting
tot prejudiciële vraagstelling in geval van samenloop van
grondrechten voor de verwijzende rechter, werd hierboven reeds, in
het kader van de bevoegdheid van het Hof, behandeld (zie onder
A.II).

Ofschoon de bijzondere wet van 4 april 2014 verder hoofdzakelijk
een aantal technische wijzigingen aanbrengt in verschillende
bepalingen, dient toch te worden gewezen op de volgende
innovaties die werden doorgevoerd.

Explicitering van de mogelijkheid voor de verwijzende
rechtscolleges, om, in afwachting van het antwoord van het
Grondwettelijk Hof op de prejudiciële vraag, voorlopige
maatregelen te nemen
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Teneinde in het bijzonder de rechtspraak van het Hof van Justitie in
alle opzichten te laten eerbiedigen (arrest Melki en Abdeli), bepaalt
artikel 30, tweede lid, van de organieke bijzondere wet dat het
verwijzende rechtscollege, zelfs ambtshalve, de vereiste voorlopige
maatregelen kan nemen, onder meer om de bescherming te
verzekeren van de rechten die door de rechtsorde van de Europese
Unie zijn toegekend.

Vermindering van het aantal exemplaren van de procedurestukken
dat in papieren vorm dient te worden aangeleverd
De verplichting om bij ieder verzoekschrift of iedere memorie tien
door de ondertekenaar voor eensluidend verklaarde afschriften te
voegen, zoals zij was opgenomen in artikel 83 van de bijzondere wet
van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, is opgeheven. Het
betrof volgens de bijzondere wetgever een zuiver formalisme, dat
vooral in het licht van de elektronische procesvoering (zie verder)
ook volledig achterhaald zal zijn.

Veralgemening van de berekeningswijze van de termijnen
Voor de berekening van de termijnen wordt de dag van de akte die
het uitgangspunt is van een termijn, er niet in begrepen. De
vervaldag wordt wel in de termijn meegerekend. Die regel wordt
expliciet de algemene regel voor de berekening van de termijnen
(wijziging van artikel 4 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op
het Grondwettelijk Hof om het in overeenstemming te brengen met
artikel 119 ervan).

Verlenging van de termijn voor de rechters-verslaggevers om, in
geval van vordering tot schorsing, verslag uit te brengen in het
kader van de voorafgaande rechtspleging
Indien een beroep tot vernietiging klaarblijkelijk niet ontvankelijk
lijkt of klaarblijkelijk niet tot de bevoegdheid van het Hof behoort,
brengen de verslaggevers bij de voorzitter verslag uit binnen een
termijn van maximum dertig dagen na ontvangst van het
verzoekschrift. Indien de bestreden regel tevens het onderwerp is
van een vordering tot schorsing, is die termijn korter. Ingevolge de
wijziging van artikel 71 van de organieke bijzondere wet, is die
kortere termijn bepaald op maximum vijftien dagen, in plaats van
tien dagen voordien.
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Waarborging van de anonimiteit van partijen in bekendmakingen
Ter bescherming van het privéleven kan de voorzitter, ambtshalve
of op eenvoudig verzoek van een partij of een belanghebbende
derde, in elke stand van de rechtspleging en zelfs na de uitspraak
van het arrest, beslissen dat vermeldingen, aan de hand waarvan zij
rechtstreeks kunnen worden geı̈dentificeerd, vanaf het meest gerede
ogenblik, zullen worden weggelaten in elke publicatie waartoe het
Hof krachtens de organieke bijzondere wet of uit eigen initiatief zou
overgaan, of is overgegaan (artikel 30quater van de bijzondere wet
van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof).

Invoering van de mogelijkheid tot elektronische procesvoering
De bijzondere wet van 4 april 2014 heeft de invoering van een
elektronische procesvoering mogelijk gemaakt. Dat moet worden
gerealiseerd door de terbeschikkingstelling door het Hof van een
elektronisch platform voor de communicatie die is vereist in het
kader van de procedures voor het Hof, in het bijzonder voor het
indienen van verzoekschriften, het verzenden van stukken van
rechtspleging en het verzenden van kennisgevingen, mededelingen
en oproepingen. De bijzondere wet bepaalt de voorwaarden
waaraan dat platform dient te voldoen, maar laat het aan de Koning
over om de werking ervan, met inbegrip van de voorwaarden
inzake het beheer en de veiligheid van het platform, nader te
bepalen [zie het hoofdstuk IIIbis van titel V van de bijzondere wet
van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof; andere bepalingen
zijn tevens aangepast om de door de bijzondere wet bepaalde
proceduremodaliteiten (onder meer in verband met ondertekening,
dagtekening, vermelding van woonplaats en zetel, zie de
artikelen 5, 6, 81 en 82) in overeenstemming te brengen met de
eigenheden van de elektronische procesvoering]. De bepalingen
betreffende de elektronische procesvoering zijn nog niet uitgevoerd.

Invoering van de mogelijkheid om in een zaak geen terechtzitting te
houden
Na verloop van de tijd die nodig is voor het uitwisselen van de
schriftelijke stukken en voor het onderzoek door de
rechters-verslaggevers en hun referendarissen, beoordeelt het Hof
of de zaak klaar is om te worden behandeld. Het Hof oordeelt bij die
gelegenheid of een terechtzitting moet worden gehouden. Indien
het Hof beslist tot het houden van een terechtzitting, wordt de
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datum ervan bepaald en worden de eventuele vragen vermeld in de
zogenaamde beschikking van « ingereedheidbrenging ». Alle
partijen die een memorie hebben ingediend, worden hiervan in
kennis gesteld en ontvangen een schriftelijk verslag van de
rechters-verslaggevers waarin in voorkomend geval de aandacht
wordt gevestigd op de vragen die hun tijdens de terechtzitting
zouden kunnen worden gesteld.

Indien het Hof van oordeel is dat geen terechtzitting nodig is, kan
elke partij binnen een termijn van zeven dagen na kennisgeving van
de beschikking van ingereedheidbrenging verzoeken om te worden
gehoord. Bij ontstentenis daarvan wordt de zaak onmiddellijk in
beraad genomen (artikel 90 van de bijzondere wet van 6 januari
1989 op het Grondwettelijk Hof).

Wijziging van de vereiste vermeldingen in het arrest
Het arrest van het Grondwettelijk Hof bevat, naast de gronden en
het dictum, ook andere elementen. De bijzondere wet van 4 april
2014 heeft die elementen in bepaalde opzichten beperkt en in andere
opzichten uitgebreid. Zo worden niet langer de woonplaats, de
verblijfplaats of de zetel van de partijen vermeld, met het oog op de
bescherming van het privéleven. Tegelijk is ook bepaald dat de
naam en de hoedanigheid van de personen die de partijen
vertegenwoordigen alsook van hun raadslieden, worden vermeld.
In het verleden was dit laatste slechts het geval wanneer zij op de
terechtzitting verschenen. Ingevolge de mogelijkheid om geen
terechtzitting te houden, dreigden de namen van in het bijzonder de
raadslieden uit het arrest te verdwijnen, hetgeen thans is
geremedieerd (artikel 111 van de bijzondere wet van 6 januari 1989
op het Grondwettelijk Hof).

Afschaffing van de verplichting om een arrest in openbare
terechtzitting uit te spreken
De arresten van het Hof moeten niet langer in openbare
terechtzitting worden uitgesproken. Tenzij de voorzitter beslist het
arrest in openbare terechtzitting uit te spreken, geldt de
bekendmaking ervan op de website van het Hof als uitspraak
(artikel 110 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het
Grondwettelijk Hof).
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Afschaffing van de verplichting om bij aangetekende brief aan de
overheden kennis te geven van de arresten van het Hof
Van de arresten dient aan de overheden die zelf geen partij zijn bij
de zaken die tot de arresten hebben geleid, niet langer kennis te
worden gegeven bij aangetekende brief, maar bij eenvoudig, aan die
overheden gericht e-mailbericht met het arrest als bijlage (artikel 113
van de bijzondere wet van 6 januari 1989, zoals gewijzigd bij de
bijzondere wet van 4 april 2014). De partijen in de rechtspleging
voor het Grondwettelijk Hof blijven verder een kennisgeving bij
aangetekende brief ontvangen. De advocaten die in de zaak zijn
opgetreden, worden eveneens verwittigd van de datum waarop het
arrest wordt gewezen.

Wijziging inzake de bekendmaking van de arresten
De arresten worden, zoals voorheen, in hun geheel of bij uittreksel
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. De bijzondere wet bepaalt
uitdrukkelijk dat de bekendmaking van de arresten (maar dan
integraal) ook geschiedt op de website van het Hof (artikel 114 van
de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof). De
verplichting voor het Hof om zorg te dragen voor de bekendmaking
van zijn arresten in een officiële verzameling, is opgeheven.

C. NIEUWE GENDERBEPALING IN DE BIJZONDERE
ORGANIEKE WET

De bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof
bepaalde reeds, sedert 2003, dat het Hof rechters van verschillend
geslacht telt. De bijzondere wet van 4 april 2014 heeft daaraan
toegevoegd dat dit geldt zowel bij de rechters die benoemd zijn op
grond van hun juridische ervaring, als bij de rechters benoemd op
grond van hun minimale ervaring als parlementslid (artikel 34, § 5,
eerste lid) en dat het Hof ten minste één derde rechters van elk
geslacht telt (artikel 34, § 5, tweede lid). De bepaling treedt in
werking op de dag waarop het Hof ten minste een derde rechters
van elk geslacht telt. Tot die datum benoemt de Koning een rechter
van het minst vertegenwoordigde geslacht wanneer de twee vorige
benoemingen het aantal rechters van dat geslacht niet hebben
verhoogd (artikel 38 van de bijzondere wet van 4 april 2014).
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HOOFDSTUK 2. DE JURISPRUDENTIE}LE ACTIVITEITEN
VAN HET HOF IN 2014

A. BELANGWEKKENDE BESLISSINGEN VAN HET HOF

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

1. Het beroep tot vernietiging van een bepaling die het Hof bij
prejudicieel arrest ongrondwettig heeft verklaard – Vordering
tot uitlegging van het arrest nr. 134/2012
(arrest nr. 5/2014)

Bij het arrest nr. 134/20121 heeft het Hof artikel 33, 7°, b), van de
ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 25 maart
1999 vernietigd, in zoverre het, tot 7 december 2011, niet toeliet
rekening te houden met de verzachtende omstandigheden die het
mogelijk maken een geldboete op te leggen waarvan het bedrag
lager ligt dan het daarin vastgestelde minimum van de geldboete en
heeft het de gevolgen van de vernietigde bepaling gehandhaafd
« ten aanzien van de geldboeten die definitief zijn uitgesproken tot
3 juni 2011 ».

Met toepassing van artikel 118 van de bijzondere wet van 6 januari
1989 op het Grondwettelijk Hof vraagt de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering aan het Hof de betekenis toe te lichten die moet worden
gegeven aan de woorden « van de geldboeten die definitief zijn
uitgesproken tot 3 juni 2011 ».

Bij het onderzoek van verschillende procedurepunten die het vooraf
beslecht, merkt het Hof met name op dat het voormelde artikel 118
het de personen die partij zijn geweest bij een beroep tot
vernietiging mogelijk maakt om een vordering in te stellen tot
uitlegging van het arrest met betrekking tot dat beroep. Die
vordering past in het verlengde van de procedure die is ingesteld

1 Zie het verslag 2012, pp. 16-19.
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door middel van het beroep tot vernietiging en vormt geen nieuw
beroep tot vernietiging. De partijen zijn dus niet verplicht een voor
eensluidend verklaard afschrift toe te voegen van de beslissing tot
instelling van de vordering, zoals voor het instellen van een beroep
tot vernietiging.

Ten gronde beslist het Hof dat de woorden « geldboeten die
definitief zijn uitgesproken tot 3 juni 2011 » in het dictum van het
voormelde arrest nr. 134/2012 de uitgesproken geldboeten beogen
die op 3 juni 2011 niet meer het voorwerp kunnen uitmaken van een
beroep tot nietigverklaring voor de Raad van State, alsook de
uitgesproken geldboeten die het voorwerp hebben uitgemaakt van
een beroep tot nietigverklaring dat uiterlijk op 3 juni 2011 door de
Raad van State is verworpen. Dezelfde woorden beogen
daarentegen niet de geldboeten die zijn uitgesproken tot 3 juni 2011
en die het voorwerp uitmaken van een beroep tot nietigverklaring
waarover de Raad van State nog na 3 juni 2011 uitspraak dient te
doen.

2. Tussenkomst – Belang
(arrest nr. 37/2014)

Wanneer het Grondwettelijk Hof uitspraak doet op beroepen tot
vernietiging, kan ieder die van een belang doet blijken zijn
opmerkingen in een memorie aan het Hof richten binnen dertig
dagen na de bekendmaking van het beroep in het Belgisch
Staatsblad, waardoor hij geacht wordt partij in het geding te zijn.1

Het Hof heeft bevestigd dat partijen ook kunnen tussenkomen in
een vordering tot schorsing die bij het Grondwettelijk Hof is
ingesteld.2

1 Artikel 87, § 2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof.
2 In het arrest nr. 6/91 heeft het Hof verklaard dat, op voorwaarde dat de verzoekers tot

tussenkomst binnen de door de wet gestelde termijn een memorie indienen en doen
blijken van het wettelijk vereiste belang, ze partij zijn in het gehele geschil, met
inbegrip van de schorsingsprocedure. De vordering tot schorsing is immers
ondergeschikt aan het beroep tot vernietiging en de tussenkomende partij kan
evenzeer belang erbij hebben om tussen te komen in de procedure tot schorsing als in
de procedure tot vernietiging.
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Die tussenkomst is evenwel slechts mogelijk mits een belang wordt
aangetoond, zoals blijkt uit het arrest nr. 37/2014.1 Een ouderpaar
had bij aangetekende brief een « verzoekschrift tot vrijwillige
tussenkomst » ingediend in de samengevoegde schorsings- en
vernietigingsprocedures gericht tegen verschillende artikelen van
het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 19 juli 2013
betreffende het onderwijs XXIII die de nieuwe regelgeving inzake
huisonderwijs vaststellen. In een bij een latere aangetekende brief
ingediende memorie verzochten zij het Hof de vordering tot
schorsing en het beroep tot vernietiging van de bestreden
decreetsbepalingen te verwerpen. De verzoekende partijen in een
van de samengevoegde zaken vroegen het Hof evenwel om de
memorie tot tussenkomst uit de debatten te weren en het verzoek
tot tussenkomst niet ontvankelijk te verklaren, onder meer wegens
ontstentenis van belang van de tussenkomende partijen, vermits
hun kinderen sinds het einde van het vorige schooljaar in een
instelling voor gesubsidieerd officieel onderwijs zouden zijn
ingeschreven. Het Hof stelde vast dat de tussenkomende partijen
noch in hun schriftelijke stukken, noch ter terechtzitting hebben
aangegeven waaruit hun belang bestond. Bijgevolg tonen zij
volgens het Hof, althans in dat stadium van de procedure, niet aan
dat zij rechtstreeks en ongunstig zouden kunnen worden geraakt
door de inwilliging of de verwerping van de vordering tot
schorsing2.

3. De handhaving van de gevolgen van een bij prejudicieel
arrest ongrondwettig verklaarde wetsbepaling
(arresten nrs. 60/2014 en 67/2014)

Bij zijn arrest nr. 67/2014 oordeelde het Hof dat artikel 9.1.3 van
het decreet van het Vlaamse Gewest van 8 mei 2009 houdende
algemene bepalingen betreffende het energiebeleid in strijd was met
de artikelen 5, 39 en 134 van de Grondwet, in samenhang gelezen

1 In verband met dat arrest, zie dit verslag, pp. 56-61.
2 In zijn arrest over de grond van de zaak, het arrest nr. 80/2014, zal het Hof

daarentegen het belang van de tussenkomende partijen aanvaarden rekening ermee
houdend dat zij intussen voldoende elementen hebben aangebracht waaruit blijkt dat
zij rechtstreeks en ongunstig in hun situatie zouden kunnen worden geraakt indien
het beroep tot vernietiging moest worden ingewilligd.
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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. Om dezelfde redenen als die in zijn
vernietigingsarrest nr. 33/20111, waarnaar het Hof verwees, besloot
het tot een overschrijding van de territoriale bevoegdheid.

Het Hof handhaafde de gevolgen van de ongrondwettig verklaarde
bepaling tot 31 december 2011, de datum tot welke het ook de bij
zijn arrest nr. 33/2011 vernietigde bepalingen had gehandhaafd.
Zoals in zijn arrest nr. 125/20112 wees het Hof erop dat de
handhaving van de gevolgen als een uitzondering op de
declaratoire aard van het in het prejudiciële contentieux gewezen
arrest dient te worden beschouwd. Alvorens te beslissen de
gevolgen van de in het geding zijnde bepaling 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. Om de voor de handhaving van de gevolgen in
aanmerking genomen datum te verantwoorden, verwees het Hof
naar de datum (28 november 2011) van de bij de Raad van State
bestreden besluiten. Daarenboven wees het Hof erop dat, mocht in
afwachting van de inwerkingtreding van een
samenwerkingsakkoord zoals bedoeld in de arresten nrs. 33/2011
en 76/2012 de noodzaak bestaan om nieuwe reglementaire of
individuele administratieve handelingen te stellen teneinde gepaste
uitvoering te geven aan de Europese richtlijn 2008/101/EG, het in
voorkomend geval aan de Raad van State toekomt te beoordelen of
de gevolgen van eventueel te vernietigen administratieve
handelingen dienen te worden gehandhaafd.

Het Hof heeft eveneens de gevolgen gehandhaafd van de bepaling
die het ongrondwettig heeft verklaard in zijn arrest nr. 60/2014,
namelijk artikel XI.3 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap
van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs-XIII-Mozaı̈ek. Het Hof

1 Dat betrekking had op 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 ». Zie het verslag 2011, pp. 34-41.

2 Zie het verslag 2011, pp. 15-20.
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maakte eerst melding van de hierboven vermelde uitzonderlijke
aard van de handhaving van de gevolgen in het prejudiciële
contentieux, maar voegde daar vervolgens aan toe dat ernstige
redenen kunnen verantwoorden dat aan de wetgever een termijn
wordt verleend om opnieuw wetgevend op te treden, wat tot gevolg
heeft dat een ongrondwettige norm gedurende een
overgangsperiode van toepassing blijft. Het Hof paste die
redenering toe op het voorgelegde geval en besliste dat de
complexiteit van het toenaderingsproces tussen de universiteiten en
de hogescholen, enerzijds, en de budgettaire gevolgen waarop in
het arrest werd gewezen, anderzijds, in casu verantwoorden dat aan
de decreetgever een redelijke termijn (tot 31 december ten laatste)
wordt gelaten om de vastgestelde ongrondwettigheid te verhelpen.

4. Termijn voor het instellen van een beroep tot
vernietiging – Aanvang
(arrest nr. 109/2014)

Het Hof, waarbij beroepen tot vernietiging zijn ingesteld van het
decreet van 21 december 2012 houdende de algemene
uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het
begrotingsjaar 2013, verwerpt een door de Vlaamse Regering
opgeworpen exceptie : een van de verzoekschriften zou niet
ontvankelijk zijn, aangezien het werd ingediend vooraleer de
bestreden bepaling in het Belgisch Staatsblad (van 24 juli 2013) werd
bekendgemaakt.

Na artikel 3, § 1, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het
Grondwettelijk Hof1 in herinnering te hebben gebracht, merkt het
Hof, verwijzend naar de rechtspraak van het Hof van Justitie van de
Europese Unie2, op dat de bekendmaking van een norm een
voorwaarde vormt om die norm te kunnen tegenwerpen. Hoewel
de bekendmaking weliswaar de termijn doet ingaan waarbinnen de

1 Volgens hetwelk een beroep tot vernietiging dient te « worden ingesteld binnen een
termijn van zes maanden na de bekendmaking » van de bestreden norm.

2 HJEU, 26 september 2013, PPG en SNF t. ECHA, C-626/11 P, punten 32-39.
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norm kan worden bestreden, vormt zij geen voorwaarde voor de
opening van het recht van beroep tegen een aangenomen,
bekrachtigde en afgekondigde norm.

5. Mandaat ad litem van de advocaat
(arrest nr. 120/2014)

Door de Nationale Unie der Openbare Diensten (NUOD)1 is een
beroep ingesteld tot vernietiging van artikel 7, 11°, van de wet van
30 augustus 2013 betreffende de hervorming van de Belgische
spoorwegen (hierna : de wet van 30 augustus 2013).

Het Hof heeft het beroep verworpen2, maar diende evenwel een
exceptie van niet-ontvankelijkheid te behandelen die met name de
toepassing van artikel 7, derde lid, van de bijzondere wet van
6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof betrof. Krachtens die
bepaling moet een feitelijke vereniging zoals de NUOD, net zoals
een rechtspersoon, op het eerste verzoek van het Hof het bewijs
voorleggen van de beslissing om het beroep in te stellen, zodat het
Hof kan nagaan of het beroep tijdig en door het bevoegde orgaan is
ingesteld.

Het verzoekschrift was te dezen ondertekend door de advocaat van
de verzoekende partij. Krachtens artikel 440, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek verschijnt de advocaat als gevolmachtigde
van de partij zonder dat hij van enige volmacht moet doen blijken,
behalve indien de wet een bijzondere lastgeving eist. Met
betrekking tot die bepaling oordeelde het Hof van Cassatie :
« Artikel 440, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, dat eveneens van
toepassing is in strafzaken, bepaalt dat de advocaat verschijnt als
gevolmachtigde van de partij zonder dat hij van enige volmacht
moet doen blijken, behalve indien de wet een bijzondere lastgeving

1 De verzoekster voerde aan dat de bestreden bepaling onbestaanbaar was met de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat enkel vakorganisaties die zijn
aangesloten bij een interprofessionele organisatie die zitting heeft in de Nationale
Arbeidsraad, leden kunnen afvaardigen in de Nationale Paritaire Commissie,
waardoor een van haar onderafdelingen, namelijk de Onafhankelijke Vakbond voor
het Spoorwegpersoneel, wordt uitgesloten.

2 Onder voorbehoud van de precisering in het dictum van het arrest.
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vereist. Met uitzondering van het laatste geval, wordt de advocaat
die voor een rechtscollege van de rechterlijke orde een akte van
rechtspleging verricht en zich ertoe beperkt te verklaren dat hij
optreedt in naam van een rechtspersoon die genoegzaam
geı̈dentificeerd is door de opgave van zijn benaming, zijn
rechtskarakter en zijn maatschappelijke zetel, wettelijk vermoed
daartoe een regelmatige lastgeving van het bevoegde orgaan van
die rechtspersoon te hebben gekregen. Dit vermoeden is
weerlegbaar. Een partij is gerechtigd op te werpen dat de beslissing
om een akte van rechtspleging te verrichten, niet goedgekeurd is
door de organen van de rechtspersoon en niet van hem uitgaat,
maar zij moet haar opwerping aannemelijk maken »1.

Bij zijn arrest nr. 42/98 heeft het Hof vastgesteld dat de interpretatie
van het Hof van Cassatie verschilde van die van de Raad van State.
Die laatste aanvaardde weliswaar dat de advocaat niet van enige
volmacht moest doen blijken, maar hij verwierp het daaraan
verbonden vermoeden dat het bevoegde orgaan van de
rechtspersoon tijdig en rechtsgeldig had beslist om in rechte te
treden. Het Hof oordeelde dat het daaruit voortvloeiende verschil in
behandeling bestaanbaar was met de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet : « Het verschil van interpretatie vindt een verklaring in
de specifieke kenmerken van het objectieve contentieux dat aan de
Raad van State is toevertrouwd : de Raad van State past een
inquisitoriale procedure toe; hij ontvangt de beroepen die zijn
ingesteld ter verdediging van collectieve belangen; hij kan, bij
arresten die een absoluut gezag van gewijsde hebben, met
terugwerkende kracht akten en reglementen van administratieve
overheden vernietigen. Die eigen kenmerken van het aan de Raad
van State toevertrouwde contentieux verantwoorden dat hij
artikel 440, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek anders
interpreteert en dat hij nagaat of het bevoegde orgaan van de
rechtspersoon, zelfs als die persoon door een advocaat wordt
vertegenwoordigd, binnen de voorgeschreven termijn en met
inachtneming van de regels van vertegenwoordiging die erop
betrekking hebben, de beslissing heeft genomen om het beroep in te
stellen ».

1 Cass. 9 januari 2007, Arr. Cass., 2007, nr. 11; in dezelfde zin, zie reeds Cass., 9 februari
1978, Arr. Cass., 1978, p. 669, en Cass., 17 april 1997, Arr. Cass., 1997, nr. 189.
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Na artikel 7, 5°, van de wet van 20 januari 2014 houdende
hervorming van de bevoegdheid, de procedureregeling en de
organisatie van de Raad van State1 en artikel 1 van het koninklijk
besluit van 28 januari 2014 tot wijziging van diverse besluiten
betreffende de procedure voor de afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State2 te hebben aangehaald, merkt het Hof op dat de
wetgever klaarblijkelijk heeft geoordeeld dat de bijzondere aard van
het aan de Raad van State toevertrouwde contentieux de toepassing
van het mandaat ad litem, zoals geı̈nterpreteerd door het Hof van
Cassatie, niet in de weg staat. In het licht van de door de wetgever
nagestreefde eenvormigheid inzake de draagwijdte van het
mandaat ad litem van de advocaat is er geen reden meer om voor het
Grondwettelijk Hof minder soepele ontvankelijkheidsvoorwaarden
te hanteren.

Het voormelde artikel 7, derde lid, van de bijzondere wet van
6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof voorziet erin dat het
bewijs van de beslissing van het bevoegde orgaan van de
rechtspersoon om in rechte te treden « op het eerste verzoek » moet
worden voorgelegd. Die formulering laat het Hof toe om af te zien
van een dergelijk verzoek, met name wanneer de rechtspersoon
door een advocaat wordt vertegenwoordigd. Die interpretatie belet
niet dat een partij gerechtigd is op te werpen dat de beslissing om
in rechte op te treden niet is genomen door het bevoegde orgaan van
de rechtspersoon. Die partij moet haar opwerping aannemelijk
maken, wat kan met alle middelen van recht. Het Hof beslist dat
zulks te dezen niet het geval is.

1 Dat artikel 19 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State heeft aangevuld
met het volgende lid : « Behoudens bewijs van het tegendeel, wordt de advocaat
verondersteld gemandateerd te zijn door de handelingsbekwame persoon die hij
beweert te vertegenwoordigen ».

2 Dat artikel 3, 4°, van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van
de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waarin
de stukken worden opgesomd die bij het verzoekschrift moeten worden gevoegd,
heeft vervangen door de volgende bepaling : « 4° indien zij een rechtspersoon is, een
afschrift van haar gepubliceerde statuten en van haar gecoördineerde geldende
statuten en, indien deze rechtspersoon niet door een advocaat wordt
vertegenwoordigd, een afschrift van de akte van aanstelling van haar organen,
alsmede het bewijs dat het daartoe bevoegde orgaan beslist heeft in rechte te treden ».
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II. GRONDWETTELIJK RECHT

A. BEVOEGDHEIDSVERDELING

6. Het decreet van de Vlaamse Gemeenschap houdende de
organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters
(arrest nr. 97/2014)

Het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 20 april 2012
houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters
(hierna : het decreet van 20 april 2012) heeft tot doel het decretale
kader vast te leggen met betrekking tot de organisatie van de
opvang van kinderen in de voorschoolse leeftijd. De als beroep en
tegen betaling uitgeoefende kinderopvang is aan een voorafgaande
vergunning onderworpen en kan drie verschillende vormen
aannemen : « de gezinsopvang », die plaatsvindt buiten de
gezinswoning van het kind wanneer maximaal acht kinderen
tegelijk aanwezig kunnen zijn, « de groepsopvang », die plaatsvindt
buiten de gezinswoning van het kind wanneer minimaal negen
kinderen tegelijk aanwezig kunnen zijn, en ten slotte « de opvang
aan huis » als de kinderopvang in de gezinswoning van het kind
gebeurt.

Bij het Hof zijn beroepen ingesteld tot vernietiging van artikel 6, § 1,
4°, van artikel 7, tweede lid, en van artikel 8, §§ 2 en 3, van dat
decreet. Het Hof vernietigt artikel 7, tweede lid, gedeeltelijk en
verwerpt de beroepen voor het overige, onder voorbehoud van de
in het arrest aangegeven interpretatie.

Wat artikel 6 van het decreet van 20 april 2012 betreft, voerden de
verzoekende partijen de niet-inachtneming van de

ar
re

st
nr

.9
7/

20
14

31



bevoegdheidverdelende regels1 aan, alsook de schending van de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met
bepalingen van het recht van de Europese Unie2. Zoals reeds
vermeld, verwerpt het Hof die middelen om de redenen die in het
arrest uitvoerig worden beschreven.

Wat betreft artikel 7 van het bestreden decreet, dat de basissubsidie
regelt3, wordt in het tweede lid ervan aan de Vlaamse Regering de
bevoegdheid opgedragen de nadere regels voor de toekenning van
die basissubsidie te bepalen en wordt gepreciseerd dat die nadere
regels ten minste een voorwaarde met betrekking tot de actieve
kennis van het Nederlands bij de kinderbegeleiders en een
voorwaarde met betrekking tot het gebruik van het Nederlands in
de werking van de kinderopvanglocatie moeten omvatten. De
organisator die de basissubsidie verkrijgt, kan vervolgens, in de
situaties die worden beoogd in de artikelen 8 tot 10 van het
bestreden decreet, aanspraak maken op een aanvullende subsidie.

De verzoekende partijen voerden tegen dat artikel 7, enerzijds, de
schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in
samenhang gelezen met bepalingen van het recht van de Europese
Unie4, en, anderzijds, de schending van de bevoegdheidverdelende

1 Namelijk de schending, door artikel 6, § 1, 4°, van het bestreden decreet, enerzijds, van
artikel 129 van de Grondwet en, in ondergeschikte orde, van artikel 16bis van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en, anderzijds,
van de artikelen 10, 11, 30 en 143 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen
met de artikelen 8 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, met
de artikelen 5, 14, 16, 18 en 28 van het Verdrag inzake de rechten van het kind en met
de algemene beginselen van rechtszekerheid, wettigheid en evenredigheid.

2 Namelijk de artikelen 18, 45 en 49 van het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie (VWEU), de artikelen 1 en 7 van de verordening (EU) nr. 492/2011 van
het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 betreffende het vrije verkeer van
werknemers binnen de Unie, artikel 24 van de richtlijn 2004/38/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en
verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun
familieleden, en artikel 21 van het Handvest van de grondrechten van de Europese
Unie.

3 Het subsidiëringssysteem dat bij het decreet van 20 april 2012 is ingevoerd, omvat
immers een basissubsidie en eventuele aanvullende subsidies. Voor elk van de
subsidies, met inbegrip van de basissubsidie, moet de organisator van de
kinderopvang bijkomende voorwaarden vervullen ten opzichte van de voorwaarden
waaraan moet worden voldaan om de vergunning te verkrijgen die nodig is voor het
organiseren van de opvang.

4 Namelijk dezelfde referentienormen als die welke zijn vermeld in voetnoot 2.
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regels1 aan. Het Hof verwerpt die middelen, behalve in zoverre
artikel 7, tweede lid, bepaalt dat de door de Vlaamse Regering vast
te leggen voorwaarden om de basissubsidie te verkrijgen ten minste
voorwaarden moeten omvatten met betrekking tot « het gebruik
van het Nederlands in de werking van de kinderopvanglocatie ».

Rekening houdend met artikel 30 van de Grondwet en
onverminderd de uitzonderingen vermeld in artikel 129, § 2, ervan
wat betreft de gemeenten, de diensten en de instellingen die daarin
worden beoogd, wordt het gebruik der talen enkel aan de
gemeenschappen toevertrouwd in de drie aangelegenheden
bedoeld in artikel 129, § 1, van de Grondwet. Die bevoegdheid is
onderscheiden van de respectieve materiële bevoegdheden van de
gemeenschappen. Uit de bevoegdheid van de gemeenschappen om
de aangelegenheid van de opvang van de kinderen in de
voorschoolse leeftijd te regelen, vloeit dus niet voort dat de
decreetgever door dat enkele feit bevoegd zou zijn om te bepalen in
welke taal de kinderopvanglocaties moeten functioneren. De
bevoegdheden waarmee de federale Staat, de gemeenschappen en
de gewesten zijn bekleed om uitgaven te doen in het kader van hun
openbaar beleid of in de vorm van subsidies toegekend aan
publiekrechtelijke of privaatrechtelijke instellingen zijn
ondergeschikt aan de materiële bevoegdheid waarvoor die
financiële middelen bestemd zijn, onder voorbehoud van de
eventuele uitzonderingen waarin de Grondwet of de bijzondere wet
van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen voorziet. Zo
behoort de financiering van een beleid tot het « regelen » van de
aangelegenheid waaronder dat beleid valt. Een overheid kan geen
financiële middelen toekennen aan projecten die niet onder haar
bevoegdheden vallen. De gemeenschappen mogen derhalve niet,
middels subsidies, en behoudens de in artikel 129, § 1, van de
Grondwet bedoelde aangelegenheden, het gebruik der talen
regelen.

1 Namelijk de schending van de artikelen 30 en 129 van de Grondwet en van de
algemene beginselen van wettigheid en rechtszekerheid, enerzijds, en van de
artikelen 10, 11, 30 en 143 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de
artikelen 18 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, met de
artikelen 5, 14, 16, 18 en 28 van het Verdrag inzake de rechten van het kind en met de
algemene beginselen van rechtszekerheid, wettigheid en evenredigheid, anderzijds.
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Het Hof past die principes toe op het voorgelegde geval en merkt op
dat zowel uit de tekst van artikel 7, tweede lid, van het decreet van
20 april 2012 als uit het uittreksel van de in het arrest aangehaalde
memorie van toelichting duidelijk blijkt dat de decreetgever elke
mogelijkheid om subsidies te verkrijgen enkel wil voorbehouden
aan de structuren die kunnen bewijzen dat de Nederlandse taal
daadwerkelijk wordt gebruikt in de werking van de
kinderopvanglocatie. Het gaat bijgevolg om een maatregel waarbij
het gebruik der talen wordt geregeld. Aangezien de decreetgever
niet bevoegd is om het gebruik der talen te regelen in de
opvangvoorzieningen voor kinderen in de voorschoolse leeftijd,
kan hij geen bepalingen ter zake aannemen, ongeacht het
onderwerp van die bepalingen. Zoals reeds is opgemerkt, vernietigt
het Hof bijgevolg in artikel 7, tweede lid, van het decreet van
20 april 2012 de woorden « , en het gebruik van het Nederlands in
de werking van de kinderopvanglocatie ».

Wat ten slotte artikel 8 van het decreet van 20 april 2012 betreft,
voerden de verzoekende partijen de schending aan van artikel 143
van de Grondwet, van de artikelen 10 en 11 ervan, in samenhang
gelezen met bepalingen van het recht van de Europese Unie1, en van
de artikelen 10, 11, 22bis, 23, 30 en 191 ervan, in samenhang gelezen
met sommige bepalingen van het Europees Verdrag voor de rechten
van de mens, van het Verdrag inzake de rechten van het kind en van
het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke
rechten. Het Hof verwerpt die middelen, onder voorbehoud van de
interpretatie die het vermeldt wat de bewijzen betreft die van de
ouders worden geëist met betrekking tot hun beheersing van het
Nederlands.

1 Namelijk de artikelen 18, 20, 21, 45, 49 en 56 van het VWEU, de artikelen 2 en 3 van
de richtlijn 2000/43/EG van de Raad van 29 juni 2000 houdende toepassing van het
beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming,
de artikelen 1 en 7 van de verordening (EU) nr. 492/2011 van het Europees Parlement
en de Raad van 5 april 2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de
Unie, artikel 24 van de richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied
van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, en artikel 3 van de
verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije
verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap.
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7. Het belastingstelsel van de inkomsten uit concessies voor de
plaatsing van gsm-masten
(arrest nr. 93/100)

De wet van 13 december 2012 heeft betrekking op verschillende
fiscale en financiële bepalingen. De artikelen 5 en 7 ervan wijzigen
de artikelen 90, 5°, en 100, eerste lid, 2°, van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 (hierna : WIB 1992), waarbij die
wijzigingen van toepassing zijn op de inkomsten verkregen vanaf
1 januari 20121.

Het Hof willigt het beroep tot vernietiging van de voormelde
bepalingen in maar handhaaft, voor een beperkte periode, de
gevolgen van de vernietigde bepalingen.

Ter ondersteuning van haar beroep voerde de Vlaamse Regering
onder meer de schending aan van artikel 177 van de Grondwet, in
samenhang gelezen met de artikelen 3, eerste lid, 5°, en 4, § 2, van
de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering
van de gemeenschappen en de gewesten (hierna : Bijzondere
Financieringswet).

Het Hof wijst erop dat de artikelen 3, 4 en 5 van de voormelde
Bijzondere Financieringswet aan de gewesten een algemene
bevoegdheid toekennen inzake de in die artikelen bedoelde
belastingen. Voor zover zij niet anders erover beschikken, moeten
de Grondwetgever en de bijzondere wetgever worden geacht aan de
gewesten de volledige bevoegdheid te hebben toegekend tot het
uitvaardigen van de regels met betrekking tot de aanslagvoet, de
heffingsgrondslag en de vrijstellingen van de in artikel 3, eerste lid,
5°, bedoelde belasting, zonder dat ze het federaal kadastraal
inkomen kunnen wijzigen.

De belastbare materie is het element dat aanleiding geeft tot de
belasting, de situatie die of het feit dat leidt tot de belasting. De
belastbare materie onderscheidt zich van de belastbare grondslag
(« de heffingsgrondslag »), die het bedrag is waarop de belasting

1 Artikel 39 van dezelfde wet.
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wordt berekend. De belastbare materie van de onroerende
voorheffing zijn de inkomsten uit in België gelegen onroerende
goederen (artikel 249 van het WIB 1992). De heffingsgrondslag is het
kadastraal inkomen; dat laatste wordt verondersteld overeen te
stemmen met het normale gemiddelde, jaarlijkse netto-inkomen dat
een onroerend goed volgens de raming van de Administratie van
het kadaster zou kunnen opleveren. De federale wetgever is
bevoegd om, enerzijds, bij een met een bijzondere meerderheid
aangenomen wet, de belastbare materie van de onroerende
voorheffing te regelen en, anderzijds, bij gewone wet, het federaal
kadastraal inkomen als onderdeel van de inkomstenbelastingen
vast te stellen. De onroerende voorheffing wordt geheven op de
inkomsten uit in België gelegen onroerende goederen, inkomsten
die worden bepaald bij artikel 7 van het WIB 1992.

Door de inkomsten uit concessies voor de plaatsing van
gsm-masten, naast de inkomsten uit concessies voor plakbrieven
(reclamepanelen) en andere reclamedragers, aan te merken als
diverse inkomsten in de zin van artikel 90, 5°, van het WIB 1992,
heeft de federale wetgever een maatregel genomen waardoor
bepaalde inkomsten niet langer als inkomsten uit onroerende
goederen in de zin van artikel 7 van het WIB 1992 worden
beschouwd. Aldus heeft hij weliswaar niet geraakt aan het
kadastraal inkomen als heffingsgrondslag voor de onroerende
voorheffing, maar heeft hij een onderdeel van de belastbare materie
zelf, zijnde de inkomsten uit in België gelegen onroerende goederen,
gewijzigd en onttrokken aan de belastbare materie van de
onroerende voorheffing, die bij de Bijzondere Financieringswet aan
de gewesten is toegewezen. Een dergelijke wijziging zou de federale
wetgever enkel kunnen doorvoeren met de in artikel 4, laatste lid,
van de Grondwet bepaalde bijzondere meerderheid. Die
voorwaarde van een bijzondere meerderheid maakt noodzakelijk
deel uit van het systeem tot bepaling van de bevoegdheden. Op
grond van artikel 1, 1°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989
vermag het Hof kennis te nemen van een schending van de bij de
Grondwet vereiste voorwaarden van een bijzondere meerderheid..

De artikelen 5 en 7 van de wet van 13 december 2012 schenden
bijgevolg artikel 177 van de Grondwet, in samenhang gelezen met
artikel 3, eerste lid, 5°, van de Bijzondere Financieringswet. Het Hof
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vernietigt dan ook die bepalingen, alsook artikel 39, derde lid, van
dezelfde wet. Om rechtsonzekerheid te vermijden, en zoals in het
arrest wordt gepreciseerd, handhaaft het Hof evenwel de gevolgen
van de vernietigde bepalingen voor de inkomsten van de jaren 2012
en 2013.

B. RECHTEN EN VRIJHEDEN

8. De stelselmatige fouillering op het lichaam van de
gedetineerden in de gevallen bepaald bij artikel 108, § 2, eerste
lid, van de basiswet van 12 januari 2005
(arrest nr. 20/2014)

Op grond van artikel 108, § 2, eerste lid, van de basiswet van
12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie
van de gedetineerden, zoals het werd vervangen bij artikel 5 van de
wet van 1 juli 2013, werden alle gedetineerden gefouilleerd op het
lichaam in drie gevallen: (1) bij het betreden van de gevangenis, (2)
voorafgaand aan de plaatsing in een beveiligde cel of aan de
opsluiting in een strafcel en (3), overeenkomstig de in de gevangenis
geldende richtlijnen, na het bezoek van bepaalde personen,
wanneer dat bezoek niet heeft plaatsgevonden in een lokaal
voorzien van een transparante wand die de bezoekers van de
gedetineerden scheidt. De fouillering op het lichaam laat toe de
gedetineerde ertoe te verplichten zich uit te kleden tot op het
lichaam en de openingen en de holten van het lichaam uitwendig te
schouwen. Voordien was een fouillering op het lichaam enkel
toegestaan indien er individuele aanwijzingen waren dat het
onderzoek aan de kledij van de gedetineerde niet volstond en na
een afzonderlijke beslissing van de directeur (wat thans nog steeds
kan buiten de voormelde drie gevallen).

In het arrest nr. 20/2014 van 29 januari 2014 oordeelde het
Grondwettelijk Hof dat die bepaling de artikelen 10, 11 en 22 van de
Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 3 en 8 van het
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Europees Verdrag voor de rechten van de mens, schendt.1 Steunend
op rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
erkent het Grondwettelijk Hof dat een fouillering op het lichaam in
bepaalde omstandigheden noodzakelijk kan zijn teneinde de orde
en de veiligheid in de gevangenis te handhaven en het plegen van
misdrijven te voorkomen, met name wanneer het gedrag van de
gedetineerde daartoe aanleiding geeft. Door evenwel in een
stelselmatige fouillering op het lichaam te voorzien, telkens als een
gedetineerde de gevangenis betreedt, telkens als een gedetineerde
in een beveiligde cel wordt geplaatst of in een strafcel wordt
opgesloten en telkens als een gedetineerde bezoek heeft ontvangen,
gaat de bestreden bepaling verder dan wat strikt noodzakelijk is om
de nagestreefde doelstelling te bereiken. Er kan immers niet worden
aangenomen dat elk van die situaties, voor elke gedetineerde, een
verhoogd risico voor de veiligheid of de orde in de gevangenis doet
ontstaan. Aan die vaststelling wordt geen afbreuk gedaan door de
voorwaarde, in de situatie dat de gedetineerde bezoek heeft
ontvangen, dat de fouillering op het lichaam plaatsvindt
« overeenkomstig de in de gevangenis geldende richtlijnen »
(artikel 108, § 2, eerste lid, derde streepje). Dergelijke richtlijnen
kunnen immers niet primeren op de duidelijke tekst van de wet, die
in een fouillering op het lichaam voorziet na elk bezoek dat niet
heeft plaatsgevonden in een lokaal voorzien van een transparante
wand die de bezoekers van de gedetineerden scheidt. De bestreden
bepaling doet derhalve, door in een stelselmatige fouillering te
voorzien, zonder precieze verantwoording die te maken heeft met
het gedrag van de gedetineerde, op discriminerende wijze afbreuk
aan het verbod om op een vernederende wijze te worden
behandeld. Dit is des te meer het geval aangezien artikel 108, § 2,
tweede en derde lid, van de basiswet de directeur van de
strafinrichting toelaat over te laten gaan tot de fouillering op het
lichaam op grond van individuele aanwijzingen dat het onderzoek
aan de kledij niet volstaat om na te gaan of de gedetineerde in het
bezit is van substanties of voorwerpen die verboden of gevaarlijk
kunnen zijn.

1 Op grond van dezelfde overwegingen had het Hof die bepaling reeds geschorst bij het
arrest nr. 143/2013; zie reeds het jaarverslag 2013, pp. 26-30.
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De fouillering op het lichaam blijft evenwel mogelijk wanneer de
directeur van oordeel is dat er individuele aanwijzingen zijn dat het
onderzoek aan de kledij niet volstaat om na te gaan of de
gedetineerde in het bezit is van substanties of voorwerpen die
verboden of gevaarlijk kunnen zijn, wanneer dat in het belang van
de handhaving van de orde of de veiligheid noodzakelijk is.

Het beroep tot vernietiging had eveneens betrekking op
artikel 104/1 van de basiswet van 12 januari 2005. Die bepaling
schrijft voor dat, indien de gedetineerde door nalatigheid of
kwaadwilligheid schade veroorzaakt aan goederen die hem door de
penitentiaire administratie ter beschikking worden gesteld, de
directeur het bedrag van de veroorzaakte schade kan verhalen op de
geldsommen die door de penitentiaire administratie aan de
gedetineerde verschuldigd zijn. Dat artikel 104/1 werd verweten
een schending in te houden van de artikelen 10, 11 en 13 van de
Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 144 ervan en met
artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens,
al dan niet in samenhang gelezen met de algemene beginselen van
het recht, inzonderheid de rechten van de verdediging en het
beginsel volgens hetwelk niemand rechter en partij mag zijn : het
vaststellen van de aansprakelijkheid en het bepalen van het bedrag
van de veroorzaakte schade zouden aan een onafhankelijke en
onpartijdige rechter toekomen en meer bepaald aan een rechtbank
van de rechterlijke macht.

Het Hof antwoordt dat artikel 6.1 van het voormelde Verdrag en
artikel 144 van de Grondwet niet eraan in de weg staan dat de
overheid, in dit geval een gevangenisdirecteur, een beslissing neemt
inzake een burgerlijk recht, te dezen de buitencontractuele
aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan
gevangenisgoederen, voor zover tegen die beslissing beroep kan
worden ingesteld bij een rechtbank van de rechterlijke macht. Dat is
volgens het Hof wel degelijk het geval : die beslissing kan immers
bij de bevoegde rechter van de rechterlijke macht worden betwist.
De gedetineerde treedt in dat geval weliswaar op als eiser en niet als
verweerder, zoals dat het geval zou zijn wanneer de overheid een
vordering inzake buitencontractuele aansprakelijkheid zou
instellen, maar de inherente nadelen die volgens de verzoeker
daaraan zijn verbonden, kunnen op zichzelf niet volstaan om tot een
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ongelijkheid van de procespartijen te besluiten. Zij brengen de
rechten van de verdediging en het recht op gelijke toegang tot de
rechter niet in het gedrang. Het Hof verwerpt derhalve dat middel.

9. Verwerking van persoonsgegevens – Informatieverplichtingen
(arrest nr. 59/2014)

De wet van 8 december 1992 regelt de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens.

Aan het Hof is een vraag gesteld over de bestaanbaarheid, met het
gelijkheidsbeginsel, van de artikelen 3, §§ 3 tot 7, en 9 van die wet,
in zoverre zij een verschil in behandeling creëren tussen de
personen die een journalistieke, artistieke of literaire activiteit
uitoefenen, de overheidsdiensten die bevoegd zijn inzake politie en
veiligheid en het Europees Centrum voor vermiste en seksueel
uitgebuite kinderen, enerzijds, en de personen die het bij de wet van
19 juli 1991 geregelde beroep van privédetective uitoefenen,
anderzijds, doordat alleen de eerstgenoemden worden vrijgesteld
van de informatieverplichtingen bepaald in artikel 9 van de wet van
8 december 1992.

Allereerst heeft het Hof, bij zijn arrest nr. 116/2012, aan het Hof van
Justitie van de Europese Unie verscheidene prejudiciële vragen
gesteld, waarbij het dat Hof heeft ondervraagd over de interpretatie
en de geldigheid van artikel 13, lid 1, onder d) en g), in fine, van de
richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van
24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op die vragen
geantwoord bij zijn arrest van 7 november 2013 (zaak C-473/12),
waarvan de overwegingen 22 tot 54 door het Hof zijn overgenomen
in zijn tweede arrest, het arrest nr. 59/2014.

Nu het Hof van Justitie onder meer oordeelt dat de activiteit van een
privédetective die voor een publiekrechtelijke beroepsorganisatie
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met een wettelijke controleopdracht onderzoek verricht naar
schendingen van de beroepscode van een gereglementeerd beroep,
in casu het beroep van vastgoedmakelaar, valt onder de
uitzondering van artikel 13, lid 1, onder d), van de
richtlijn 95/46/EG, beperkt het Hof zijn onderzoek tot die
hypothese. Daarenboven merkt het Hof op dat het Hof van Justitie
tevens heeft geoordeeld dat artikel 13, lid 1, van de voormelde
richtlijn 95/46/EG aldus moet worden uitgelegd dat de lidstaten
niet verplicht zijn, maar wel de mogelijkheid hebben, om een of
meerdere van de in die bepaling opgenomen uitzonderingen op de
verplichting om de betrokkenen over de verwerking van hun
persoonsgegevens te informeren, in hun nationale recht om te
zetten. Het Hof moet nagaan of de wetgever de artikelen 10 en 11
van de Grondwet in acht heeft genomen door de in artikel 13, lid 1,
onder d), van de richtlijn bedoelde uitzondering niet om te zetten
voor de privédetectives die optreden zoals hierboven is
aangegeven.

Het Hof wijst erop dat uit de parlementaire voorbereiding van de in
het geding zijnde bepalingen niet blijkt welke redenen de wetgever
ertoe hebben aangezet in de daarin bepaalde uitzonderingen te
voorzien, doch geen vergelijkbare uitzondering toe te kennen aan
de betrokken privédetectives.

Indien de persoonsgegevens bij de betrokkene zelf worden
verkregen, brengt de in artikel 9, § 1, opgenomen onmiddellijke
informatieplicht met zich mee dat zijn wettelijke controleopdracht
ernstig wordt bemoeilijkt, zo niet onmogelijk wordt gemaakt,
inzonderheid wanneer privédetectives opdrachten waarvan te
dezen sprake is, uitvoeren. Die vaststelling wordt niet ontkracht
door de omstandigheid dat de verplichtingen opgelegd bij artikel 9
van de in het geding zijnde wet wegen op de « verantwoordelijke
voor de verwerking », en niet op de « verwerker », in de zin waarin
die begrippen worden begrepen in de wet van 8 december 1992. De
aan die begrippen gegeven definities, zoals zij zijn uitgelegd in de
parlementaire voorbereiding, alsook de aan de privédetective
opgelegde verplichting om met de opdrachtgever een voorafgaande
schriftelijke overeenkomst te sluiten die een nauwkeurige
omschrijving bevat van de opdracht waarmee de eerstgenoemde
wordt belast, maken het mogelijk ervan uit te gaan dat de bij het
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voormelde artikel 9 bepaalde informatieplicht, naar gelang van de
nauwkeurigheid van de bewoordingen van die overeenkomst, kan
wegen op de opdrachtgever, verantwoordelijke voor de
verwerking, veeleer dan op de privédetective, verwerker.

De hierboven gedane vaststelling dat de in het geding zijnde
onmiddellijke informatieplicht met zich meebrengt dat de wettelijke
controleopdracht van de privédetective ernstig wordt bemoeilijkt,
zo niet onmogelijk wordt gemaakt, wordt evenmin ontkracht
wanneer artikel 9, § 2, in die zin wordt geı̈nterpreteerd dat, wanneer
de gegevens niet zijn verkregen bij de betrokkene, die bepaling de
verantwoordelijke voor de verwerking toelaat de betrokkene pas in
te lichten op het ogenblik waarop de gegevens door die
verantwoordelijke voor de verwerking worden geregistreerd of, in
voorkomend geval, aan een derde worden medegedeeld, nu daarbij
geen onderscheid wordt gemaakt naar gelang van het resultaat van
het onderzoek.

Het Hof beslist bijgevolg dat artikel 9 van de wet van 8 december
1992 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt in zoverre het
zonder meer van toepassing is op de activiteit van een
privédetective die ertoe is gemachtigd zijn activiteiten uit te oefenen
ten behoeve van publiekrechtelijke rechtspersonen overeenkomstig
artikel 13 van de wet van 19 juli 1991 « tot regeling van het beroep
van privé-detective » en die optreedt voor een publiekrechtelijke
beroepsorganisatie die bij de wet ermee is belast onderzoek te
verrichten naar schendingen van de beroepscode van een
gereglementeerd beroep.

C. ANDERE VRAGEN

10. De delegaties van bevoegdheid inzake verdeling van de
brandweerkosten tussen de gemeenten
(arrest nr. 124/2014)

Artikel 10 van de wet van 31 december 1963 regelt, met het oog
op de algemene organisatie van de brandweerdiensten, de indeling
van de gemeenten van iedere provincie in gewestelijke groepen van
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de categorieën X, Y en Z. Die bepaling regelt tevens de verdeling
van de kosten van de openbare brandweerdiensten tussen de door
de provinciegouverneur bepaalde gemeenten die als groepscentrum
fungeren en de gemeenten die niet over een eigen brandweerdienst
beschikken (de zogenaamde « beschermde gemeenten »), en bepaalt
welke kosten daarbij in aanmerking komen.

Bij het Hof is een beroep aanhangig gemaakt tot vernietiging van
artikel 2 van de wet van 14 januari 2013, waarbij het voormelde
artikel 10 wordt gewijzigd. Dat beroep, dat is ingesteld door
gemeenten-groepscentra behorende tot categorie Z die klagen over
de manier waarop de verdeling van de kosten tussen de gemeenten
is gewijzigd, wordt door het Hof verworpen.

De verzoekende partijen verweten de bestreden bepaling dat zij de
artikelen 10, 11 en 162, eerste lid en tweede lid, 3°, van de Grondwet,
in samenhang gelezen met het wettigheidsbeginsel, het
rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel, zou
schenden : het in het geding zijnde artikel 2 zou de
provinciegouverneur met terugwerkende kracht een te ruime
delegatie verlenen bij het bepalen van de in aanmerking komende
kosten van de brandweerdiensten van de gemeenten-groepscentra
en van het aandeel daarin dat ten laste komt van die gemeenten.

Volgens de parlementaire voorbereiding die aan de bestreden
bepaling is gewijd, en meer bepaald de memorie van toelichting,
beoogt de wetgever de beginselen over te nemen van het koninklijk
besluit van 25 oktober 2006 « tot vaststelling van de normen voor de
bepaling van de in aanmerking komende kosten en het aandeel,
bedoeld in artikel 10 van de wet van 31 december 1963 betreffende
de civiele bescherming », dat is vernietigd door het arrest nr. 204.782
van 4 juni 2010 van de Raad van State. Aldus wil de wetgever aan
het optreden van de gouverneurs een wettelijke basis geven die hen
moet toelaten over te gaan tot de definitieve regularisatie van de
verdeling van de kosten van de brandweerdiensten onder de
gemeenten-groepscentra en de beschermde gemeenten.

De organisatie van de gemeentelijke brandweerdiensten valt onder
het toepassingsgebied van artikel 162, eerste lid en tweede lid, 3°,
van de Grondwet. Die bepaling gaat niet zover dat ze de bevoegde
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wetgever ertoe zou verplichten elk aspect van de gemeentelijke
instellingen zelf te regelen. Een aan een andere overheid verleende
bevoegdheid is niet in strijd met het wettigheidsbeginsel voor zover
de machtiging voldoende nauwkeurig is omschreven en betrekking
heeft op de tenuitvoerlegging van maatregelen waarvan de
essentiële elementen voorafgaandelijk door de wetgever zijn
vastgesteld.

Het bij de bestreden bepaling gewijzigde artikel 10, § 2, 4°, en § 3,
van de wet van 31 december 1963 verleent aan de
provinciegouverneur de bevoegdheid om een forfaitaire som te
bepalen waarmee de in aanmerking komende kosten van de
gemeente-gewestelijk groepscentrum van categorie Z worden
verhoogd, en om het aandeel van de in aanmerking komende
kosten van de brandweerdienst dat voor rekening blijft van de
gemeente-groepscentrum, vast te stellen.

De bestreden bepaling verleent de gouverneur geen reglementaire
bevoegdheid maar kent hem een individuele
beslissingsbevoegdheid toe waarbij hij een evenwicht dient na te
streven tussen het belang van de beschermde gemeenten en dat van
de gemeenten-groepscentra. Een dergelijke toewijzing van een
individuele beslissingsbevoegdheid aan een provinciegouverneur
door de wet komt niet neer op een delegatie van de regelgevende
bevoegdheid. Ofschoon het vaststellen van de forfaitaire som en van
het aandeel van de in aanmerking komende kosten door de
gouverneur te zijnen aanzien een beoordelingsbevoegdheid met
zich meebrengt, is die laatste niet onverenigbaar met de artikelen 10
en 11, in samenhang gelezen met artikel 162, eerste lid en tweede
lid, 3°, van de Grondwet, vermits artikel 10, § 2, 4°, en § 3, van de
wet van 31 december 1963, in zijn geheel gelezen, op voldoende
duidelijke wijze de grenzen aangeeft binnen welke de gouverneur
zijn bevoegdheid dient uit te oefenen en die het Hof in zijn arrest
aangeeft. Uit die bepalingen kan evenmin worden afgeleid dat de
wetgever de gouverneur zou hebben toegestaan het beginsel van
gelijkheid en niet-discriminatie niet in acht te nemen. De bevoegde
rechter zal in elk afzonderlijk geval oordelen of de gouverneur de
bevoegdheid die hem is verleend overeenkomstig de wet uitoefent,
zodat aan de betrokkenen een afdoende rechtsbescherming wordt
geboden.
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III. VERKIEZINGSRECHT

11. De splitsing van de voormalige kieskring
Brussel-Halle-Vilvoorde
(arrest nr. 72/2014)

De wet van 19 juli 20121 regelt in essentie de splitsing van de
voormalige kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde bij de verkiezingen
voor de Kamer van volksvertegenwoordigers en voor het Europees
Parlement. Die wet volgt op het arrest nr. 73/20032 van het Hof. Het
Hof verwerpt twee beroepen tot vernietiging van sommige
bepalingen van die wet.

Met betrekking tot de in artikel 89ter van het Kieswetboek vervatte
« bijzondere modaliteit » voor de kiezers van het kieskanton
Sint-Genesius-Rode bij de verkiezingen voor de Kamer van
volksvertegenwoordigers, was de Ministerraad van mening dat die
« modaliteit », gelet op artikel 63, § 4, van de Grondwet, in
overeenstemming zou zijn met de Grondwet en dat het niet aan het
Hof zou toekomen die beoordeling door de Grondwetgever tegen te
spreken.

Gelet op de parlementaire voorbereiding van de
grondwetsherziening die tot de toevoeging van het tweede en het
derde lid van het voormelde artikel 63, § 4,3 heeft geleid, merkt het
Hof op dat de Grondwetgever zich de voormelde « bijzondere
modaliteit » eigen heeft gemaakt en dat hij van oordeel is geweest

1 « Wet houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek, van de
gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken,
van de wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de Wetgevende Kamers in
taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende de cultuurraden voor de
Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap en van de
wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement ».

2 Zie het verslag 2003, pp. 33-38.
3 Dat luidt : « De wet bepaalt de kieskringen; zij bepaalt eveneens de voorwaarden

waaraan men moet voldoen om kiezer te zijn, alsmede het verloop van de
kiesverrichtingen. Teneinde de gewettigde belangen van de Nederlandstaligen en de
Franstaligen in de vroegere provincie Brabant te vrijwaren, voorziet de wet echter in
bijzondere modaliteiten. Aan de regels die deze bijzondere modaliteiten vaststellen,
kan geen wijziging worden aangebracht dan bij een wet aangenomen met de in artikel
4, laatste lid, bepaalde meerderheid ».
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dat de andere grondwettelijke principes het aannemen van die
modaliteit niet in de weg staan. Die « bijzondere modaliteit » blijkt
bijgevolg te berusten op een keuze van de Grondwetgever. Hoewel
die keuze in beginsel uit de tekst van de Grondwet dient te blijken,
kan de parlementaire voorbereiding ervan te dezen volstaan om
duidelijkheid te hebben over die keuze, nu uit de in het arrest
aangehaalde toelichting onomstotelijk en zonder dat hieromtrent
tegenspraak bestond, blijkt dat de Grondwetgever niet alleen kennis
had van de voormelde « bijzondere modaliteit », maar zich die
modaliteit ook eigen heeft gemaakt. Bovendien voegt de
Grondwetgever aldus geen regel toe aan de tekst van de Grondwet,
wat enkel kan middels de in artikel 195 van de Grondwet
voorgeschreven procedure. Hij spreekt zich enkel uit over de
bestaanbaarheid van de voormelde modaliteit met de Grondwet
zelf.

Het Hof is niet bevoegd zich uit te spreken over een verschil in
behandeling of een beperking van een grondrecht dat voortvloeit
uit een door de Grondwetgever zelf gemaakte keuze. Aangezien de
in artikel 89ter van het Kieswetboek vervatte maatregel berust op
een keuze die door de Grondwetgever zelf is gemaakt, staat het niet
aan het Hof die maatregel te toetsen aan de Grondwet. Vermits de
Grondwetgever uitdrukkelijk van oordeel is geweest dat de andere
grondwettelijke principes het aannemen van de betwiste
« bijzondere modaliteit » niet in de weg staan, kan uit de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet voor de wetgever geen enkele
verplichting worden afgeleid om, wanneer hij voorziet in bijzondere
modaliteiten voor de kiezers in de zes randgemeenten, eveneens te
voorzien in bijzondere modaliteiten voor de Nederlandstalige
kiezers en kandidaten in de kieskring Brussel-Hoofdstad.

Sommige verzoekende partijen vergeleken eveneens, op het vlak
van de toepasselijkheid van een systeem van « poolvorming » in
Brussel-Hoofdstad, de situatie van de kiezers en de kandidaten bij
de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers,
enerzijds, met die van de kiezers en de kandidaten bij de
verkiezingen voor het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en voor
het Europees Parlement, anderzijds.
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Het Hof antwoordt, zoals het reeds bij zijn arrest nr. 86/20121 (B.6.7
en B.13.6) heeft geoordeeld, dat het beginsel van gelijkheid en
niet-discriminatie niet gebiedt dat de verkiezingen op de diverse
beleidsniveaus zouden geschieden volgens dezelfde modaliteiten
wat de verdeling van de toe te wijzen zetels onder de deelnemende
partijen of lijsten betreft. Uit de omstandigheid dat voor de
verkiezingen van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en van het
Europees Parlement zou zijn voorzien in een systeem van
« poolvorming », kan dan ook geen verplichting voor de wetgever
worden afgeleid om voor de verkiezingen van de Kamer van
volksvertegenwoordigers eveneens te voorzien in zulk een systeem.

IV. LEEMTEN IN DE WETGEVING

12. Extrinsieke, intrinsieke en al dan niet zelfherstellende
lacunes2

(arrest nrs. 52/2014 ea)

Het Hof beoordeelt niet alleen de grondwettigheid van hetgeen
uitdrukkelijk in een wetskrachtige norm wordt bepaald, maar
evenzeer van datgene wat er niet in wordt geregeld. Het Hof heeft
zich, ook in 2014, bevoegd geacht om een oordeel te vellen over
« lacunes in de wetgeving » en die ongrondwettig te verklaren.

In zijn rechtspraak maakt het Hof een onderscheid tussen twee
soorten van lacunes, die in subcategorieën kunnen worden
verdeeld.

De eerste categorie van lacunes zijn de « extrinsieke » lacunes. In dat
geval stelt het Hof vast dat de lacune niet is gelegen in de
wetskrachtige norm waarover het Hof zich dient uit te spreken,
maar in een andere wetskrachtige norm of in de afwezigheid van
een wetskrachtige norm. In beginsel kan die lacune slechts
verdwijnen, indien de bevoegde wetgever optreedt door een

1 Zie het verslag 2012, pp. 63-72.
2 Zie het verslag 2009, pp. 77-78, het verslag 2010, pp. 71-72, het verslag 2011,

pp. 105-106, het verslag 2012, pp. 73-74 en het verslag 2013, pp. 47-48.
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nieuwe norm tot stand te brengen. In sommige gevallen1 oordeelt
het Hof ten aanzien van een extrinsieke lacune dat « de vaststelling
van die lacune is uitgedrukt in voldoende nauwkeurige en
volledige bewoordingen die toelaten de in het geding zijnde
bepaling toe te passen met inachtneming van de referentienormen
op grond waarvan het Hof zijn toetsingsbevoegdheid uitoefent » en
dat het aan de rechter toekomt een einde te maken aan die
ongrondwettigheid. In dat geval kan men spreken van een
zelfherstellende extrinsieke leemte.

De tweede categorie, namelijk die van de « intrinsieke » lacunes,
bestaat uit de leemten die zich in de in het geding zijnde bepaling
bevinden. Ook hier kan men een subcategorie onderscheiden :
indien de vaststelling van de lacune is uitgedrukt in voldoende
nauwkeurige en volledige bewoordingen die toelaten de
gecontroleerde bepaling toe te passen met inachtneming van de
referentienormen op grond waarvan het Hof zijn
toetsingsbevoegdheid uitoefent, staat het aan de rechter een einde te
maken aan de schending van die normen. Een dergelijke intrinsieke
lacune kan men eveneens als « zelfherstellend » kwalificeren.

In 2014 heeft het Hof een « extrinsieke » lacune vastgesteld, onder
meer in zijn arresten nrs. 522, 1123 en 191/2014, en een « intrinsieke »
lacune, met name in zijn arresten nrs. 124, 51, 55, 605, 656, 114, 116 en
148/2014. Het heeft geoordeeld dat er een « zelfherstellende »
lacune was in de arresten nrs. 55, 116 en 191/2014.

1 Voor het eerst in het arrest nr. 38/2011 : zie het voormelde verslag 2011, p. 105
2 Zie dit verslag, pp. 82-83.
3 Zie dit verslag, pp. 113-115.
4 Zie dit verslag, pp. 107-110.
5 Zie dit verslag, pp. 25-27.
6 Zie dit verslag, pp. 87-89.
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V. VREEMDELINGENRECHT

13. Het beroep dat kan worden ingesteld voor de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen tegen de beslissing van de
Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
om de aanvraag tot erkenning van de vluchtelingenstatus of
tot het verkrijgen van de subsidiaire beschermingsstatus
ingediend door een onderdaan van een veilig land van
herkomst of door een staatloze die voorheen in een veilig land
van herkomst zijn gewone verblijfplaats had, niet in
overweging te nemen
(arrest nr. 1/2014)

De Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
kan, krachtens artikel 57/6/1 van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, beslissen om een
aanvraag tot het verkrijgen van asiel of van de subsidiaire
beschermingsstatus niet in overweging te nemen om de in dat
artikel gepreciseerde motieven. Ingevolge de artikelen 2 en 3 van de
wet van 15 maart 2012 kon een dergelijke beslissing niet meer het
voorwerp uitmaken van een beroep met volle rechtsmacht voor de
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (artikel 39/2, § 1, van de
voormelde wet van 15 december 1980). Zij kon wel het voorwerp
uitmaken van een annulatieberoep voor datzelfde rechtscollege,
met het oog op de controle van de wettigheid van de bestreden
beslissing (artikel 39/2, § 2). De Raad beschikte over twee maanden
om uitspraak te doen1.

De voormelde bepalingen van de wet van 15 maart 2012, alsook het
eveneens voormelde artikel 57/6/1, ingevoegd bij de wet van
19 januari 20122, hadden tot doel de richtlijn 2005/85/EG van de
Raad van 1 december 2005 betreffende minimumnormen voor de
procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de
vluchtelingenstatus (hierna : de Procedurerichtlijn) in het Belgisch

1 Ten aanzien van de Raad voor Vreemdelingenbestwistingen, zie eveneens het arrest
nr. 81/2008.

2 Bij zijn arrest nr. 107/2013, heeft het Hof het beroep tot vernietiging tegen dat
artikel 57/61 verworpen; zie in dat verband het verslag 2013, pp. 74-84.
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recht om te zetten, en met name de artikelen 30 en 31 ervan. Die
twee wetten strekten, volgens de parlementaire voorbereiding, ertoe
« het onderzoek van de asielaanvragen van vreemdelingen uit
veilige landen van herkomst, [te] versnellen ». De lijst van die
veilige landen wordt minstens eenmaal per jaar door de Koning
vastgesteld.

Bij het Hof is een beroep ingediend tot vernietiging van de
voormelde artikelen 2 en 3. Na het onderzoek ervan vernietigt het
Hof dat artikel 2, alsook de wijziging bij artikel 3 wat artikel 57/6/1
van de wet van 15 december 1980 betreft.

Er werd die bepalingen verweten de uit een als veilig beschouwd
land afkomstige asielzoekers op discriminerende wijze het recht te
ontzeggen op een daadwerkelijk beroep tegen de beslissing van de
Commissaris-generaal om hun asielaanvraag te verwerpen en om te
weigeren hun de subsidiaire bescherming toe te kennen. De
bestreden bepalingen zouden aldus de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet schenden, in samenhang gelezen met de artikelen 3 en 13
van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, met
artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese
Unie (hierna : het Handvest) en met artikel 39 van de
Procedurerichtlijn.1

Rekening houdende met de rechtspraak van het Europees Hof voor
de Rechten van de Mens (hierna : EHRM)2 merkt het Hof op dat het
voormelde artikel 13 van het Verdrag eist dat de betrokkene toegang
heeft tot een van rechtswege opschortend beroep dat een
« aandachtige », « volledige » en « strikte » controle mogelijk maakt
van zijn situatie door het bevoegde orgaan. Gelet op de afwezigheid
van een schorsende werking van het in het geding zijnde
annulatieberoep (artikel 39/2), enerzijds, en op het feit dat de Raad
voor Vreemdelingenbetwistingen krachtens de wet geen rekening
kan houden met de nieuwe elementen in het kader van zijn

1 In het kader van de onderhavige zaak houdt het Hof geen rekening met de
wijzigingen die de wet van 8 mei 2013 in de bestreden bepalingen heeft aangebracht,
aangezien die bepalingen gevolgen konden hebben vóór de vervanging ervan bij de
bestreden wet.

2 Zie de arresten Gebremedhin (Gaberamadhien) t. Frankrijk; M.S.S. t.. België en
Griekenland ; I.M. c. Frankrijk; Singh en anderen t. België en Yoh-Ekale Mwanje.
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wettigheidstoetsing, anderzijds, besluit het Hof dat het
annulatieberoep dat kan worden ingesteld tegen een beslissing tot
niet-inoverwegingneming van de aanvraag tot het verkrijgen van
asiel of van de subsidiaire bescherming, geen daadwerkelijke
rechtshulp is in de zin van het voormelde artikel 13.

Om na te gaan of die bepaling is geschonden, dient evenwel,
volgens het EHRM1, rekening te worden gehouden met alle
beroepen waarover de verzoekers beschikken, met inbegrip van de
beroepen die het mogelijk maken zich te verzetten tegen de
tenuitvoerlegging van een maatregel tot verwijdering naar een land
waar een risico bestaat dat artikel 3 van het Europees Verdrag voor
de rechten van de mens te hunnen aanzien wordt geschonden. In
dat verband, ondanks het feit, enerzijds, dat de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen een schorsende werking met volle
rechtsmacht toekent aan de vorderingen tot schorsing (gewone of
bij uiterst dringende noodzakelijkheid) die kunnen worden
ingesteld tegen een maatregel tot verwijdering van het
grondgebied, en dat een dergelijke maatregel, anderzijds, pas na een
minimumtermijn een gedwongen uitvoering kan krijgen, kan de
vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid niet
worden beschouwd als een daadwerkelijk beroep in de zin van het
voormelde artikel 13. De schorsende werking met volle rechtsmacht
ervan vloeit immers niet voort uit een wet, doch uit de rechtspraak
van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, zodat, in
tegenstelling tot wat het EHRM eist2, niet kan worden gewaarborgd
dat de administratie van de Dienst Vreemdelingenzaken die
rechtspraak in de praktijk zal naleven. De schorsing van de
verwijderingsmaatregel hangt overigens af van drie voorwaarden.
Eén daarvan is de vereiste van een ernstig middel, in het kader
waarvan – zoals reeds is opgemerkt – het niet gewaarborgd is dat
rekening kan worden gehouden met de nieuwe elementen.

Het Hof besluit derhalve, gelet op hetgeen voorafgaat, dat artikel 2
van de wet van 15 maart 2012, ten aanzien van het recht op een
daadwerkelijk beroep tegen een beslissing tot verwerping van de

1 Zie met name EHRM, C{onka t. België, alsook Gebremedhin (Gaberamadhien) t. Frankrijk
en Singh en anderen t. België,voormeld.

2 Zie de in de vorige voetnoten vermelde arresten.
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asielaanvraag en tot weigering om de subsidiaire bescherming toe
te kennen, een verschil in behandeling invoert tussen de daarin
beoogde asielzoekers en de andere asielzoekers die, tegen de
beslissing tot verwerping van hun aanvraag, een beroep met volle
rechtsmacht kunnen instellen voor de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen dat een schorsende werking heeft.

Het verschil in behandeling berust op een objectief criterium, dat
van het land waarvan de asielzoeker de nationaliteit heeft of,
wanneer hij staatloos is, van het land waarin hij zijn gewoonlijke
verblijfplaats had alvorens op het grondgebied aan te komen. Zelfs
indien, rekening houdend met artikel 23, lid 4, van de
Procedurerichtlijn, de nationaliteit van de asielzoeker een factor is
die in aanmerking kan worden genomen als rechtvaardigingsgrond
voor de behandeling bij voorrang of de versnelde behandeling van
een asielaanvraag, vloeit hieruit evenwel niet voort dat1, door te
voorzien in een dergelijke behandeling voor de asielaanvragen
ingediend door personen afkomstig uit bepaalde als veilig
beschouwde landen, de lidstaten die asielzoekers de
« fundamentele waarborgen » zouden kunnen ontzeggen die zijn
ingevoerd door de Procedurerichtlijn of door de « basisbeginselen »
van het Europees recht, te dezen het recht op een daadwerkelijk
beroep gewaarborgd bij artikel 47 van het Handvest en bij artikel 39
van de Procedurerichtlijn. Om in overeenstemming te zijn met die
bepalingen impliceert het recht op een daadwerkelijk beroep dat het
beroep schorsend is, en dat het een strikt en volledig onderzoek van
de grieven van de verzoekers door een autoriteit met een
bevoegdheid met volle rechtsmacht mogelijk maakt, en bovendien
dat het, betreffende de beslissing tot verwerping van de
asielaanvraag, ook een onderzoek veronderstelt van de grieven
afgeleid uit de schending van de bepalingen met betrekking tot de
toekenning van de status van vluchteling of van de subsidiaire
bescherming.

Het Hof besluit derhalve dat het verschil in behandeling, ten
aanzien van de mogelijkheid om een daadwerkelijk beroep in te
stellen tegen de beslissing die een einde maakt aan de

1 HvJ, 31 januari 2013, H.I.D. en B.A., C-175/11, punt 73.
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asielprocedure, onder asielzoekers naargelang zij al dan niet
afkomstig zijn uit een veilig land, berust op een criterium dat niet
wordt toegestaan door de Procedurerichtlijn en dat derhalve niet
relevant is. Het wijst eveneens op het onevenredige karakter van die
maatregel aangezien het doel van de snelheid, waarnaar de
wetgever streeft, had kunnen worden bereikt door de termijnen
voor het instellen van het beroep met volle rechtsmacht in te korten,
waarin de wet overigens reeds heeft voorzien voor andere gevallen.

14. De wijzigingen die de wet van 19 januari 2012 aanbrengt in
de wetgeving met betrekking tot de opvang van asielzoekers
(arrest nr. 95/2014)

De wet van 19 januari 2012 wijzigt, zoals het opschrift ervan
aangeeft, de wetgeving met betrekking tot de opvang van
asielzoekers. Bij het Hof zijn beroepen ingesteld tot vernietiging van
de artikelen 4, c), 5, 6, 11 en 12 van die wet. Het Hof heeft die
beroepen gedeeltelijk ingewilligd wat het voormelde artikel 12
betreft.

De bestreden artikelen 4, c), en 5 staan Fedasil toe de materiële hulp
te weigeren aan de vreemdeling die een tweede asielaanvraag
indient.

Uitgaande van zijn arrest nr. 135/20111 en de parlementaire
voorbereiding van het bestreden artikel 4, c), besluit het Hof dat de
opheffing van het automatische karakter van de verlenging van de
materiële hulp zodra een tweede asielaanvraag is ingediend,
relevant is om het door de wetgever nagestreefde doel te bereiken –
namelijk het ontmoedigen van de onrechtmatige indiening van
aanvragen die alleen het verblijf in de opvangcentra beogen te
verlengen, en aldus het verlichten van de asielprocedure. Het Hof
oordeelt eveneens dat, onder voorbehoud van de interpretatie dat
de minderjarige asielzoekers het recht op materiële hulp dat hun is
erkend, niet verliezen, die maatregel niet op onevenredige wijze
afbreuk doet aan de rechten van de betrokken personen.

1 Zie het verslag 2011, pp.115-128.
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Het bestreden artikel 12 bepaalt dat het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn geen maatschappelijke dienstverlening is
verschuldigd aan de onderdanen van de lidstaten van de Europese
Unie, noch aan hun familieleden, gedurende de eerste drie
maanden van hun verblijf of, in voorkomend geval, de langere
periode bedoeld in artikel 40, § 4, eerste lid, 1°, van de wet van
15 december 1980, en evenmin ertoe gehouden is om vóór de
verwerving van het duurzame verblijfsrecht steun voor
levensonderhoud toe te kennen. Die bepaling werd verweten,
enerzijds, een einde te maken aan het recht op maatschappelijke
dienstverlening, met inbegrip van het recht op dringende medische
hulp, voor de onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie en
hun familieleden, gedurende de eerste drie maanden van hun
verblijf, alsook voor de onderdanen van de lidstaten van de
Europese Unie die op het Belgische grondgebied zijn gekomen op
zoek naar werk, en hun familieleden, gedurende hun hele zoektocht
naar werk en, anderzijds, een einde te maken aan de steun voor
levensonderhoud voor de onderdanen van de lidstaten van de
Europese Unie tot het verkrijgen van een duurzaam verblijfsrecht.

Het Hof is van oordeel dat in beginsel de achteruitgang die de
bestreden bepaling invoert ten aanzien van het recht op
maatschappelijke dienstverlening, kan worden verantwoord door
de noodzaak om het bestaande systeem van sociale bescherming te
vrijwaren. Rekening houdend met het vrije verkeer dat de
onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie genieten en dat
aanzienlijke migratiestromen mogelijk maakt, vermocht de
wetgever immers ervan uit te gaan dat gebruik moest worden
gemaakt van de mogelijkheid die artikel 24, lid 2, van de voormelde
richtlijn hem biedt om het recht van die onderdanen op
maatschappelijke dienstverlening bij hun aankomst op het
Belgische grondgebied te beperken.

Er dient evenwel te worden nagegaan of het bestreden artikel 12
verenigbaar is met artikel 24 van de voormelde
richtlijn 2004/38/EG. Volgens het Hof van Justitie moet artikel 24,
lid 2, van de richtlijn « als afwijking van het beginsel van gelijke
behandeling dat is neergelegd in artikel 18 VWEU en waaraan
artikel 24, lid 1, van richtlijn 2004/38 slechts specifieke uitdrukking
geeft, […] strikt en in overeenstemming met de bepalingen van het
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Verdrag, met inbegrip van die inzake het burgerschap van de Unie
en het vrije verkeer van werknemers, worden uitgelegd ».1 In het
licht van die interpretatie maakt het Hof het volgende onderscheid.

Ten aanzien van de Unieburgers, niet-Belgen, die de status van werknemer
hebben of behouden en hun familieleden verweten de verzoekende
partijen het bestreden artikel 12 dat het door de algemene
bewoordingen waarin het is gesteld, toelaat om ook de
maatschappelijke dienstverlening te weigeren aan die Unieburgers,
wat niet wordt toegelaten door artikel 24, lid 2, van de
richtlijn 2004/38/EG.

Zoals het Hof van Justitie heeft geoordeeld2, blijkt uit de
bewoordingen van het voormelde artikel 24, lid 2, dat de daarin
vervatte afwijking van het gelijkheidsbeginsel niet tegenstelbaar is
aan de werknemers, noch aan de personen die die status hebben
behouden, noch aan hun familieleden. Dat beginsel geldt niet enkel
voor de sociale bijstand, maar tevens voor de steun voor
levensonderhoud, wanneer die wordt toegekend aan de
werknemers.3 Hieruit vloeit voort dat, in zoverre het bestreden
artikel 12 van toepassing is op, enerzijds, de Europese burgers,
onderdanen van een andere lidstaat, die werknemers zijn of
personen die die status behouden, en, anderzijds, hun familieleden,
die bepaling - alsook de perken die zij bevat ten aanzien van de
toegang tot de maatschappelijke dienstverlening en de steun voor
levensonderhoud - buiten het personele toepassingsgebied van
artikel 24, lid 2, van de voormelde richtlijn 2004/38/EG valt.
Bovendien heeft het bestreden artikel 12 een verschil in behandeling
ingevoerd dat in strijd is met artikel 24, lid 1, van de richtlijn4. Het
Hof vernietigt bijgevolg artikel 12 van de wet van 19 januari 2012 in
zoverre het van toepassing is op de onderdanen van de lidstaten

1 Zie, in die zin, de arresten van 4 juni 2009, Vatsouras en Koupatantze, C-22/08 en
C-23/08, Jurispr. p. I-4585, punt 44, alsook Commissie t. Oostenrijk, punten 54 en 56,
HvJ, 21 februari 2013, L.N., C-46/12, punt 33.

2 HvJ, voormeld, Vatsouras en Koupatantze, punt 34, HvJ, 21 februari 2013, L.N., C-46/12,
punt 35; 19 september 2013, Brey, C-140/12, punt 66.

3 HvJ, voormeld, L.N., punten 50-51.
4 HvJ, voormeld, L.N., punt 51, en Vatsouras en Koupatantze, punt 32.
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van de Europese Unie die de status van werknemer (al dan niet in
loondienst) hebben of behouden, alsook op hun familieleden die
legaal op het grondgebied verblijven.

Het Hof wijst daarentegen de kritiek af die de verzoekende partijen
hebben geformuleerd ten aanzien van de situatie van de werkzoekende
burgers van de Unie en hun familieleden, alsook ten aanzien van de steun
voor levensonderhoud voor de burgers van de Unie andere dan werknemers
en hun familieleden. Het Hof formuleert evenwel een voorbehoud
van interpretatie in verband met het begrip « steun voor
levensonderhoud » : in zoverre het bestreden artikel 12 de
omzetting beoogt van artikel 24, lid 2, van de richtlijn 2004/38/EG,
is het redelijk ervan uit te gaan dat de wetgever aan het begrip
« steun voor levensonderhoud » dezelfde inhoud heeft willen geven
als die welke de Europese wetgever eraan heeft gegeven en dat hij
het derhalve mogelijk heeft willen maken dat de steun voor
levensonderhoud voor studies toegekend in de vorm van een
studiebeurs of een studielening, wordt geweigerd zolang geen
duurzaam verblijfsrecht is verkregen.

Wat de dringende medische hulpverlening betreft, voerden de
verzoekende partijen aan dat de bestreden bepaling een
discriminerend verschil in behandeling tot stand bracht in zoverre
de onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie en hun
familieleden geen aanspraak meer kunnen maken op de dringende
medische hulp ten laste van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn, terwijl de illegaal in het Rijk verblijvende
vreemdelingen daarop aanspraak kunnen maken met toepassing
van artikel 57, § 2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het Hof stelt vast dat, wanneer Europese burgers gedurende de
eerste drie maanden van hun verblijf een beroep doen op het
socialebijstandstelsel, in de in artikel 42bis, § 1, van de wet van
15 december 1980 bedoelde gevallen een einde kan worden gemaakt
aan hun verblijfsrecht en zij, overeenkomstig artikel 14 van de
richtlijn 2004/38/EG, het voorwerp kunnen uitmaken van een
verwijderingsmaatregel. Aldus verschilt hun situatie niet
fundamenteel van die van de vreemdelingen die illegaal in het Rijk
verblijven. Luidens artikel 57, § 2, van de organieke wet van 8 juli
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1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn is
de taak van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn ten
aanzien van die categorie van vreemdelingen beperkt tot het
verlenen van dringende medische hulp. Ten gevolge van de
bestreden bepaling blijven burgers van de Unie gedurende de eerste
drie maanden van hun verblijf daarentegen verstoken van die
dringende medische hulp.

Na te hebben besloten tot de relevantie van de bestreden maatregel,
gaat het Hof na of die evenredig is ten aanzien van het nagestreefde
doel.

Het Hof merkt in de eerste plaats op dat, in de meeste gevallen, de
burgers van de Unie tijdens de eerste drie maanden van hun verblijf
op het Belgische grondgebied hetzij onder de Belgische
ziekteverzekering of onder die van hun land van herkomst vallen,
hetzij over een verzekering dienen te beschikken die de
ziektekosten in het land volledig dekken. Opdat het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn dringende medische hulp
dient te verlenen, volstaat het niet dat, overeenkomstig artikel 1,
eerste lid, van het koninklijk besluit van 12 december 19961, een
medisch getuigschrift de dringendheid ervan aantoont. Het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dient middels een
sociaal onderzoek na te gaan of de behoefte aan dienstverlening
bestaat en welke de omvang ervan is (artikel 60, § 1, van de
organieke wet van 8 juli 1976). De dringende medische hulp zal niet
verschuldigd zijn wanneer uit dat onderzoek zou blijken dat de
betrokkene onder de Belgische ziekteverzekering of onder die van
zijn land van herkomst valt of dat hij over een verzekering zou
beschikken die de ziektekosten in het land volledig dekken.
Hetzelfde geldt wanneer de betrokkene over andere
bestaansmiddelen beschikt. Ten slotte dient ook rekening te worden
gehouden met artikel 42bis, § 1, van de wet van 15 december 1980.
In zoverre de burger van de Unie die dringende medische hulp
ontvangt niet langer aan de voormelde voorwaarden voldoet of een
onredelijke belasting vormt voor het socialebijstandsstelsel van het

1 « betreffende de dringende medische hulp die door de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn wordt verstrekt aan de vreemdelingen die onwettig in het
Rijk verblijven ».
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Rijk, kan er, behoudens in de in artikel 42bis, § 2, van diezelfde wet
bepaalde gevallen, een einde worden gemaakt aan het
verblijfsrecht. Bijgevolg zal de dringende medische hulp beperkt
zijn tot de tijd die nodig is om de betrokkene van het grondgebied
te verwijderen.

Gelet op het voorgaande besluit het Hof dat het betwiste verschil in
behandeling niet redelijk verantwoord is. Het vernietigt derhalve
artikel 12 van de wet van 19 januari 2012 in zoverre het de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn toelaat de dringende medische
hulp te weigeren aan de onderdanen van de lidstaten van de
Europese Unie en aan hun familieleden gedurende de eerste drie
maanden van het verblijf.

VI. RECHT OP ONDERWIJS

15. Huisonderwijs in de Vlaamse Gemeenschap
(arrest nr. 80/2014)

Bij het Hof zijn beroepen ingesteld tot vernietiging van
verschillende bepalingen van het decreet van de Vlaamse
Gemeenschap van 19 juli 2013 betreffende het Onderwijs XXIII die
alle betrekking hebben op het huisonderwijs.1 In de parlementaire
voorbereiding van dat decreet wordt de nieuwe regelgeving inzake
huisonderwijs als volgt toegelicht : « Ouders kunnen in functie van
hun kind voor een bepaalde vorm van huisonderwijs kiezen. Om
een helder kader te schetsen en de kwaliteit van het huisonderwijs
te waarborgen, is het noodzakelijk de regelgeving op een aantal
punten te verduidelijken en nieuwe elementen toe te voegen. De
aanpassingen situeren zich op het vlak van terminologie,
instapdatum, controle op het huisonderwijs en een
kwaliteitscontrole via de Vlaamse examencommissie ».

1 Namelijk de artikelen II.1, 1°, II.9, II.10, II.45, III.2, 1°, III.19, III.20 en III.81 van dat
decreet.
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De verzoekende partijen voerden de schending aan, door de
bestreden bepalingen, van de artikelen 10, 11, 19, 22, 23, derde lid,
5°, 24, §§ 1, 3 en 4, en 27 van de Grondwet, al dan niet in samenhang
gelezen met de artikelen 22bis en 24, § 3, ervan, met een aantal
internationale verdragsbepalingen en met een aantal algemene
rechtsbeginselen.

Het Hof onderzoekt achtereenvolgens de middelen ten aanzien van
de vrijheid van onderwijs, het recht op onderwijs, de gelijkheid
inzake onderwijs, het recht op de eerbiediging van het privéleven,
de vrijheid van eredienst en van meningsuiting, de vrijheid van
vereniging en het recht op culturele en maatschappelijke
ontplooiing.

Na afloop van dat onderzoek en om de in het arrest nr. 80/2014
gedetailleerde motieven verwerpt het Hof alle middelen, behalve
het middel dat in het arrest nr. 37/2014 heeft geleid tot de schorsing
van artikel 81, eerste lid, van het decreet van 13 juli 2013, dat de
inwerkintreding regelde van artikel 20.III van dat decreet.

In verband met dat middel, afgeleid uit de schending van de
artikelen 10, 11 en 24, § 4, van de Grondwet, al dan niet in
samenhang gelezen met het rechtszekerheidsbeginsel, het
vertrouwensbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel, stelt het Hof
vooreerst, in algemene termen, dat de decreetgever, indien hij een
beleidswijziging noodzakelijk acht, vermag te oordelen dat zij met
onmiddellijke ingang moet worden doorgevoerd en dat hij in
beginsel niet ertoe is gehouden in een overgangsregeling te
voorzien. De artikelen 10 en 11 van de Grondwet zijn slechts
geschonden indien de overgangsregeling of de ontstentenis daarvan
tot een verschil in behandeling leidt waarvoor geen redelijke
verantwoording bestaat of indien aan het vertrouwensbeginsel op
buitensporige wijze afbreuk wordt gedaan. Dat laatste is het geval
wanneer de rechtmatige verwachtingen van een bepaalde categorie
van rechtsonderhorigen worden miskend zonder dat een
dwingende reden van algemeen belang voorhanden is die het
ontbreken van een te hunnen voordele ingestelde
overgangsregeling kan verantwoorden. Het vertrouwensbeginsel is
nauw verbonden met het - tevens door de verzoekende partijen
aangevoerde - rechtszekerheidsbeginsel, dat de decreetgever
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verbiedt om zonder objectieve en redelijke verantwoording afbreuk
te doen aan het belang van de rechtsonderhorigen om in staat te zijn
de rechtsgevolgen van hun handelingen te voorzien.

Artikel III.20 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van
19 juli 2013 betreffende het Onderwijs XXIII, waarvan de
inwerkingtreding was geregeld door artikel 81, eerste lid, voorziet,
op het niveau van het secundair onderwijs, in een grondige
hervorming van het huisonderwijs waarbij aan de betrokken
leerplichtigen en ouders die huisonderwijs volgen respectievelijk
verstrekken, een aantal zware verplichtingen worden opgelegd.

Door die hervorming van het huisonderwijs, zonder
overgangsperiode en binnen vijf dagen na de bekendmaking van
het decreet in het Belgisch Staatsblad, op 1 september 2013 in werking
te doen treden, heeft de decreetgever een maatregel genomen die
onevenredige gevolgen heeft, doordat de invoering van de nieuwe
regeling onvoldoende voorzienbaar was voor diegenen op wie zij
van toepassing is, zodat zij hun handelen om zich met de nieuwe
eisen in overeenstemming te brengen, daar niet tijdig op konden
afstemmen. Het bestreden artikel III.81, eerste lid, doet aldus op
buitensporige wijze afbreuk aan de rechtmatige verwachtingen van
sommige leerplichtigen en van hun ouders, zonder dat een
dwingende reden van algemeen belang de ontstentenis van een te
hunnen voordele ingestelde overgangsregeling kan verantwoorden.

Het Hof vernietigt derhalve, na eerdere schorsing, die bepaling in
zoverre zij voorziet in de inwerkingtreding op 1 september 2013 van
artikel III.20 van dat decreet.
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VII. ADMINISTRATIEF RECHT

16. Het recht van de inwoners om in rechte op te treden
namens de gemeente of de provincie wegens de inertie van die
laatste
(arrest nr. 9/2014)

In het arrest nr. 9/2014 vernietigde het Hof een wijziging van het
Vlaamse Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en een wijziging van het
Vlaamse Provinciedecreet van 9 december 2005 die de mogelijkheid
voor de inwoners van een gemeente respectievelijk een provincie
om namens die gemeente en provincie in rechte op te treden ratione
materiae, sterk inperkten.

Vóór de bestreden wijziging bepaalden het Vlaamse
Gemeentedecreet en het Vlaamse Provinciedecreet dat, als het
college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad
respectievelijk de deputatie of de provincieraad besliste niet in
rechte op te treden, een of meer inwoners in rechte konden optreden
namens de gemeente of de provincie, onder de in die decreten
gepreciseerde voorwaarden. Een inwoner die aldus in rechte
optrad, trad niet op uit eigen naam, maar enkel uit naam en als
vertegenwoordiger van de gemeente of de provincie.

Het recht om namens de gemeente of de provincie in rechte op te
treden, werd de laatste jaren frequenter gebruikt, met name in
combinatie met de milieustakingsvordering bepaald in de wet van
12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming
van het leefmilieu1. Een goede ruimtelijke ordening maakt deel uit
van het te beschermen leefmilieu in de zin van die wet.2

Artikel 1, eerste lid, van die wet verleent dat vorderingsrecht aan
onder meer een « administratieve overheid ». Bijgevolg kunnen de
gemeenten en de provincies een vordering tot staking instellen ter

1 In verband met die wet, zie het arrest nr. 70/2007.
2 Arrest nr. 168/2004, B.1.1; Cass., 8 november 1996, Arr. Cass., 1996, nr. 426; Cass.,

31 maart 2008, Arr. Cass., 2010, nr. 198.
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bescherming van het leefmilieu of ter voorkoming van een ernstige
dreiging voor het leefmilieu op hun grondgebied, voor zover de
bescherming van dat aspect van het leefmilieu tot hun bevoegdheid
behoort.1

De artikelen 59 en 64 van het Vlaamse decreet van 29 juni 2012
wijzigen het voormelde Gemeentedecreet en Provinciedecreet. De
voornaamste wijziging bestaat in de inperking van het
toepassingsgebied van het recht om namens de gemeente of de
provincie in rechte op te treden, tot de gevallen waarin als gevolg
van het stilzitten van de betrokken overheid het leefmilieu schade
wordt toegebracht of een ernstige dreiging van dergelijke schade
ontstaat. Daarnaast wordt dat recht afhankelijk gesteld van een
voorafgaande ingebrekestelling wegens niet-optreden en van het in
acht nemen van een wachttermijn van tien dagen na de betekening
van die ingebrekestelling, waarbinnen de betrokken overheid zelf in
rechte kan optreden. Ten slotte dienen de personen die in rechte
optreden, de gedinginleidende akte te betekenen aan de gemeente
of de provincie. De twee laatstgenoemde voorwaarden zijn
voorgeschreven op straffe van onontvankelijkheid. Uit de
parlementaire voorbereiding blijkt dat de Vlaamse decreetgever met
de bestreden bepalingen in het bijzonder het gecombineerde
gebruik van het substituerend vorderingsrecht en van de
milieustakingsvordering op het gebied van de ruimtelijke ordening
beoogde te beperken. Hij was immers van oordeel dat die
combinatie van rechtsvorderingen tot misbruik aanleiding heeft
gegeven en dat bovendien het college van burgemeester en
schepenen en de deputatie procedureel buitenspel worden gezet,
omdat zij niet kunnen tussenkomen in het geding om hun visie op
het gemeentelijk of provinciaal belang uiteen te zetten of om aan te
voeren dat de namens de gemeente of provincie ingestelde
vordering onontvankelijk of ongegrond moet worden verklaard.

Het Hof stelt in casu geen schending vast van de
bevoegdheidverdelende regels, meer bepaald van de artikelen 10, 11, 39,
77, 125, 128, 129, 134, 160 en 161 van de Grondwet en van de
artikelen 4, 5, 6, § 1, 7 en 10 van de bijzondere wet van 8 augustus

1 Cass., 14 februari 2002, Arr. Cass., 2002, nr. 104.
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1980 tot hervorming der instellingen. De bestreden bepalingen
stellen immers niet de procedureregels voor de rechtscolleges vast,
maar bepalen slechts in welke aangelegenheden een inwoner van
een gemeente of een provincie namens die gemeente of provincie in
rechte mag optreden. Die maatregel heeft betrekking op de werking
van de provinciale en gemeentelijke instellingen, die krachtens
artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 1°, van de bijzondere wet van
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen tot de bevoegdheid
van de gewesten behoort. De nieuwe verplichtingen inzake
ingebrekestelling en betekening, waarmee de federale bevoegdheid
inzake de procedureregels voor de rechtscolleges wordt betreden,
voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 10 van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen,
dat aan de decreetgever impliciete bevoegdheden toekent.

Daarentegen stelt het Hof wel de schending van de artikelen 10 en
11 van de Grondwet vast door de inperking van het toepassingsgebied
ratione materiae die uit de in het geding zijnde bepalingen
voortvloeit. Die inperking roept immers een onverantwoord
verschil in behandeling in het leven tussen, enerzijds, de personen
die namens de gemeente of de provincie in rechte optreden in een
zaak die betrekking heeft op het leefmilieu sensu stricto en,
anderzijds, de personen die in rechte optreden in een zaak die
betrekking heeft op de ruimtelijke ordening of in een zaak die niets
met het leefmilieu sensu lato te maken heeft.

In de materies die tot de gemeentelijke of de provinciale
bevoegdheden behoren, komt het aan de gemeentelijke en de
provinciale overheden toe om onwettige handelingen te doen
ophouden of te voorkomen en om daartoe desnoods in rechte op te
treden. De in het geding zijnde bepalingen beogen de inwoners in
de mogelijkheid te stellen om het hoofd te bieden aan een
onverantwoord stilzitten in dat opzicht. Het komt daarbij aan de
rechter bij wie de zaak aanhangig is gemaakt, toe om de vordering
of het beroep onontvankelijk te verklaren indien de inwoners die
namens de gemeente of de provincie in rechte optreden, geen
collectief, maar een louter persoonlijk belang nastreefden.
Overigens zal de rechter de vordering of het beroep ongegrond
verklaren indien geen onwettigheid werd begaan. De in de
parlementaire voorbereiding uiteengezette motieven kunnen
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bovendien niet verantwoorden waarom de mogelijkheid om
namens de gemeente of de provincie in rechte op te treden, wordt
uitgesloten voor andere materies dan de ruimtelijke ordening,
terwijl in die materies geen gewag wordt gemaakt van enig
misbruik van dat substituerend vorderingsrecht. Het komt
bovendien aan de rechter bij wie de zaak aanhangig is gemaakt, toe
om een eventueel misbruik begaan door de inwoners te bestraffen.
Daartoe dient de inwoner die namens de gemeente of de provincie
in rechte optreedt, overigens een zekerheidstelling aan te bieden.
Bovendien heeft de decreetgever, in zoverre het bestaan van
misbruiken zou vaststaan, niet onderzocht of die misbruiken
konden worden tegengegaan aan de hand van minder ingrijpende
maatregelen. Het Hof vernietigt derhalve, in de bestreden
bepalingen, de bewoordingen die ten grondslag liggen aan de
vastgestelde discriminatie.

Tot slot oordeelt het Hof dat de nieuwe procedurele verplichtingen de
artikelen 10, 11 en 23 van de Grondwet, in samenhang met het
Verdrag van Aarhus, niet schenden, aangezien die normen in dat
kader geen redelijke beperkingen van procedurele aard in de weg
staan.

Het Hof preciseert dat de verplichting van een voorafgaande
kennisgeving en de in acht te nemen wachttermijn zo dienen te
worden geı̈nterpreteerd dat de inwoners alsnog in rechte kunnen
optreden indien de gemeente of de provincie na de
ingebrekestelling slechts een rechtsvordering pro forma instellen.

17. Recht van wederafstand van een onroerend goed dat niet is
aangewend voor het doel waarvoor het werd verworven
(arrest nr. 132/2014)

Aan het Hof werd een vraag gesteld over de bestaanbaarheid,
met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van het verschil in
behandeling tussen, enerzijds, de personen van wie een onroerend
goed door de overheid wordt verworven ter verwezenlijking van
het in de wet van 30 december 1970 betreffende de economische
expansie omschreven doel van algemeen belang en, anderzijds, de
personen van wie een onroerend goed door de overheid wordt
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verworven ter verwezenlijking van een ander doel van algemeen
belang, op grond van de onteigeningswetten van 17 april 1835,
10 mei 1926 en 26 juli 1962. De laatstgenoemden kunnen immers een
recht van wederafstand aanvoeren, in tegenstelling tot de
eerstgenoemden, voor wie een dergelijk recht niet openstaat.

Het Hof besluit tot een schending op grond van de hierna
weergegeven motivering.

Ter verdediging van de in het geding zijnde bepaling werd
aangevoerd dat de wetgever de overheid in staat heeft willen stellen
om grondreserves aan te leggen met de bedoeling die reserves te
gepasten tijde te kunnen aanwenden voor de aanleg van
bedrijventerreinen. De uitoefening van het recht van wederafstand
zou die doelstelling kunnen dwarsbomen, vermits de onteigende
persoon de betrokken goederen zou kunnen terugvorderen op
grond van het gegeven dat die goederen nog niet zijn aangewend
voor de inrichting van een bedrijventerrein.

Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens kan worden afgeleid dat de omstandigheid dat de overheid
een onteigend goed niet onmiddellijk aanwendt ter verwezenlijking
van een doelstelling van algemeen belang niet noodzakelijk leidt tot
een schending van het eigendomsrecht gewaarborgd bij artikel 1
van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor
de rechten van de mens, en dat het aanleggen door de overheid,
door middel van onteigeningen, van grondreserves met de
bedoeling ze te gepasten tijde te kunnen aanwenden voor de
realisatie van een doelstelling van algemeen belang, dient te worden
beschouwd als een techniek die op zich niet onbestaanbaar is met
dat recht. Uit die rechtspraak blijkt echter eveneens dat het behoud
van een onteigend goed in een reserve gedurende een langere
periode onder bepaalde omstandigheden onbestaanbaar is met dat
recht, met name wanneer het behoud van dat goed in de reserve niet
langer steunt op redenen van algemeen belang en het goed
ondertussen een meerwaarde heeft verkregen.1 Uit de rechtspraak
van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens blijkt

1 EHRM, 2 juli 2002, Motais de Narbonne t. Frankrijk, §§ 20-21.
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bovendien dat de niet-teruggave van onteigende goederen wanneer
het doel van algemeen belang niet wordt gerealiseerd, strijdig kan
zijn met het eigendomsrecht gewaarborgd bij artikel 1 van het
voormelde Protocol.1 Daarenboven is een onteigening, krachtens
artikel 16 van de Grondwet, slechts grondwettig als ze « ten
algemenen nutte » is. Die bepaling verzet zich tegen een
niet-teruggave van onteigende goederen wanneer de onteigenende
overheid niet langer het doel van algemeen nut nastreeft of kan
nastreven.

Op grond van artikel 23 van de wet van 17 april 1835 staat het aan
de bevoegde rechter om, alvorens de teruggave van een onteigend
goed te bevelen, na te gaan of de overheid al dan niet heeft verzaakt
aan de realisatie van het onteigeningsdoel, wanneer de onteigende
zich op het recht van wederafstand beroept. Daarbij dient de rechter
rekening te houden met de specifieke aard van het doel van
algemeen belang dat door de overheid met de onteigening werd
nagestreefd, en met de concrete omstandigheden van de zaak om te
bepalen of het onteigende goed onredelijk lang in het bezit van de
overheid is gebleven zonder dat het onteigeningsdoel werd
gerealiseerd.

Rekening houdend met het voorgaande besluit het Hof dat het niet
redelijk verantwoord is dat de personen van wie een onroerend
goed door de overheid wordt verworven of onteigend met
toepassing van artikel 30 van de wet van 30 december 1970, de
teruggave van dat goed niet kunnen vorderen wanneer uit de
concrete omstandigheden van de zaak blijkt dat de overheid het
onteigeningsdoel niet langer nastreeft of kan nastreven, terwijl
andere personen van wie een onroerend goed door de overheid
wordt onteigend het in artikel 23 van de wet van 17 april 1835
geregelde recht van wederafstand kunnen uitoefenen. In beide
gevallen waarborgt het optreden van de bevoegde rechter immers
dat de belangen van de overheid, enerzijds, en die van de
onteigende, anderzijds, in aanmerking worden genomen.

1 EHRM, 13 juli 2004, Beneficio Cappella Paolini t. Sint Maarten, § 33; 8 april 2008,
Keçecioǧlu e.a. t. Turkije, §§ 26-27.
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VIII. ADMINISTRATIEF CONTENTIEUX

18. De bevoegdheid van de Raad van State inzake
dwangsommen
(arrest nr. 56/2014)

Artikel 36 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State
staat de Raad toe dwangsommen op te leggen, onder de
voorwaarden en volgens de regeling die bij die bepaling zijn
vastgesteld. Het Hof oordeelde dat die bepaling de artikelen 10 en
11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 144 en
145 van de Grondwet en met de artikelen 6 en 13 van het Europees
Verdrag voor de rechten van de mens, niet schendt.1

Het eerste verschil in behandeling dat aan het Hof werd voorgelegd,
had betrekking op het feit dat de rechtzoekenden die het voorwerp
van dergelijke dwangsommen uitmaken, geen jurisdictionele
bescherming van hun subjectieve rechten zouden genieten die
gelijkwaardig is aan de jurisdictionele bescherming van diegenen
die zijn onderworpen aan een dwangsom uitgesproken door de
rechtscolleges van de rechterlijke orde.

Zoals uit zijn rechtspraak blijkt, oefent de Raad van State een
grondige rechterlijke toetsing op overheidsbeslissingen uit, waarbij
hij zowel aan de wet als aan de algemene rechtsbeginselen toetst. De
Raad van State gaat daarbij na of de aan zijn toezicht voorgelegde
overheidsbeslissing de vereiste feitelijke grondslag heeft, of die
beslissing uitgaat van de correcte juridische kwalificaties en of de
maatregel niet kennelijk onevenredig is. De dwangsom, die moet
worden gezien als een noodzakelijk instrument om de uitvoering
van de beslissingen van de Raad van State te waarborgen, ontneemt
het hoge administratieve rechtscollege geen enkele
toetsingsbevoegdheid. Het feit dat de toetsing door de Raad van
State in eerste en laatste aanleg wordt uitgeoefend, doet evenmin op
onevenredige wijze afbreuk aan de in het geding zijnde rechten van
de rechtzoekenden aangezien er, behalve in strafzaken, geen

1 Artikel 36 van de wetten op de Raad van State is voorgelegd aan het Hof in de versie
ervan vóór de wijziging bij artikel 12 van de wet van 19 januari 2014.
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algemeen beginsel bestaat dat een rechtspraak in twee instanties
vereist en aangezien, zoals zonet is onderstreept, de Raad van State
een grondige jurisdictionele toetsing uitoefent.

Het tweede verschil in behandeling dat aan het Hof werd
voorgelegd, had betrekking op het feit dat de rechtzoekenden die
aan een door de Raad van State uitgesproken dwangsom zijn
onderworpen, zouden worden gediscrimineerd doordat de Raad
van State een bevoegdheid krijgt die in beginsel uitsluitend zou
toebehoren aan de gewone rechtscolleges, krachtens de
artikelen 144 en 145 van de Grondwet, aangezien de dwangsom de
erkenning impliceert dat subjectieve rechten zijn geschonden.

Net zoals de door de rechtscolleges van de rechterlijke orde
uitgesproken dwangsom, heeft de door de Raad van State
opgelegde dwangsom tot doel de inachtneming te waarborgen van
het gezag van gewijsde van de arresten die hij uitspreekt. Die
arresten hebben evenwel geen betrekking op de schending van
subjectieve rechten. Geen enkele dwangsom kan immers worden
uitgesproken indien zij niet wordt voorafgegaan door een
vernietigingsarrest van de Raad van State. De aard van het door de
grondwetgever aan de Raad van State toevertrouwde
vernietigingscontentieux en de draagwijdte van de arresten die hij
wijst, bepalen de aard van de dwangsom. De mogelijkheid die aan
de Raad van State is verleend om een dwangsom op te leggen,
beoogt het herstel van de wettigheid en een daadwerkelijke
jurisdictionele bescherming te waarborgen, los van elke beoordeling
in verband met het bestaan van eventuele schuld of schade. De
dwangsom uitgesproken door de Raad van State belet overigens
niet dat, krachtens de bevoegdheden die hun bij de artikelen 144 en
145 van de Grondwet zijn toegewezen, een vordering tot dwangsom
met een vergoedend karakter kan worden ingesteld bij de
rechtscolleges van de rechterlijke orde.

ar
re

st
nr

.5
6/

20
14

68



19. Nieuwe procedure voor de benoeming van de burgemeesters
van de randgemeenten - Bevoegdheid van de algemene
vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State
(arresten nrs. 57/2014 en 58/2014)

De bijzondere wet van 19 juli 20121 heeft een nieuwe procedure
ingesteld voor de benoeming van de burgemeesters van de
randgemeenten, waarbij de betwisting van de weigering van een
benoeming door de algemene vergadering van de afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt beslecht.2

Aan het Hof3 is door de Raad van State allereerst een vraag gesteld
over de bestaanbaarheid van die nieuwe procedure met de
artikelen 10 en 11, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 4,
van de Grondwet in zoverre zij een verschil in behandeling doet
ontstaan, wat de procedure van benoeming tot burgemeester
betreft, tussen de kandidaten in de randgemeenten en de
kandidaten in de overige gemeenten van het Nederlandse
taalgebied. Artikel 13bis, § 7, van de Nieuwe Gemeentewet leidt
ertoe dat een arrest van de algemene vergadering van de afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State waarbij een beslissing
tot weigering van de benoeming wordt tenietgedaan, de definitieve
benoeming van de burgemeester in de randgemeenten met zich
meebrengt, hetgeen niet het geval is voor de overige voormelde
gemeenten.

De Ministerraad voerde aan dat, gelet op artikel 160 van de
Grondwet, de in het geding zijnde bepaling in overeenstemming
zou zijn met de Grondwet en dat het niet aan het Hof zou toekomen
om die beoordeling door de Grondwetgever tegen te spreken.

1 « Bijzondere wet houdende wijziging van de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging
van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot
regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige
parlements- en provincieraadsverkiezingen (de zogenaamde ‘ pacificatiewet ’) en van
de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de
benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten betreft ».

2 Op legistiek vlak heeft de nieuwe benoemingsprocedure conreet gestalte gekregen in
de invoeging van een artikel 13bis in de Nieuwe Gemeentewet.

3 Nadat een beroep tot vernietiging was ingesteld, dat het Hof heeft verworpen bij zijn
arrest nr. 57/2014.
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Het laatste lid van artikel 160 van de Grondwet werd toegevoegd bij
de « herziening van artikel 160 van de Grondwet » van 19 juli 2012.
Zoals in het arrest uitvoering wordt beschreven, is de onderlinge
samenhang van die herziening en van verscheidene
wetsvoorstellen, die allemaal betrekking hebben op de
randgemeenten en inzonderheid op de administratieve geschillen
met betrekking tot die gemeenten, de benoeming van hun
burgemeesters en het optreden van de Raad van State
dienaangaande, onderstreept tijdens de aan die teksten gewijde
parlementaire voorbereiding. Daaruit volgt dat de herziening van
artikel 160 van de Grondwet dus in samenhang moet worden
gelezen met de wet van 19 juli 2012 « tot wijziging van de wetten op
de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, wat de
behandeling van geschillen betreft door de algemene vergadering
van de afdeling bestuursrechtspraak, op vraag van personen
gevestigd in de randgemeenten », met de bijzondere wet van 19 juli
2012 « houdende wijziging van artikel 16bis van de bijzondere wet
van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van
artikel 5bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met
betrekking tot de Brusselse Instellingen » en met de in het geding
zijnde bepaling, eveneens in werking getreden op 14 oktober 2012.

De in het geding zijnde nieuwe benoemingsprocedure strekt ertoe
een einde te maken aan de herhaalde betwistingen in de loop van de
laatste jaren met betrekking tot de weigeringen tot benoeming van
burgemeesters in de randgemeenten, door die betwistingen toe te
vertrouwen aan een op taalvlak paritair samengesteld rechtscollege.
Die procedure is ingevoegd in de pacificatiewet van 9 augustus
1988. Die wet heeft als algemeen doel de pacificatie te verzekeren
door het uitvaardigen van bepalingen op het vlak van het
gemeentebestuur en de verkiezingen die van dien aard zijn dat zij
het bestuur van de gemeenten met een speciaal taalstatuut
vergemakkelijken, tegenstellingen tussen de gemeenschappen
vermijden, een harmonieuze deelneming van de taalmeerderheden
en -minderheden aan het beheer van de gemeente toelaten en aan
bepaalde bekommernissen van taalminderheden tegemoetkomen.1

1 Zie arrest nr. 18/90, B.9.1-B.9.2, en arrest nr. 35/2003, B.13.3, verslag 2003, pp. 39-46.
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Het Hof is niet bevoegd om zich uit te spreken over een verschil in
behandeling of een beperking van een grondrecht voortvloeiende
uit een door de Grondwetgever zelf gemaakte keuze. Hoewel die
keuze in beginsel uit de tekst van de Grondwet dient te blijken, kan
de parlementaire voorbereiding ervan te dezen volstaan om
duidelijkheid te hebben over die keuze, nu uit de voormelde
toelichting onomstotelijk en zonder dat hieromtrent tegenspraak
bestond, blijkt dat de Grondwetgever niet alleen kennis had van de
bepalingen betreffende de algemene vergadering van de afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, in werking getreden op
dezelfde dag als de herziening van artikel 160 van de Grondwet,
maar zich tevens de keuzes die eruit voortvloeien eigen heeft
gemaakt. Die vaststelling houdt evenwel niet in dat de in het geding
zijnde bepaling in haar geheel aan de toetsingsbevoegdheid van het
Hof ontsnapt. Uit de in het laatste lid van artikel 160 van de
Grondwet vervatte verwijzing blijkt immers dat de Grondwetgever
zich enkel akkoord verklaart met de door de wetgever gemaakte
keuzes ten aanzien van « de bepalingen betreffende de algemene
vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State ». Die bepalingen beogen zowel de nieuwe bevoegdheden als
de beraadslagingswijzen van de algemene vergadering van de
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In zoverre de
bevoegdheid van het Hof erdoor wordt beperkt, dient de keuze van
de Grondwetgever beperkend te worden geı̈nterpreteerd. Het Hof
dient derhalve na te gaan of de prejudiciële vraag bepalingen
beoogt waarvan de Grondwetgever zich de keuzes eigen heeft
gemaakt.

Het gevolg dat is verleend aan het arrest waarbij de algemene
vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State een beslissing tot weigering van een benoeming van een
burgemeester in een randgemeente tenietdoet, valt klaarblijkelijk
onder « de bepalingen betreffende de algemene vergadering van de
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State » bedoeld in
artikel 160, laatste lid, van de Grondwet. De wordingsgeschiedenis
van de in het geding zijnde bepaling toont voldoende aan dat het
feit dat het arrest van de algemene vergadering leidt tot een
definitieve benoeming, een element vormt dat inherent is aan de
nieuwe bevoegdheid die aan de algemene vergadering van de
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is
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toevertrouwd vanuit de zorg om de herhaalde betwistingen over
weigeringen tot benoeming van burgemeesters in de
randgemeenten effectief te beëindigen. Gelet op het feit dat de
Grondwetgever uitdrukkelijk van mening is geweest dat de andere
grondwettelijke beginselen zich niet ertegen verzetten dat de
algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State ertoe gemachtigd is uitspraak te doen over een
weigering tot benoeming van een burgemeester in de
randgemeenten, kan het verlenen van die bevoegdheid en van de
gevolgen ervan niet met de aangevoerde grondwetsbepalingen
strijdig worden geacht. Aangezien de in het geding zijnde bepaling
op dat punt op een keuze van de Grondwetgever berust, staat het
niet aan het Hof om die bepaling aan de Grondwet te toetsen.

Aan het Hof werd door de Raad van State eveneens een vraag
gesteld over de bestaanbaarheid van het in het geding zijnde
artikel 7 van de bijzondere wet van 19 juli 2012 met de artikelen 4,
10 en 11 van de Grondwet in de precieze interpretatie die door de
verwijzende rechter in aanmerking is genomen. Die
overgangsbepaling voorziet erin dat het loutere bestaan van een
beslissing tot weigering van een benoeming vóór de
inwerkingtreding van de bijzondere wet, niet kan worden
aangevoerd om de weigering tot benoeming van een
aangewezen-burgemeester te verantwoorden.

Na erop te hebben gewezen dat dat artikel 7, gelet op het onderwerp
ervan, niet op een keuze van de Grondwetgever berust en dus
onder de toetsingsbevoegdheid van het Hof valt, herinnert het Hof
eraan dat het in de regel aan de verwijzende rechter toekomt om de
bepalingen die hij toepast te interpreteren, onder voorbehoud van
een kennelijk verkeerde lezing van de in het geding zijnde bepaling.

Uit de parlementaire voorbereiding ervan blijkt dat de in het geding
zijnde overgangsbepaling « enkel betrekking [heeft] op de
benoemingsweigeringen voorafgaand aan de inwerkingtreding van
deze bijzondere wet », zodat « het louter bestaan van een beslissing
tot weigering » niet kan volstaan om op zich de weigering tot
benoeming van een aangewezen-burgemeester te verantwoorden.
In zoverre de prejudiciële vraag uit de in het geding zijnde bepaling
afleidt dat bij de weigering van een benoeming geen rekening mag
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worden gehouden met het gedrag van de kandidaat in de periode
voorafgaand aan de inwerkingtreding van de bijzondere wet, ook al
is dat gedrag waarop de weigering is gebaseerd nog steeds actueel
en relevant wanneer daar expliciet in volhard wordt, baseert zij
zich, zoals de Ministerraad overigens nadrukkelijk bevestigt,
daarentegen op een verkeerde lezing van die bepaling.

20. De (Vlaamse) Raad voor Vergunningsbetwistingen en de
toepassing van de « bestuurlijke lus »
(arrest nr. 74/2014)

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening voorziet in een Raad
voor Vergunningsbetwistingen. Die Raad doet als administratief
rechtscollege inzake ruimtelijke ordening, bij wijze van arresten,
uitspraak over de beroepen tot vernietiging van
vergunningsbeslissingen, valideringsbeslissingen en
registratiebeslissingen. Hij vernietigt een bestreden beslissing
wanneer zij onregelmatig is, namelijk wanneer zij in strijd is met
regelgeving, stedenbouwkundige voorschriften of beginselen van
behoorlijk bestuur (artikel 4.8.2 van de voormelde Codex).

Het Hof vernietigt de artikelen 4.8.4 en 4.8.28, § 2, derde lid, van die
Codex.1 Artikel 4.8.4 voorziet in de mogelijkheid tot toepassing,
onder de in die bepaling vastgelegde voorwaarden, van de
zogenaamde bestuurlijke lus. Daaronder wordt verstaan het
vergunningverlenende bestuursorgaan in elk stadium van het
geding de mogelijkheid bieden om binnen de termijn die de Raad
bepaalt de bestreden beslissing te herstellen of te laten herstellen. In
dat geval biedt artikel 4.8.28, § 2, derde lid, de Raad de mogelijkheid
de kosten geheel of ten dele ten laste te leggen van het
vergunningverlenende bestuursorgaan.

Artikel 4.8.4 werd verweten de artikelen 10, 11 en 23 van de
Grondwet te schenden, al dan niet in samenhang gelezen met
andere grondwetsbepalingen, algemene rechtsbeginselen en

1 Zoals die bepalingen zijn vervangen bij artikel 5 van het decreet van het Vlaamse
Gewest van 6 juli 2012.
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internationaalrechtelijke bepalingen. Het Hof verklaart die kritiek in
verschillende opzichten gegrond.

Door de Raad voor Vergunningsbetwistingen de mogelijkheid te
bieden, wanneer die de toepassing van de bestuurlijke lus voorstelt,
zijn standpunt over de uitkomst van het geschil kenbaar te maken,
dat nochtans tot dezelfde beslissing moet leiden, doet de bestreden
bepaling allereerst op discriminerende wijze afbreuk aan het
beginsel van de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de
rechter. Door niet te voorzien in een op tegenspraak gevoerd debat
over de mogelijkheid tot toepassing van de bestuurlijke lus, in
gevallen waarin zulks nog niet het voorwerp was van een debat
tussen de partijen, en door niet te voorzien in de mogelijkheid om
beroep in te stellen tegen de beslissing die met toepassing van de
voormelde procedure is genomen, na de kennisgeving of de
bekendmaking daarvan, doet de bestreden bepaling daarenboven
op discriminerende wijze afbreuk aan de rechten van verdediging,
het recht op tegenspraak en het recht op toegang tot de rechter.
Doordat zij het betrokken bestuursorgaan toestaat om een
individuele bestuurshandeling die niet uitdrukkelijk was
gemotiveerd na toepassing van de bestuurlijke lus van de vereiste
motivering te voorzien, doet de bestreden bepaling ten slotte
afbreuk aan het bij de wet van 29 juli 1991 gewaarborgde recht van
de adressaat van de handeling, maar eveneens van elke
belanghebbende derde, om onmiddellijk kennis te nemen van de
motieven die de beslissing verantwoorden door de vermelding
ervan in de handeling zelf. Het recht op de uitdrukkelijke
motivering maakt het mogelijk het jurisdictionele toezicht op de
bestuurshandelingen met individuele draagwijdte en de
inachtneming van het beginsel van de wapengelijkheid in het kader
van het administratief contentieux te versterken. Die schending van
de federale bevoegdheid inzake uitdrukkelijke motivering kan, om
de redenen die het Hof specificeert, niet worden gedekt door de
impliciete bevoegdheden.

Wat artikel 4.8.28, § 2, derde lid, betreft, werd aangevoerd dat het
decreet niet enkel de mogelijkheid, maar de verplichting zou
moeten inhouden om bij de toepassing van de bestuurlijke lus de
kosten ten laste van de vergunningverlenende overheid te leggen.
Door niet in een dergelijke verplichting te voorzien, zou de
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voormelde bepaling in strijd zijn met de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met
internationaalrechtelijke bepalingen. Na een redenering in het kader
waarvan het Hof met name verwijst naar zijn arresten nrs. 57/20061,
96/20122 en 85/2013, besluit het Hof dat de voormelde bepaling een
verschil in behandeling invoert tussen twee categorieën van
rechtzoekenden die voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen
een beslissing hebben aangevochten waarvan die Raad vervolgens
heeft vastgesteld dat zij door een onwettigheid is aangetast. Het Hof
beslist dat, doordat de decreetgever heeft bepaald dat de kosten niet
volledig ten laste kunnen worden gelegd van de verzoekende
partijen wanneer de bestreden beslissing wordt vernietigd, maar
niet erin heeft voorzien dat de kosten evenmin volledig ten laste
kunnen worden gelegd van de verzoekende partijen wanneer hun
beroep als gevolg van de toepassing van de bestuurlijke lus wordt
verworpen, er zonder redelijke verantwoording afbreuk wordt
gedaan aan het recht op gelijke toegang tot de rechter.

21. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening - Raad voor
Vergunningsbetwistingen
(arrest nr. 98/2014)

Het decreet van 6 juli 20123 vervangt, bij artikel 5 ervan, het
volledige hoofdstuk VIII « Raad voor Vergunningsbetwistingen »
van titel IV van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO).
Bij het Hof is een beroep ingesteld tot vernietiging van verschillende
bepalingen4 die in dat artikel 5 worden beoogd. Het Hof willigt het
beroep gedeeltelijk in, maar handhaaft de gevolgen van een van de
vernietigde bepalingen.

Ten aanzien van artikel 4.8.14 van de voormelde Codex en de bij de
bestreden bepaling geregelde vereenvoudigde behandeling werd
aangevoerd dat die bepaling de artikelen 10, 11 en 23 van de

1 Zie het verslag 2006, pp. 123-126.
2 Zie het verslag 2012, pp. 182-186.
3 « Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van de Vlaamse Codex

Ruimtelijke Ordening, wat de Raad voor Vergunningsbetwistingen betreft ».
4 De artikelen 4.8.14, 4.8.19, 4.8.20 en 4.8.34, § 2; het Hof zal het beroep evenwel

onontvankelijk verklaren ten aanzien van artikel 4.8.20.
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Grondwet zou schenden, al dan niet in samenhang gelezen met de
algemene beginselen van een behoorlijke rechtsbedeling, meer
bepaald het recht op daadwerkelijke rechtshulp, het recht op
toegang tot een rechter, het recht op een openbare behandeling van
de zaak en het recht van verdediging, met de artikelen 6 en 13 van
het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met de
artikelen 144, 145, 148, 149, 160 en 161 van de Grondwet. Volgens de
verzoekende partijen zou de schending voortvloeien uit de
ontstentenis van een openbare zitting, het gebrek aan tegenspraak,
de ontstentenis van een motiveringsplicht, de ontstentenis van een
openbare uitspraak, de vaststelling dat de kamervoorzitter zowel de
« vereenvoudigde behandeling » voorstelt als erover beslist, de
vaststelling dat voor het voorstel van de kamervoorzitter enkel een
ordetermijn geldt, terwijl ten aanzien van de verzoekende partij een
korte vervaltermijn van vijftien dagen geldt en ten slotte de
mogelijke ontstentenis van een administratief dossier. Ter
ondersteuning van hun middel vergeleken de verzoekende partijen
de procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen met de
procedure voor de Raad van State en met de procedure voor het
Milieuhandhavingscollege.

Op grond van de in het arrest uiteengezette motieven1 verwerpt het
Hof alle onderdelen van dat middel.

Het beroep betrof eveneens artikel 4.8.19 van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, dat betrekking heeft op de versnelde
procedure die volgt op de beslissing van de Raad voor
Vergunningsbetwistingen over de vordering tot schorsing. Die
bepaling werd verweten de artikelen 10, 11 en 23 van de Grondwet
te schenden, al dan niet in samenhang gelezen met de algemene
beginselen van een behoorlijke rechtsbedeling, meer bepaald het
recht op toegang tot een rechter, het recht op daadwerkelijke
rechtshulp, het recht van verdediging en het recht op
wapengelijkheid, met de artikelen 6 en 13 van het Europees Verdrag
voor de rechten van de mens en met de artikelen 144, 145, 160 en 161
van de Grondwet, doordat de vervaltermijn van vijftien dagen

1 Waarin met name wordt verwezen naar de rechtspraak van het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens (EHRM, grote kamer, 23 november 2006, Jussila t. Finland,
§§ 41-42; EHRM, 18 juli 2013, Schädler-Eberle t. Oostenrijk, §§ 97-109).
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waarbinnen de betrokkenen, in overleg met hun advocaat, een
verzoek tot voortzetting moeten indienen, in vergelijking met de
termijn van dertig dagen die geldt in de procedure voor de Raad
van State, te kort zou zijn om een beredeneerd standpunt in te
nemen; bovendien zou die niet worden geschorst tijdens de
gerechtelijke vakantie.

Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de decreetgever, door
het invoeren van een bijkomende « hakbijl »-procedure waarvan de
inachtneming gemakkelijk kan worden nagegaan door de Raad
voor Vergunningsbetwistingen, een wettig doel nastreeft, namelijk
ten gronde het onderzoek van de Raad voor
Vergunningsbetwistingen beperken tot uitsluitend de vorderingen
die na een eerste onderzoek in de schorsingsprocedure voor
vernietiging vatbaar blijken te zijn (artikel 4.8.3 van de VCRO).

Het Hof gaat evenwel na of de bestreden maatregel niet op
onevenredige wijze afbreuk doet aan het recht op toegang tot de
rechter, met name gezien de gevolgen die de schending ervan kan
teweegbrengen voor de situatie van de gedingvoerende partijen.
Een vervaltermijn van vijftien dagen, die ingaat de dag na de dag
van de betekening van het schorsingsarrest, verplicht de betrokken
partijen een heel actieve houding aan te nemen gedurende de
procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen.
Niettegenstaande aan die partijen enkel een formeel verzoek tot
voortzetting wordt gevraagd, zonder inhoudelijke standpunten,
zou een dermate korte vervaltermijn afbreuk kunnen doen aan de
rechten van de verdediging indien hij hen niet in staat stelt op
bevredigende wijze overleg te plegen met hun advocaat. Hij vormt
in elk geval geen relevante maatregel in het licht van het door de
decreetgever nagestreefde doel, aangezien de korte duur van de
termijn de partijen ertoe kan brengen steeds een verzoek tot
voortzetting in te dienen, waardoor het nut van de
« hakbijl »-procedure verdwijnt. Het Hof vernietigt derhalve, in het
in het geding zijnde artikel 4.8.19, eerste, tweede en derde lid, de
woorden « vijftien dagen ».

Een laatste middel betrof ten slotte de onafhankelijkheid van de leden
van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Artikel 4.8.34, § 2, van de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening werd verweten de
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artikelen 10 en 11 van de Grondwet te schenden, al dan niet in
samenhang gelezen met de artikelen 144, 145, 151, 152, 154, 160 en
161 ervan, met de artikelen 6 en 13 van het Europees Verdrag voor
de rechten van de mens en met het algemeen rechtsbeginsel van de
onafhankelijkheid van de rechter en de rechtscolleges, doordat het
aan de Vlaamse Regering de bevoegdheid delegeert om de
bezoldigingen, de toelagen en de vergoedingen van de raadsleden
te bepalen.

Na te hebben verwezen naar de parlementaire voorbereiding van de
in het geding zijnde bepaling en van die waarmee zij is verbonden,
merkt het Hof op dat uit het enkele feit dat de Raad voor
Vergunningsbetwistingen niet tot de rechterlijke macht behoort, niet
kan worden afgeleid dat hij niet aan de vereisten van
onafhankelijkheid en onpartijdigheid zou moeten voldoen. Het
algemeen rechtsbeginsel dat de rechter onafhankelijk en onpartijdig
moet zijn, geldt immers voor alle rechtscolleges.

Artikel 146 van de Grondwet bepaalt dat « geen met eigenlijke
rechtspraak belast orgaan kan worden ingesteld dan krachtens een
wet ». Artikel 161 van de Grondwet bepaalt dat « geen
administratief rechtscollege kan worden ingesteld dan krachtens
een wet ». Uit die grondwetsbepalingen, alsook uit artikel 6 van het
Europees Verdrag voor de rechten van de mens vloeit voort1 dat de
bevoegde wetgever de essentiële beginselen zelf dient te regelen.
Daartoe behoren bij de oprichting van een rechtscollege, met het
oog op zijn onafhankelijkheid, de wedden van zijn leden, hoewel ter
zake de verwijzing naar een schaal of barema kan volstaan. Door de
hele bezoldigingsregeling toe te vertrouwen aan de Vlaamse
Regering, schendt het bestreden artikel de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet, in samenhang gelezen met de voormelde
grondwetsbepalingen en met het algemeen rechtsbeginsel van de
onafhankelijkheid van de rechter.

Het Hof vernietigt derhalve artikel 4.8.34, § 2, van de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening, ingevoegd bij artikel 5 van het decreet
van 6 juli 2012. Om de continuı̈teit en de rechtszekerheid te

1 EHRM, 28 november 2002, Lavents t. Letland, § 114.
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verzekeren, handhaaft het evenwel de gevolgen van die bepaling tot
aan de inwerkingtreding van het decreet van het Vlaams Gewest
van 4 april 2014 « betreffende de organisatie en de rechtspleging van
sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges » en tot uiterlijk
31 december 2014.

22. Beroepen tot herziening van de arresten van de Raad van
State
(arrest nr. 167/2014)

Aan het Hof werden vragen gesteld over de bestaanbaarheid van
artikel 31 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State1 met
artikel 13 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met
de artikelen 6 en 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van
de mens, doordat het een verzoekende partij voor de Raad van State
verhindert een ontvankelijk beroep tot herziening in te dienen op
grond van het feit dat de Raad van State een van haar middelen ten
onrechte onontvankelijk zou hebben verklaard en aldus niet ten
gronde zou hebben onderzocht. Het Hof besluit dat er geen
schending is.

Tegen de arresten van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State kunnen de volgende rechtsmiddelen worden aangewend:
de voorziening in cassatie – op grond van een conflict van
attributie –, het verzet, het derdenverzet en het beroep tot
herziening. Daarnaast voorziet artikel 17 van de bijzondere wet van
6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof in een beroep tot
intrekking van een arrest van de Raad van State, in het geval waarin
het arrest is gegrond op een wetskrachtige norm die door het Hof
werd vernietigd, of op een verordening ter uitvoering ervan.

Uit de aard van de omstandigheden waarin een beroep tot
herziening, krachtens de in het geding zijnde bepaling, ontvankelijk
kan worden ingesteld, blijkt dat de wetgever dat beroep slechts

1 Artikel 31 bepaalt : « Alleen arresten op tegenspraak zijn vatbaar voor herziening. Het
beroep tot herziening is slechts ontvankelijk indien sinds de uitspraak van het arrest
doorslaggevende stukken zijn teruggevonden die door toedoen van de tegenpartij
waren achtergehouden of indien het arrest werd gewezen op als vals erkende of vals
verklaarde stukken. De termijn van beroep gaat in de dag waarop ontdekt wordt dat
het stuk vals is of dat het achtergehouden stuk bestaat ».
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heeft willen openstellen in situaties waarin de Raad van State
manifest werd misleid, ofwel door het voorleggen van valse
stukken, ofwel door het achterhouden van stukken. Het is niet
mogelijk dat beroep tegen een arrest aan te wenden op grond van de
bewering dat de Raad van State een middel ten onrechte
onontvankelijk heeft verklaard en het aldus niet ten gronde heeft
onderzocht.

Het recht op toegang tot de rechter, dat een wezenlijk aspect van het
recht op een eerlijk proces vormt, vereist dat een beslissing van een
administratieve overheid kan worden onderworpen aan de controle
a posteriori van een rechtscollege met volle rechtsmacht. Uit de
rechtspraak van de Raad van State blijkt dat het hoogste
administratieve rechtscollege, zoals uitvoerig in het arrest wordt
beschreven, een volwaardige jurisdictionele toetsing doorvoert
zowel aan de wet als aan de algemene rechtsbeginselen. De
rechtzoekenden beschikken derhalve over een daadwerkelijk
beroep voor een onafhankelijk en onpartijdig rechtscollege tegen
elke administratieve beslissing die hen rechtstreeks en ongunstig
zou raken.

Zoals blijkt uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens1, en binnen de door die rechtspraak
vastgelegde perken2, is het recht op toegang tot de rechter niet
absoluut en kan het worden onderworpen aan
ontvankelijkheidsvoorwaarden die zijn gericht op een goede
rechtsbedeling en het weren van risico’s van rechtsonzekerheid.

1 ERHM, 19 juni 2001, Kreuz t. Polen, § 54; 11 oktober 2001, Rodriguez Valin t. Spanje, § 22;
10 januari 2006, Teltronic CATV t. Polen, § 47.

2 ERHM, 12 november 2002, Zvolský en Zvolská t. Tsjechische Republiek, § 47; 25 mei
2004, Kadlec en anderen t. Tsjechische Republiek, § 26; 26 juli 2007, Walchli t. Frankrijk,
§ 29; 22 juli 2010, Melis t. Griekenland, §§ 27 en 28 ; EHRM, 24 februari 2009, L’Erablière
t. België, § 36; 29 maart 2011, R.T.B.F. t. België, § 70.
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Het behoort niet tot de bevoegdheid van het Hof om op grond van
de elementen die eigen zijn aan een specifiek geschil, te beoordelen
of het oordeel van een rechter betreffende de onontvankelijkheid
van een middel verenigbaar is met het recht op toegang tot de
rechter. Het staat evenmin aan het Hof om de bepaling die aan zulk
een vaststelling van onontvankelijkheid ten grondslag ligt, te
toetsen aan het recht op toegang tot de rechter, vermits zulk een
bepaling niet het voorwerp uitmaakt van de aan het Hof gestelde
vraag.

Noch artikel 13 van de Grondwet, noch artikel 6 van het Europees
Verdrag voor de rechten van de mens waarborgen een recht op een
dubbele aanleg.1 Behalve in strafzaken bestaat er bovendien geen
algemeen rechtsbeginsel dat het bestaan van een rechtspraak in
twee instanties oplegt. De beperking van de grieven die kunnen
leiden tot de herziening van een arrest van de Raad van State is
bijgevolg als dusdanig niet onverenigbaar met het recht op toegang
tot de rechter, zelfs indien daaruit volgt dat bepaalde
onregelmatigheden, die zouden zijn begaan naar aanleiding van die
beslissing, niet kunnen leiden tot de vernietiging of de herziening
ervan. Het behoort tot de logica zelf van een stelsel van
rechtsmiddelen dat, wat de draagwijdte ervan betreft, rekening
wordt gehouden met het bijzonder gezag van de in laatste aanleg
gewezen beslissingen, die in beginsel door hogere rechtscolleges
worden genomen.

Het Hof beslist bijgevolg, gelet op hetgeen voorafgaat en op het
uitzonderlijke karakter van het beroep tot herziening, dat de in het
geding zijnde bepaling, door erin te voorzien dat dat beroep slechts
ontvankelijk kan worden ingesteld in de erin omschreven
- uitzonderlijke - omstandigheden, geen afbreuk doet aan het recht
op toegang tot de rechter, zoals gewaarborgd bij artikel 13 van de
Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 6 en
13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.

1 EHRM, grote kamer, 26 oktober 2000, Kudła t. Polen, § 122; 18 december 2007, Marini
t. Albanië, § 120; 17 juli 2012, Muscat t. Malta, § 42.
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IX. STRAFRECHT EN STRAFRECHTSPLEGING1

23. Rijden met schending van een maatregel tot verlenging van
de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs – Sanctie
(arrest nr. 52/2014)

Artikel 55 van de wetten betreffende de politie over het
wegverkeer bepaalt de gevallen waarin het rijbewijs het voorwerp
kan uitmaken van een onmiddellijke intrekking door het openbaar
ministerie (voor een maximumduur van vijftien dagen), terwijl
artikel 55bis van dezelfde wet - aangenomen om rekening te houden
met het arrest nr. 154/20042 - de verlenging toelaat van een
dergelijke maatregel door de politierechter gedurende twee
bijkomende periodes van ten hoogste drie maanden. Artikel 30, § 3,
van dezelfde wet bestraft hij die een motorvoertuig bestuurt terwijl
zijn rijbewijs onmiddellijk is ingetrokken.

Het Hof werd een vraag gesteld over de bestaanbaarheid van die
bepaling met 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, indien artikel 30, § 3, in die zin wordt
geı̈nterpreteerd dat het het rijden zonder rijbewijs bestraft wanneer
het rijbewijs onmiddellijk is ingetrokken, maar niet wanneer de
onmiddellijke intrekking van het rijbewijs is verlengd. Het Hof
besluit tot een discriminatie, die haar oorsprong echter niet vindt in
de bepaling die aan het Hof is voorgelegd, maar in een lacune in de
wetgeving.

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 20 juli 2005, die
het voormelde artikel 55bis heeft ingevoegd, blijkt dat de maatregel
die erin bestaat een intrekking van het rijbewijs te verlengen, ertoe
strekt bestuurders uit het verkeer te weren die, na het verstrijken
van de termijn van de aanvankelijke intrekking van het rijbewijs,
voor zichzelf of voor andere weggebruikers een dusdanig gevaar
blijven vormen dat het noodzakelijk is op te treden zonder te

1 Zie ook dit verslag, pp. 37-40.
2 Zie het verslag 2004, pp. 73-77.
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moeten wachten op een eventuele jurisdictionele beslissing ten
gronde. Aangezien de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs en
de verlenging ervan dezelfde doelstelling nastreven die erin bestaat
de gevaarlijke bestuurders uit het verkeer te weren - waarbij de
tweede maatregel bovendien in het verlengde ligt van de eerste -, is
het niet verantwoord dat het rijden zonder rijbewijs wanneer dat
onmiddellijk is ingetrokken door het openbaar ministerie, bij de in
het geding zijnde bepaling strafrechtelijk wordt bestraft, terwijl het
rijden zonder rijbewijs tijdens de periode gedurende welke de
onmiddellijke intrekking van het rijbewijs door de politierechter is
verlengd, niet strafrechtelijk wordt bestraft. Zoals reeds opgemerkt,
vindt die discriminatie haar oorsprong evenwel niet in de in het
geding zijnde bepaling, maar in een lacune in de wetgeving, die,
overeenkomstig het wettigheidsbeginsel in strafzaken, alleen de
wetgever kan verhelpen.

24. De strijd tegen fiscale fraude, het « una via »-principe en
het principe non bis in idem
(arrest nr. 61/2014)

Bij het Hof is een beroep ingesteld tot vernietiging van de
artikelen 2, 3, 4, 14 en 15 van de wet van 20 september 2012 « tot
instelling van het ‘ una via ’-principe in de vervolging van
overtredingen van de fiscale wetgeving en tot verhoging van de
fiscale penale boetes », beroep dat het Hof inwilligt wat de
artikelen 3, 14 en 15 betreft.

Ten aanzien van artikel 2 van de bestreden wet werd de wetgever
eerst verweten een discriminerend verschil in behandeling te
hebben ingevoerd door geen voldoende nauwkeurig criterium van
onderscheid vast te stellen dat het mogelijk maakt de hypothesen te
bepalen waarin de belastingplichtigen op wie een vermoeden van
fiscale fraude rust, ofwel strafrechtelijk zullen worden vervolgd,
ofwel administratief zullen worden gesanctioneerd. Het Hof merkt
op dat uit de parlementaire voorbereiding van de bestreden
bepaling blijkt dat de wetgever met opzet geen dwingend criterium
van onderscheid heeft vastgesteld dat het mogelijk maakt om, op
algemene en abstracte wijze, de soorten fiscale misdrijven te
bepalen die ofwel door het openbaar ministerie worden vervolgd,
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ofwel door de belastingadministratie worden gesanctioneerd, en dat
hem dat niet kan worden verweten. Voor alle belastingplichtigen
die worden verdacht van fiscale fraude, kan op dezelfde wijze een
keuze worden gemaakt met betrekking tot de te volgen repressieve
weg, zodat het bestreden artikel 2 de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet niet schendt.

Artikel 2 werd voorts verweten een onverantwoord verschil in
behandeling in te voeren, in zoverre het aan de
belastingadministratie een belangrijke rol zou toekennen bij het
bepalen van de dossiers van fiscale fraude die strafrechtelijk zullen
worden vervolgd, rol die overdreven zou zijn ten opzichte van het
gemeen recht. Het Hof antwoordt dat de bestreden bepaling het
openbaar ministerie het recht om de vervolgingen al dan niet uit te
voeren, niet ontneemt. Het invoeren van een procedure dankzij
welke het openbaar ministerie en de belastingadministratie overleg
plegen over de repressieve weg (strafrechtelijke of administratieve)
die het meest geschikt is in een bijzonder dossier van fiscale fraude,
past binnen de beoordelingsruimte die artikel 151, § 1, van de
Grondwet aan de wetgever laat, temeer daar dat overleg, ongeacht
de afloop ervan, de procureur des Konings niet zou kunnen beletten
om de feiten waarover dat overleg is gevoerd, strafrechtelijk te
vervolgen. Omgekeerd is de procureur des Konings evenmin ertoe
gehouden een opsporingsonderzoek te openen ten aanzien van de
feiten die de belastingadministratie hem ter kennis heeft gebracht
tijdens het bij de bestreden bepaling geregelde overleg. Hij beschikt
overigens over de mogelijkheid vervolgens het noodzakelijk
onderzoek te voeren teneinde, in voorkomend geval, de informatie
te bevestigen die de belastingadministratie hem heeft meegedeeld
en is dus niet afhankelijk van die informatie. De fiscale misdrijven
tasten bovendien de hele gemeenschap aan door de overheid de
middelen te ontnemen die nodig zijn voor haar goede werking.
Hieruit vloeit voort dat, wegens de essentiële verschillen die
bestaan tussen de gemeenrechtelijke klager en de
belastingadministratie, het bestreden verschil in behandeling niet
zonder redelijke verantwoording is.

Ten aanzien van de artikelen 3, 4, 14 en 15 van de bestreden wet
werd die bepalingen met name verweten de artikelen 10, 11, 170 en
172 van de Grondwet te schenden, in zoverre zij, enerzijds,
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discriminaties zouden invoeren bij de toepassing van het beginsel
non bis in idem en in zoverre zij, anderzijds, dat beginsel zouden
schenden.

Een verschil in behandeling dat sommige personen het voordeel
van het beginsel non bis in idem - waarvan het Hof de draagwijdte in
het licht van het Europees Verdrag in detail aangeeft - ontzegt, kan
niet worden verantwoord wegens de aard zelf van het in het geding
zijnde beginsel. Niets zou immers kunnen verantwoorden dat een
categorie van personen de toepassing van het beginsel non bis in
idem wordt geweigerd, terwijl de voorwaarden voor die toepassing
zijn vervuld.

Rekening houdend met het onderzoek van de te dezen relevante
fiscale bepalingen, onderstreept het Hof dat de administratieve
geldboete of de belastingverhoging die op definitieve wijze worden
opgelegd aan de belastingplichtige, zich verzetten tegen het
instellen van nieuwe strafvervolgingen tegen die persoon voor
feiten die, zoals de strafbaarstellingen vervat in de artikelen 449 van
het WIB 1992 en 73 van het BTW-Wetboek, in wezen dezelfde zijn
als die waarvoor hij reeds is veroordeeld. Het merkt eveneens op
dat een administratieve sanctie een definitief karakter krijgt na
afloop van de termijn waarin is voorzien om de gewone beroepen
tegen die beslissing in te stellen of na de uitoefening van die
beroepen.

Na de in het geding zijnde artikelen 3, 4 en 14 te hebben
geconfronteerd met de in het arrest gedetailleerde beginselen,
besluit het Hof dat de wetgever het beginsel non bis in idem heeft
geschonden door het het openbaar ministerie mogelijk te maken
strafvervolgingen in te stellen (door een opsporingsonderzoek te
openen of niet te sluiten of door de strafvordering op gang te
brengen) tegen een persoon die reeds voor in wezen identieke feiten
het voorwerp heeft uitgemaakt van een administratieve sanctie met
een strafrechtelijk karakter die definitief is geworden, alsook door
toe te staan dat die persoon, wegens in wezen identieke feiten,
wordt verwezen naar een strafgerecht of, indien voor dat
rechtscollege reeds een zaak aanhangig is gemaakt, door dat laatste
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toe te staan het onderzoek van de zaak voort te zetten. De
voormelde bepalingen zijn derhalve in strijd met de artikelen 10 en
11 van de Grondwet.

25. De procedure tot voorwaardelijke invrijheidstelling en het
optreden van de directeur van de strafinrichting
(arrest nr. 64/2014)

Op grond van de artikelen 21 en volgende van de wet van 17 mei
2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot
een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het
kader van de strafuitvoeringsmodaliteiten kan de veroordeelde
vóór het einde van de hem opgelegde straf worden vrijgelaten of
een alternatieve modaliteit van strafuitvoering ondergaan.

Bij het Hof werd een beroep tot vernietiging ingesteld tegen enkele
wijzigingen die zijn aangebracht in de procedure tot
voorwaardelijke invrijheidstelling, zoals geregeld in de artikelen 30
en volgende van de voormelde wet. Zo wordt de beslissing tot
voorwaardelijke invrijheidstelling genomen door de
strafuitvoeringsrechter op advies van de directeur van de
strafinrichting en van het openbaar ministerie. Het advies van de
directeur omvat een gemotiveerd voorstel tot toekenning of
afwijzing van de strafuitvoeringsmodaliteit en, in voorkomend
geval, de bijzondere voorwaarden die hij nodig acht op te leggen
aan de veroordeelde (artikel 31, § 3). Er werd aangeklaagd dat de
voormelde wijzigingen de artikelen 10, 11 en 13 van de Grondwet,
al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 6.1, 13 en 14 van
het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met het
algemene rechtsbeginsel van het recht op een eerlijk proces,
schenden doordat aan de veroordeelde de mogelijkheid zou worden
ontnomen om via gerechtelijke weg het advies van de directeur van
de strafinrichting af te dwingen.

Het Hof onderzocht de procedure zoals zij uit de artikelen 30, 31, 33
en 34 van de wet van 17 mei 2006 voortvloeit en stelde vast dat de
wetgever de mogelijkheid voor de veroordeelde heeft afgeschaft om
op grond van het bestreden artikel 31, § 5, het advies van de
directeur van de strafinrichting bij beslissing van de voorzitter van
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de rechtbank van eerste aanleg af te dwingen, maar dat hij tegelijk
maatregelen heeft genomen die ertoe strekken te waarborgen dat de
niet-tijdige afgifte van dat advies de voortgang van de procedure tot
voorwaardelijke invrijheidstelling niet hypothekeert. Zo moet in het
bijzonder artikel 31, § 1, van de wet van 17 mei 2006 aldus worden
begrepen dat het feit dat de directeur van de strafinrichting in
voorkomend geval zijn advies niet heeft uitgebracht binnen de in
artikel 30, § 2, van diezelfde wet bepaalde termijn, hem niet ontslaat
van de verplichting om het dossier samen te stellen en het aan de
strafuitvoeringsrechter over te zenden. Daarenboven kan de
veroordeelde, onder de voorwaarden bepaald in de artikelen 2 en
584, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, bij de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg een vordering instellen teneinde van de
directeur van de strafinrichting de overlegging van het dossier te
eisen, wanneer hij dat niet heeft gedaan binnen de termijn van vier
maanden bepaald in het voormelde artikel 30, § 2, zonder dat het
optreden van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg
evenwel afbreuk doet aan de bevoegdheid van de
strafuitvoeringsrechter en voor zover dat optreden niet
onverenigbaar is met de wettelijke bepalingen en de beginselen die
de werking van de strafuitvoeringsgerechten beheersen.

Rekening houdend met die twee elementen in het bijzonder beslist
het Hof dat de bestreden bepaling niet zonder redelijke
verantwoording is en verwerpt het bijgevolg het beroep.

26. De wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen
van stoffen en de verbeurdverklaring van zaken die toebehoren
aan derden
(arrest nr. 65/2014)

De wet van 24 februari 1921 regelt het verhandelen van
giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope
stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die
kunnen worden gebruikt voor de illegale vervaardiging van
verdovende middelen en psychotrope stoffen1. Zij bevat geen

1 In verband met de wet van 24 februari 1921, zie eveneens het verslag 2004, pp. 77-83
en het verslag 2008, pp. 23-26.
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bepaling die de teruggave mogelijk maakt van zaken die met
toepassing van artikel 4, § 6, ervan worden verbeurdverklaard en
die aan derden toebehoren.

Aan het Hof is een vraag gesteld over een eventuele discriminatie
onder derden die worden geconfronteerd met de
verbeurdverklaring van een aan hen toebehorende zaak, naargelang
die verbeurdverklaring wordt uitgesproken krachtens het
voormelde artikel 4, § 6, dan wel krachtens artikel 43bis van het
Strafwetboek. In het eerste geval is immers niet voorzien in een
teruggaveregeling. Het Hof besluit tot een vaststelling van
schending, in de hierna aangegeven mate.

Na het objectieve en relevante karakter van het gekozen criterium
van onderscheid, afgeleid uit de aard van de misdrijven, te hebben
erkend, onderzoekt het Hof of de in het geding zijnde maatregel niet
op onevenredige wijze afbreuk doet aan de rechten van de personen
die niets met het misdrijf te maken hebben. In dat opzicht wijst het
Hof op de volgende elementen.

Vooreerst laat het in het geding zijnde artikel 4, § 6, met schending
van het fundamentele beginsel van het persoonlijke karakter van de
straffen, de rechter toe de verbeurdverklaring uit te spreken van het
instrument van het misdrijf, ongeacht de goede trouw en de
betrokkenheid bij het misdrijf van de derde aan wie dat instrument
toebehoort. In zoverre bovendien de derde die te goeder trouw
handelt niet over de mogelijkheid beschikt om de teruggave te
verkrijgen van de verbeurdverklaarde zaken die aan hem
toebehoren, maakt de verbeurdverklaring overigens tevens een
eigendomsberoving zonder vergoeding uit en is zij niet bestaanbaar
met artikel 16 van de Grondwet en artikel 1 van het Eerste
Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van
de mens. Ten slotte, in zoverre de in het geding zijnde
verbeurdverklaring kan worden uitgesproken zonder dat de derde
die te goeder trouw handelt en aan wie de zaken toebehoren, in de
mogelijkheid wordt gesteld om zich voor de strafrechter uit te
spreken over de eventuele verbeurdverklaring, is zij niet
bestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in
samenhang gelezen met de rechten van verdediging.
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Het Hof beslist derhalve dat artikel 4, § 6, van de wet van 24 februari
1921 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in zoverre het
toelaat dat zaken die toebehoren aan derden die te goeder trouw
handelen en die niet bij het misdrijf zijn betrokken, worden
verbeurdverklaard, het niet voorziet in de teruggave van de
verbeurdverklaarde zaken aan die personen, en het niet voorziet in
de oproeping van die personen teneinde zich over de eventuele
verbeurdverklaring te kunnen uitspreken.

27. Het deel uitmaken van een criminele organisatie
(arresten nrs. 89/2014 en 122/2014)

Bij zijn arresten nrs. 92/2005 en 116/2005 heeft het Hof in
verband met het oorspronkelijke artikel 324ter, § 1, van het
Strafwetboek geoordeeld « dat het misdrijf van ‘ deel uitmaken ’ van
een criminele organisatie voldoende precies is om eenieder in staat
te stellen het materiële en het morele bestanddeel ervan te kennen »
en dat die bepaling derhalve het wettigheidsbeginsel in strafzaken
gewaarborgd bij de artikelen 12 en 14 van de Grondwet niet
schond.1

Het Hof neemt opnieuw kennis van die bepaling, zoals gewijzigd bij
de wet van 10 augustus 2005. De verwijzende rechter vraagt het Hof
of artikel 324ter, § 1, van het Strafwetboek bestaanbaar is met de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het bepaalt dat
iedere persoon die wetens en willens is betrokken bij een criminele
organisatie wordt gestraft met correctionele straffen, ook al heeft hij
niet de bedoeling een misdrijf in het kader van die organisatie te
plegen of daaraan deel te nemen op een van de in de artikelen 66 tot
69 van het Strafwetboek bedoelde wijzen, terwijl een dergelijke
vorm van betrokkenheid niet strafbaar wordt gesteld in de
artikelen 139 tot 141ter van het Strafwetboek (terroristische
organisaties), noch in de artikelen 322 tot 324 van hetzelfde wetboek
(bendevorming). Het Hof zal besluiten dat er geen schending is,
onder voorbehoud van de interpretatie die het vermeldt.

1 Zie het verslag 2005, pp. 33-34.
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Rekening houdend met de parlementaire voorbereiding van het
oorspronkelijke artikel 324ter, § 1, die in het arrest in detail wordt
weergegeven, merkt het Hof op dat die bepaling een incriminatie
behelst van het wetens en willens deel uitmaken van een criminele
organisatie1 wanneer die gebruik maakt van bepaalde methodes om
haar doelen te bereiken, ook ten aanzien van personen die zelf geen
misdrijf hebben gepleegd of die niet de intentie hebben gehad enig
misdrijf te plegen in het kader van die criminele organisatie, noch
de intentie hebben gehad daaraan deel te nemen als medeplichtige
of mededader. Het Hof van Cassatie heeft geoordeeld « dat [het
oude] artikel 324ter, § 1, Strafwetboek de bestraffing beoogt van een
persoon, niet om reden van zijn persoonlijke deelname aan
misdrijven of zijn persoonlijke bedoeling misdrijven te plegen, maar
enkel om reden van zijn lidmaatschap van de in artikel 324bis
Strafwetboek omschreven criminele organisatie, en mits hij kennis
heeft van de criminele aard van de organisatie waartoe hij
behoort ».2 De persoon die wetens en willens hechte en duurzame
banden onderhoudt met de leden van een criminele organisatie, die
gebruik maakt van een zekere modus operandi, terwijl hij niet
betrokken is bij de geoorloofde of ongeoorloofde activiteiten van de
criminele organisatie waartoe hij behoort wegens de banden die hij,
met kennis van zaken, met de leden ervan onderhoudt, kan dus
correctioneel worden bestraft. Die incriminatie veronderstelt dus
niet dat, ten aanzien van de geı̈ncrimineerde persoon, de
bestanddelen van de criminele organisatie moeten worden
aangetoond.3

De bij de wet van 10 augustus 2005 in de artikelen 324bis en 324ter
van het Strafwetboek aangebrachte wijzigingen strekten - zo merkt
het Hof op - in wezen ertoe vaak zeer kapitaalkrachtige en vrijwel
onzichtbaar in de samenleving verweven criminele organisaties te
bestrijden. Rekening houdend met die doelstellingen en de
beoordelingsbevoegdheid waarover hij ter zake beschikt, heeft de

1 Krachtens artikel 324bis, eerste lid, van het Strafwetboek begrepen als « iedere
gestructureerde vereniging van meer dan twee personen die duurt in de tijd, met als
oogmerk het in onderling overleg plegen van misdaden en wanbedrijven die strafbaar
zijn met gevangenisstraf van drie jaar of een zwaardere straf, om direct of indirect
vermogensvoordelen te verkrijgen » .

2 Cass., 25 oktober 2005, Arr. Cass., 2005, nr. 537.
3 Cass., 5 juni 2007, Arr. Cass., 2007, nr. 307.
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wetgever in redelijkheid kunnen oordelen dat de regels van
toepassing op bendevorming, met inbegrip van die inzake
deelneming bedoeld in de artikelen 66 tot en met 69 van het
Strafwetboek, niet afdoende waren in de strijd tegen de criminele
organisaties, en dat, in tegenstelling tot de loutere betrokkenheid bij
bendevorming, de enkele betrokkenheid, wetens en willens, bij een
criminele organisatie strafbaar moest worden gesteld wanneer die
organisatie gebruik maakt van intimidatie, bedreiging, geweld,
listige kunstgrepen of corruptie, of commerciële of andere
structuren aanwendt om het plegen van de misdrijven te verbergen
of te vergemakkelijken.

Wat de vergelijking betreft tussen een criminele organisatie en een
« terroristische groep » bedoeld in de artikelen 139 en volgende van
het Strafwetboek - waarvan het Hof de gemeenschappelijke punten
en bijzonderheden in detail aangeeft - heeft de wetgever
redelijkerwijze kunnen oordelen dat het nodig was te voorzien in de
strafbaarstelling van personen die, ongeacht of zij de bedoeling
hebben bepaalde misdrijven in het kader van een criminele
organisatie te plegen of daaraan deel te nemen op een van de in de
artikelen 66 tot 69 van het Strafwetboek bedoelde wijzen, wetens en
willens zijn betrokken bij die organisatie, wanneer die gebruik
maakt van intimidatie, bedreiging, geweld, listige kunstgrepen of
corruptie, of commerciële of andere structuren aanwendt om het
plegen van de misdrijven te verbergen of te vergemakkelijken. Een
dergelijke legitieme maatregel verliest zijn verantwoording niet
doordat de wetgever de betrokkenheid van personen bij andere
strafbare feiten of organisaties, en meer bepaald de betrokkenheid
bij een terroristische groep, niet op soortgelijke wijze strafbaar heeft
gesteld. De wetgever vermocht rekening ermee te houden dat
criminele organisaties met het oog op hun lucratieve doelstelling
doorgaans zowel legale als illegale activiteiten ontplooien, terwijl de
terroristische organisaties terroristische misdrijven plegen als
bedoeld in artikel 137 van het Strafwetboek.

Wat ten slotte de evenredigheid van de in het geding zijnde
bepaling betreft, merkt het Hof op dat, ook al kan zij leiden tot
correctionele straffen, het niet blijkt dat de betwiste maatregel
onevenredige gevolgen teweegbrengt in het licht van de doelstelling
van de wetgever. De hardnekkigheid waarmee criminele
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organisaties niettegenstaande het voorheen beschikbare
strafrechtsarsenaal, met inbegrip van de bepalingen inzake strafbare
deelneming, blijken voort te bestaan of ontstaan en de
moeilijkheidsgraad - zo niet soms de onmogelijkheid - om te
bepalen welke personen binnen de criminele organisatie de intentie
hebben de misdrijven van de organisatie te plegen of eraan deel te
nemen en welke personen enkel zorgen voor faciliteiten of diensten,
nu eens legale dan weer illegale, die de organisatie van pas kunnen
komen, kunnen in redelijkheid verantwoorden dat de wetgever de
in het geding zijnde maatregel heeft genomen, voor zover het gaat
om personen die wetens en willens zijn betrokken bij een criminele
organisatie, wanneer die de in artikel 324ter, § 1, van het
Strafwetboek bedoelde activiteiten ontwikkelt en zich schuldig
maakt aan misdaden en wanbedrijven die strafbaar zijn met een
gevangenisstraf van drie jaar of een zwaardere straf. De woorden
« wetens en willens » houden bovendien in dat de persoon die zich
ertoe beperkt deel uit te maken van de criminele organisatie, niet
kan worden vervolgd indien hij niet weet dat die organisatie
gebruik maakt van de in artikel 324ter van het Strafwetboek
beoogde methodes. Zoals reeds is aangegeven, besluit het Hof
onder dat voorbehoud van interpretatie, in zijn arrest nr. 89/2014,
dat artikel 324ter, § 1, van het Strafwetboek de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet niet schendt.

Het Hof zal die redenering overnemen in zijn arrest nr. 122/2014, als
antwoord op een prejudiciële vraag die over hetzelfde artikel 324ter,
§ 1, van het Strafwetboek aan het Hof was gesteld.1

1 In datzelfde arrest beantwoordt het Hof een tweede prejudiciële vraag betreffende de
bestaanbaarheid van artikel 5, derde lid, 2°, van het Strafwetboek met de artikelen 10
en 11 van de Grondwet, in zoverre die bepaling de handelsvennootschappen in
oprichting met strafbare rechtspersonen gelijkstelt, terwijl zij niet in eenzelfde
gelijkstelling voorziet voor « burgerrechtelijke rechtspersonen in oprichting ». Het Hof
zal besluiten dat er geen schending is, na, in hoofdzaak, de volgende redenering.
Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de wetgever de
handelsvennootschappen in oprichting met de strafbare rechtspersonen heeft
gelijkgesteld om een verschil in behandeling met de reeds opgerichte
handelsvennootschappen te vermijden; de beperking van die gelijkstelling tot de
handelsvennootschappen in oprichting - en dus de invoering van een verschil in
behandeling met de rechtspersonen zonder winstoogmerk in oprichting - werd
verantwoord door de economische activiteiten die die vennootschappen uitoefenen.
Rekening houdend met de ruime beoordelingsbevoegdheid waarover hij inzake het
repressief beleid beschikt, vermocht de wetgever redelijkerwijze aan te nemen dat de
in het geding zijnde gelijkstelling op het stuk van de strafrechtelijke
verantwoordelijkheid zich meer aan hem opdrong ten aanzien van de
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28. De strafuitvoering in geval van een gecorrectionaliseerde
misdaad die in staat van herhaling is gepleegd
(arrest nr. 185/2014)

Naar aanleiding van een prejudiciële vraag van het Hof van
Cassatie onderzoekt het Hof of het bestaanbaar is met de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet dat een persoon die door de
correctionele rechtbank, na correctionalisering, is veroordeeld
wegens poging tot moord1 en die zich bevindt in staat van
wettelijke herhaling in de zin van artikel 56, tweede lid, van het
Strafwetboek2, pas na twee derde van zijn straf te hebben ondergaan
in aanmerking komt voor een voorwaardelijke invrijheidstelling,
terwijl een persoon die wegens poging tot moord naar het hof van
assisen is verwezen en die tot een criminele straf is veroordeeld, al
na één derde van zijn straf te hebben ondergaan in aanmerking
komt voor een voorwaardelijke invrijheidstelling, ook al zou hij zich
bevinden in soortgelijke omstandigheden als die welke worden
beoogd in de in het geding zijnde bepaling.

Het Hof besluit tot een vaststelling van schending, in de hierna
aangegeven mate, met handhaving van de gevolgen.

Bij zijn arresten nrs. 193/2011 en 199/20113 had het Hof reeds
geoordeeld dat het verschil in behandeling wat de strafmaat betreft

privaatrechtelijke rechtspersonen in oprichting die een winstoogmerk nastreven dan
ten aanzien van de privaatrechtelijke rechtspersonen in oprichting die een
onbaatzuchtig doel beogen, ook al kunnen die eveneens economische activiteiten
uitoefenen. Evenzo, rekening houdend met de aard en met de relatief beperkte
draagwijdte van de economische activiteit van de landbouwvennootschappen,
vermocht de wetgever, ondanks het feit dat de landbouwvennootschappen in
oprichting bestemd zijn om rechtspersoonlijkheid te hebben als burgerlijke
vennootschappen, te oordelen dat de gelijkstelling van die
landbouwvennootschappen in oprichting met de strafbare rechtspersonen niet
aangewezen was.

1 De poging tot moord is een misdaad waarvoor de betrokkene in beginsel wordt
berecht door het Hof van Assisen, maar in talrijke gevallen worden dergelijke feiten
berecht door de correctionele rechtbank, na correctionalisering, wanneer verzachtende
omstandigheden in aanmerking kunnen worden genomen.

2 Artikel 56 van het Strafwetboek bepaalt : « Hij die, na tot een criminele straf te zijn
veroordeeld, een wanbedrijf pleegt, kan 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 ».

3 Zie het verslag 2011, pp. 221-227.
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discriminerend was. Ditmaal wenste het Hof van Cassatie te weten
of er ook op het vlak van de stafuitvoering sprake was van een
schending van het gelijkheidsbeginsel.

Het Grondwettelijk Hof gaat vooreerst na wat volgens de wetgever
het verschil in behandeling met betrekking tot de mogelijkheid van
het al dan niet vaststellen van de staat van wettelijke herhaling, kon
verantwoorden. In het geval van een veroordeling door de
correctionele rechtbank biedt de vaststelling van de staat van
wettelijke herhaling de mogelijkheid tot strafverzwaring (tot het
dubbele van de correctionele maximumstraf) omdat de eerste straf
blijkbaar niet voldoende doeltreffend was geweest. Bij een
veroordeling door het hof van assisen wordt de criminele straf op
zich reeds voldoende zwaar geacht en kan de rechter bij de
strafbepaling « in alle behoeften van verzwaring voorzien welke die
herhaling heeft doen ontstaan ».

Het Grondwettelijk Hof stelt vervolgens vast dat er niet enkel
strafverzwarende gevolgen zijn verbonden aan de staat van
wettelijke herhaling, maar dat tevens de mogelijkheid tot
voorwaardelijke invrijheidstelling wordt beperkt omdat in dat geval
de veroordeelde twee derde van zijn gevangenisstraf moet hebben
ondergaan. De verwijzing naar de correctionele rechtbank voor
identieke feiten heeft voornamelijk tot doel het aantal door het hof
van assisen onderzochte zaken te verminderen.

Overigens, ofschoon de correctionele gevangenisstraf een straf is die
verschilt van de criminele straf van de opsluiting, hebben die twee
sancties toch gemeen dat zij de veroordeelde van zijn vrijheid
beroven.

Volgens het Hof is het gelijkheidsbeginsel dan ook geschonden.
Noch de aard van de criminele straf, noch de bekommernis om de
werklast van het hof van assisen te verminderen, kunnen
redelijkerwijs verantwoorden dat een persoon die, na zijn
veroordeling tot een gevangenisstraf van ten minste één jaar, en
minder dan vijf jaar nadat hij die straf heeft ondergaan of sinds die
straf is verjaard, wordt veroordeeld wegens poging tot moord, op
het vlak van de mogelijkheid voor een voorwaardelijke
invrijheidstelling, verschillend wordt behandeld naargelang hij
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wordt verwezen naar het hof van assisen en wordt veroordeeld tot
een criminele straf, dan wel, nadat de misdaad is
gecorrectionaliseerd wegens verzachtende omstandigheden of een
verschoningsgrond, door de correctionele rechtbank of door het hof
van beroep is veroordeeld tot een correctionele straf.

Het Hof beslist derhalve dat artikel 56, tweede lid, van het
Strafwetboek1 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, doch
enkel in zoverre het tot gevolg heeft de persoon die voor een poging
tot moord is veroordeeld door de correctionele rechtbank 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, langer uit te sluiten van de
mogelijkheid van een voorwaardelijke invrijheidstelling dan de
persoon die door het hof van assisen tot een criminele straf is
veroordeeld wegens dezelfde misdaad die in diezelfde
omstandigheden is gepleegd.

Het Hof handhaaft evenwel de gevolgen van de ongrondwettig
verklaarde wetsbepaling om de hierna aangegeven redenen en op
de hierna bepaalde wijze. Het herinnert in de eerste plaats eraan dat
de handhaving van de gevolgen als een uitzondering op de
declaratoire aard van het in het prejudiciële contentieux gewezen
arrest dient te worden beschouwd. Alvorens te beslissen de
gevolgen van de in het geding zijnde bepaling 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. Vervolgens maakt het Hof die afweging. Rekening
houdende met de noodzaak, enerzijds, om de buitensporige
gevolgen van een vaststelling van ongrondwettigheid te voorkomen
door te beletten dat maatregelen kunnen worden genomen op
grond van de in het geding zijnde bepaling en, anderzijds, om niet
toe te laten dat de hiervoor omschreven discriminerende situatie
een redelijke termijn overschrijdt, handhaaft het Hof de gevolgen

1 In samenhang gelezen met artikel 25 van hetzelfde Wetboek, met artikel 2 van de wet
van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden en met artikel 25, § 2, b), van
de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot
een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de
strafuitvoeringsmodaliteiten.
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van het in het geding zijnde artikel 56, tweede lid, tot aan de
inwerkingtreding van een wet die aan die discriminatie een einde
maakt en uiterlijk tot 31 juli 2015.

X. FISCAAL RECHT1

29. De belastbare minimumwinsten ten aanzien van de
ondernemingen en beoefenaars van een vrij beroep, bij
niet-aangifte of bij niet-tijdige overlegging van de aangifte
(arrest nr. 66/2014)

Artikel 342 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
(hierna : WIB 1992) stelt aan de belastingadministratie een
bewijsmiddel door wettelijke vermoedens ter beschikking om het
bestaan en het bedrag van de belastingschuld vast te stellen
wanneer de betrokken belastingplichtige nalaat die gegevens aan de
administratie ter beschikking te stellen. Paragraaf 3 van die
bepaling laat de administratie toe gebruik te maken van het systeem
van forfaitaire minimumwinsten, wanneer de betrokken
belastingplichtigen geen of een laattijdige aangifte doen van hun
inkomsten.

Het Hof heeft zich reeds over artikel 342 van het WIB 1992
uitgesproken in zijn arrest nr. 93/2013.2 Aan het Hof worden
opnieuw vragen gesteld over de bestaanbaarheid, in diverse
opzichten, van diezelfde bepaling met de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet.

Wat allereerst de identieke behandeling betreft die voortvloeit uit
het feit dat het systeem van de forfaitaire minimumwinsten dat
wordt gebruikt ten aanzien van buitenlandse ondernemingen die
geen bewijskrachtige gegevens kunnen voorleggen, werd
uitgebreid tot de ondernemingen of de beoefenaars van een vrij
beroep die geen belastingaangifte doen of deze niet tijdig doen,
merkt het Hof, uitgaande van parlementaire voorbereiding, op dat

1 Zie ook dit verslag, pp. 35-37.
2 Zie het verslag 2013, pp. 195-197.
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de wetgever ten aanzien van de twee voormelde categorieën een
zelfde doelstelling nastreeft. In beide gevallen gaat het immers erom
die categorieën van belastingplichtigen ertoe aan te zetten hun
fiscale verplichtingen na te komen door de fiscus een doelmatiger
verdedigingsmiddel ter hand te stellen wanneer zij zulks niet doen.
De doeltreffendheid van fiscale controles vormt een reden van
algemeen belang en het nastreven daarvan is een legitieme
doelstelling. De in het geding zijnde bepaling, die verband houdt
met de in de artikelen 351 tot 352bis van het WIB 1992 bedoelde
procedure van aanslag van ambtswege, maakt het mogelijk de
toepassing ervan te versnellen door de bewijslast om te keren wat
de bepaling van het belastbare bedrag betreft. Het Hof besluit dat
artikel 342, § 3, van het WIB 1992 een relevant middel is om de
voormelde doelstelling te bereiken. Het heeft evenmin
onevenredige gevolgen, omdat het wettelijk vermoeden dat uit die
bepaling volgt, door de in gebreke blijvende belastingplichtige kan
worden weerlegd door het bewijs te leveren van het juiste bedrag
van de inkomsten die door de uitoefening van zijn beroep zijn
gegenereerd. Overigens kan de belastingplichtige zich bij een
niet-tijdige aangifte op overmacht beroepen indien aan de
voorwaarden daartoe is voldaan.

Wat betreft het feit dat de in het geding zijnde bepaling van
toepassing is op de ondernemingen en beoefenaars van een vrij
beroep en niet op de andere belastingplichtigen, in casu de
werknemers, merkt het Hof op dat er fundamentele verschillen
tussen die categorieën van werknemers bestaan inzake de
belastingstelsels die op hen van toepassing zijn, verschillen die het
bijgevolg niet mogelijk maken ze in alle opzichten te vergelijken.
Het vastleggen van bijzondere wijzen van bewijsvoering om de
belastbare grondslag te bepalen die van toepassing is op de
inkomsten van de ondernemingen of beoefenaars van een vrij
beroep, kan worden verantwoord door het feit dat het voor de
belastingadministratie moeilijker is om het bedrag vast te stellen
van de inkomsten die de beoefenaars van een vrij beroep
ontvangen, aangezien die inkomsten uit diverse bronnen afkomstig
zijn en van jaar tot jaar sterk kunnen variëren, terwijl de
bezoldigingen van de werknemers in beginsel vooraf worden
bepaald en niet aan schommelingen onderhevig zijn.
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Wat ten slotte de identieke behandeling betreft die is voorbehouden
aan de belastingplichtigen die een zelfstandige activiteit in
hoofdberoep uitoefenen en aan diegenen die een zelfstandige
activiteit in bijberoep uitoefenen, merkt het Hof op dat, in
tegenstelling met de werknemers, die meestal per uur worden
bezoldigd, de inkomsten gegenereerd door beroepen zoals die
welke te dezen worden beoogd, niet zozeer worden gemeten per
uur gepresteerde activiteit als wel ten aanzien van de prestatie of de
realisatie van een contract waarbij een beroep wordt gedaan op een
kwaliteit van diensten die berust op een kunde en waarbij de factor
tijd slechts een van de parameters is om het inkomen te bepalen. De
diversiteit van de activiteiten van ondernemers en beoefenaars van
vrije beroepen is zodanig dat het invoeren van een forfait, waarbij
rekening wordt gehouden met de effectieve activiteitsduur, nog
meer ongelijkheden zou kunnen veroorzaken. Aldus zal een zelfde
belastbaar inkomen kunnen zijn verworven in een verschillend
aantal uren naar gelang van de kwaliteit van de beroepsbeoefenaar,
de aangewende middelen, de omgeving van zijn vrij beroep en de
modaliteiten van het contract dat hem aan zijn begunstigde bindt.

30. De repartitiebijdrage ten laste van de
kernexploitanten – Wijzigingen aangebracht bij de wet van
27 december 2012
(arrest nr. 106/2014)

Zoals het opschrift ervan aangeeft, wijzigt de wet van
27 december 2012 de wet van 11 april 2003 betreffende de
voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de
kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in die
kerncentrales. De eerste wet stelt voor het jaar 2012 een
repartitiebijdrage in ten laste van de kernexploitanten bedoeld in
artikel 2, 5°, van de voormelde wet van 11 april 2003 en de in
artikel 24, § 1, van diezelfde wet bedoelde vennootschappen die een
aandeel hebben in de industriële elektriciteitsproductie door
splijting van kernbrandstoffen. Het gedeelte van de
repartitiebijdrage dat door elk van de bijdrageplichtigen is
verschuldigd, wordt berekend naar rata van hun aandeel in de
industriële elektriciteitsproductie door splijting van
kernbrandstoffen van het laatste kalenderjaar, dat wil zeggen de
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productie van 2011. De repartitiebijdrage voor het jaar 2012 bestaat
uit twee bestanddelen: een basisrepartitiebijdrage, ten bedrage van
250 miljoen euro, en een aanvullende repartitiebijdrage, ten bedrage
van 350 miljoen euro. Er is voorzien in een degressieve ontheffing in
schijven van het bedrag van de aanvullende repartitiebijdrage,
zodat het bedrag ervan in de praktijk tot ongeveer 300 miljoen euro
wordt verminderd.1

Bij het Hof zijn beroepen tot vernietiging van de voormelde wet van
27 december 2012 ingesteld door de drie vennootschappen die die
repartitiebijdrage voor het jaar 2012 verschuldigd zijn. Die beroepen
– die samen de artikelen 2 tot 8 van die wet omvatten – worden door
het Hof verworpen.

Ter ondersteuning van hun beroep voerden de verzoekende partijen
de schending aan van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, naar
gelang van het geval al dan niet in samenhang gelezen met andere,
enerzijds, grondwettelijke of, anderzijds, Europeesrechtelijke
bepalingen of beginselen.

Wat de schending van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie,
afzonderlijk beschouwd, betreft, werd achtereenvolgens betoogd dat
de repartitiebijdrage, beschouwd in het basisbestanddeel en het
aanvullende bestanddeel ervan, een discriminatie tot stand zou
brengen tussen diegenen die die bijdrage verschuldigd zijn en alle
andere Belgische belastingplichtigen, alsook tussen de
bijdrageplichtigen en de andere spelers van de energiesector in
België, dat de repartitiebijdrage een discriminatie zou doen ontstaan
onder de kernexploitanten en, ten slotte, dat de degressieve

1 Voor de jaren vóór 2012 was de situatie als volgt : een repartitiebijdrage van 250
miljoen euro is door dezelfde belastingplichtigen betaald in 2008, 2009, 2010 en 2011,
respectievelijk krachtens de programmawet van 22 december 2008, de programmawet
van 23 december 2009, de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen en
de wet van 8 januari 2012 houdende diverse bepalingen inzake energie en duurzame
ontwikkeling. Bij zijn arrest nr. 32/2010 (zie het verslag 2010, pp. 109-116) heeft het
Hof de beroepen tot vernietiging van de artikelen 60 tot 66 van de programmawet van
22 december 2008, die de eerste repartitiebijdrage instellen, verworpen. De bepalingen
van de voormelde wetten die de repartitiebijdragen voor de jaren 2009 tot 2011
instellen, hebben niet het voorwerp uitgemaakt van beroepen tot vernietiging voor het
Hof.
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ontheffing die de aanvullende repartitiebijdrage betreft, slechts ten
goede zou komen aan twee van de belastingplichtigen en de derde
integendeel zou benadelen.

Wat de schending van het eigendomsrecht betreft, voerden de
verzoekende partijen de schending aan van artikel 16 van de
Grondwet, naar gelang van het geval al dan niet in samenhang
gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het
Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met de
artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet. Met de inmenging in het
recht op het ongestoord genot van eigendom die de bestreden
repartitiebijdrage impliceert, zou geen enkel wettig doel van
algemeen belang worden nagestreefd en zou een overdreven last
worden opgelegd die neerkomt op een verbeurdverklaring en die
klaarblijkelijk onevenredig is.

Wat betreft de schending van het beginsel van de niet-retroactiviteit van
de wetten en van het rechtszekerheidsbeginsel, in combinatie met het
gelijkheidsbeginsel, voerden de verzoekende partijen de schending
aan van de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, in samenhang
gelezen met het beginsel van de niet-retroactiviteit van de wetten,
met het rechtszekerheidsbeginsel en met het beginsel van het
gewettigd vertrouwen. Achtereenvolgens werd betoogd dat de
bestreden repartitiebijdrage in werkelijkheid winsten zou beogen
die in de loop van het jaar 2007 zijn gerealiseerd, dat zij ertoe zou
leiden de versnelde afschrijvingen die in de loop van de periode van
1976 tot 2006 zijn aanvaard, te verwerpen en, ten slotte, dat zij in
werkelijkheid overwinsten zou belasten die in 2011 en niet in 2012
zijn gerealiseerd.

Wat betreft de middelen afgeleid uit de schending van het recht van de
Europese Unie, in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet, ten slotte, werd allereerst de schending aangevoerd van
artikel 3, leden 1, 2 en 15, van de richtlijn 2009/72/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit
en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG : de bestreden
bepalingen zouden de kernexploitanten
openbaredienstverplichtingen opleggen die door voormelde
bepalingen zijn verboden. Daarenboven voerde dezelfde
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verzoekende partij de schending aan van de artikelen 107 en 108
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
(VWEU), doordat de bestreden bepalingen in twee opzichten een
illegale staatssteun zouden invoeren : enerzijds zou het gaan om een
staatssteun ten voordele van de producenten van elektriciteit op
basis van andere bronnen dan de splijting van kernbrandstoffen, in
zoverre zij de bestreden repartitiebijdrage niet verschuldigd zijn;
anderzijds zou de degressieve vermindering van de aanvullende
repartitiebijdrage een illegale staatssteun zijn ten voordele van de
andere kernexploitanten en vennootschappen die een aandeel
hebben in de elektriciteitsproductie door splijting van
kernbrandstoffen, dan zijzelf.

Zoals reeds werd opgemerkt, verwerpt het Hof, om de redenen die
in het arrest uitvoering worden beschreven, al die middelen.

31. De fiscale regularisatie – Wijzigingen aangebracht bij de
wet van 11 juli 2013
(arrest nr. 130/2014)

Bij het Hof is een beroep ingediend tot vernietiging van
verschillende bepalingen van de wet van 11 juli 2013 tot wijziging
van het systeem van fiscale regularisatie en tot invoering van een
sociale regularisatie (hierna : wet van 11 juli 2013). Die wet maakt
niet alleen een einde aan het permanente karakter van de bij de
programmawet van 27 december 2005 ingevoerde regularisatie,
maar wijzigt ook de regularisatievoorwaarden. In de nieuwe
regularisatieprocedure wordt een onderscheid gemaakt tussen
fiscaal niet verjaarde inkomsten, enerzijds, en fiscaal verjaarde
kapitalen, anderzijds.

Het Hof vernietigt sommige van de voorgelegde bepalingen en
handhaaft daarbij de gevolgen ervan definitief. Het verwerpt het
beroep voor het overige, onder voorbehoud evenwel van de
aangegeven interpretaties.
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Ten aanzien van de overeenstemming van de bestreden bepalingen met de
regels die de bevoegdheid verdelen tussen de federale Staat, de
gemeenschappen en de gewesten

De artikelen 2, 3, 4 en 5 van de wet van 11 juli 2013 werd verweten
de artikelen 10, 11, 35, 39, 170, § 2, en 172 van de Grondwet, de
artikelen 3 en 5 van de bijzondere wet van 16 januari 1989
betreffende de financiering van de gemeenschappen en de
gewesten, artikel 11 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen en artikel 4 van de bijzondere wet van
12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, te
schenden. De voormelde bepalingen zouden niet in
overeenstemming zijn met de bevoegdheidverdelende regels, in
zoverre zij betrekking hebben op de regularisatie van
successierechten en registratierechten.

De artikelen 3, 4 en 5 van de bijzondere wet van 16 januari 1989
kennen aan de gewesten een algemene bevoegdheid toe inzake de
in die artikelen bedoelde belastingen. Voor zover zij niet anders
erover hebben beschikt, moeten de Grondwetgever en de bijzondere
wetgever worden geacht aan de gewesten de volledige
bevoegdheid toe te kennen tot het uitvaardigen van de regels met
betrekking tot de aanslagvoet, de heffingsgrondslag en de
vrijstellingen van de in artikel 3, eerste lid, 1° tot 4° en 6° tot 9°,
bedoelde belastingen, waaronder de successierechten en de
opgesomde registratierechten. Tenzij het gewest er anders over
beslist, zorgt de federale Staat evenwel voor « de dienst van de in
artikel 3, eerste lid, 1° tot 8° en 10° tot 12° bedoelde belastingen ».
Wanneer de federale Staat aldus instaat voor de dienst van die
gewestelijke belastingen en daarbij de procedureregels voor de
inning ervan kan bepalen, moet hij bij de uitoefening van die
bevoegdheid erover waken dat hij niet aan de gewesten
bevoegdheden ontzegt die hun door of krachtens de Grondwet
worden toegewezen. Aldus mag de Staat een belastingplichtige niet
bevrijden van een gewestelijke belasting zonder dat de belasting
werd voldaan tegen de door het gewest bepaalde aanslagvoet of
mag hij niet een vrijstelling verlenen waarin het betrokken gewest
niet heeft voorzien. Een beslissing om af te zien van een
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verschuldigde belasting komt immers neer op het verlenen van een
vrijstelling, wat te dezen tot de bevoegdheden van de gewesten
behoort.

In de periode tijdens welke een regularisatieaangifte
overeenkomstig de nieuwe regularisatievoorwaarden kon worden
ingediend stond de federale Staat in voor de « dienst » van de
successierechten en de registratierechten, en was hij om die reden
onder meer bevoegd voor de inning en de invordering van die
belastingen.

Door voor de fiscaal niet verjaarde inkomsten te bepalen dat zij
worden onderworpen aan hun « normale belastingtarief » verhoogd
met een boete van 15 of 20 percentpunten, brengen de artikelen 122
en 122/1, § 2, van de programmawet van 27 december 2005, zoals
respectievelijk gewijzigd en ingevoegd bij de bestreden artikelen 3
en 4 van de wet van 11 juli 2013, met zich mee dat personen die hun
verplichtingen betreffende de successierechten of registratierechten
niet zijn nagekomen, de in de bestreden wet geregelde regularisatie
en de eraan verbonden gevolgen slechts kunnen genieten op
voorwaarde dat zij het normale belastingtarief, zoals het door de
gewesten werd vastgesteld, verhoogd met een boete, hebben
betaald. Ofschoon de voormelde artikelen van de programmawet
van 27 december 2005 geen afbreuk doen aan de voor de
gewestelijke belastingen geldende aanslagvoet op zich, kunnen zij,
in zoverre het « normale belastingtarief » niet de moratoire intresten
omvat, niettemin met zich meebrengen dat een belastingplichtige
wordt bevrijd van een gewestelijke belasting zonder dat de
verschuldigde moratoire intresten worden betaald. Het is immers
niet volledig uit te sluiten dat het voor de regularisatie te betalen
bedrag lager is dan het bedrag van de te betalen gewestelijke
belasting, aangevuld met de moratoire intresten. Gelet op het feit
dat de Grondwetgever en de bijzondere wetgever moeten worden
geacht aan de gewesten de volledige bevoegdheid te hebben willen
toekennen tot het uitvaardigen van de regels met betrekking tot de
aanslagvoet, de heffingsgrondslag en de vrijstellingen van de
gewestelijke belastingen, is het vaststellen van de moratoire
intresten, wat de gewestelijke belastingen betreft, een gewestelijke
bevoegdheid.
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Overigens, krachtens artikel 127, § 1, van de programmawet van
27 december 2005, gewijzigd bij artikel 9 van de wet van 11 juli 2013,
brengt de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn ingevolge
een regularisatieaangifte met zich mee dat de personen die zich
schuldig hebben gemaakt aan, onder meer, de misdrijven bedoeld in
de artikelen 133 en 133bis van het Wetboek der successierechten en
in de artikelen 206 en 206bis van het Wetboek der registratie-,
hypotheek- en griffierechten, vrijgesteld zijn van strafvervolging uit
dien hoofde Die wetsbepalingen stellen de straffen vast op de
overtreding, met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te
schaden, van de bepalingen van het Wetboek der successierechten
en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en van
de ter uitvoering ervan genomen besluiten.

Naar luid van artikel 11 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980
tot hervorming der instellingen kunnen, binnen de grenzen van de
bevoegdheden van de gewesten, de decreten de niet-naleving van
de bepalingen ervan strafbaar stellen en de straffen wegens die
niet-naleving bepalen. Krachtens artikel 4 van de bijzondere wet
van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen is
die bepaling van overeenkomstige toepassing op het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest. Binnen de grenzen van hun bevoegdheden
inzake de in artikel 3 van de bijzondere wet van 16 januari 1989
vermelde gewestelijke belastingen, komt het bijgevolg aan de
gewesten toe de inbreuken op de door hen vastgestelde bepalingen
inzake gewestelijke belastingen vast te stellen en de desbetreffende
straffen te bepalen. Zolang de federale overheid evenwel zorgt voor
de dienst van de gewestelijke belastingen, bepaalt zij,
overeenkomstig artikel 5, § 3, van de bijzondere wet van 16 januari
1989, de procedureregels en derhalve ook de sancties op de
overtreding van die regels.

Rekening houdende met het feit dat de Grondwetgever en de
bijzondere wetgever moeten worden geacht aan de gewesten de
volledige bevoegdheid te hebben willen toekennen tot het
uitvaardigen van de regels met betrekking tot de aanslagvoet, de
heffingsgrondslag en de vrijstellingen van de in artikel 3, eerste lid,
1° tot 4° en 6° tot 9°, bedoelde belastingen, dient ervan te worden
uitgegaan dat de artikelen 133 en 133bis van het Wetboek der
successierechten en de artikelen 206 en 206bis van het Wetboek der
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registratie-, hypotheek- en griffierechten, gelet op het doel ervan,
met name betrekking hebben op strafbaarstellingen die de
niet-naleving betreffen van bepalingen die tot de bevoegdheid van
de gewesten behoren.

Op grond van artikel 11 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980
zijn de gewesten niet alleen bevoegd om de niet-naleving van de
door hen aangenomen bepalingen strafbaar te stellen, maar
eveneens - onder voorbehoud van de principiële naleving van de
bepalingen van boek I van het Strafwetboek - om de nadere regels
van de strafbaarstelling, waaronder die betreffende het vrijstellen
van strafvervolging of van straf, te bepalen.

Door de voorwaarden vast te stellen waaronder personen die zich
schuldig hebben gemaakt aan de misdrijven bedoeld in de
artikelen 133 en 133bis van het Wetboek der successierechten en in
de artikelen 206 en 206bis van het Wetboek der registratie-,
hypotheek- en griffierechten - in zoverre zij de niet-naleving van
bepalingen die tot de bevoegdheid van de gewesten behoren,
strafbaar stellen - een vrijstelling van strafvervolging uit dien
hoofde kunnen bekomen, heeft de federale wetgever, in strijd met
de bevoegdheidverdelende regels, een nadere modaliteit geregeld
van strafbaarstellingen die behoren tot de bevoegdheid van de
gewesten.

Mede gelet op het feit dat de in artikel 127 van de programmawet
van 27 december 2005 bedoelde strafrechtelijke immuniteit een
essentieel aspect vormt van een regularisatie en die bepaling niet
kan worden losgekoppeld van de andere bepalingen van
hoofdstuk VI van die wet, zijn de bestreden bepalingen, in zoverre
zij betrekking hebben op de regularisatie van de in artikel 3, eerste
lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 bedoelde successie-
en registratierechten, niet in overeenstemming met de
bevoegdheidverdelende regels.

Het Hof vernietigt derhalve de artikelen 121, 8°, 123, 1°, eerste
streepje, en 127, § 1, van de programmawet van 27 december 2005,
gewijzigd bij de wet van 11 juli 2013, in die – in het arrest
gepreciseerde – mate dat die bepalingen betrekking hebben op de
gewestelijke belastingen inzake successierechten en
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registratierechten bepaald in artikel 3, eerste lid, van de bijzondere
wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de
gemeenschappen en de gewesten. Het Hof beslist tevens dat, ten
gevolge van die vernietigingen, de overige wegens de niet-naleving
van de bevoegdheidverdelende regels bestreden bepalingen in die
zin dienen te worden geı̈nterpreteerd dat personen die hun
verplichtingen inzake de in artikel 3, eerste lid, van de bijzondere
wet van 16 januari 1989 bedoelde successierechten en
registratierechten niet hebben nageleefd, niet in aanmerking komen
om ter zake een regularisatie overeenkomstig de nieuwe
regularisatieprocedure te verkrijgen. Onder voorbehoud van die
interpretatie worden die bepalingen in overeenstemming met de
bevoegdheidverdelende regels geacht.

Het Hof handhaaft evenwel op definitieve wijze de gevolgen van de
voormelde bepalingen, die het vernietigt. Personen die in het
verleden hun verplichtingen inzake successierechten of
registratierechten niet zijn nagekomen en die ter zake een
regularisatieaangifte hebben ingediend, vermochten immers
rechtmatig erop te vertrouwen dat hun aangifte zou leiden tot de
gevolgen die de bestreden wet verbindt aan een regularisatie.

Ten aanzien van de bestaanbaarheid van de bestreden bepalingen met de
bepalingen van titel II en met de artikelen 170 en 172 van de Grondwet

Twee andere middelen waren gericht tegen de artikelen 2, 3, 4, 5, 6,
9 en 19 van de wet van 11 juli 2013 : alle of een deel van die
bepalingen zouden, naar gelang van het geval, de artikelen 10, 11,
12, 14, 170, § 2, en 172 van de Grondwet, al dan niet in samenhang
gelezen met de artikelen 6.1, 6.2 en 7.1 van het Europees Verdrag
voor de rechten van de mens en met artikel 1 van het Eerste
Aanvullend Protocol bij dat Verdrag, schenden. De kritiek had in
hoofdzaak betrekking op de volgende aspecten, die het Hof
opeenvolgend zal onderzoeken : 1) de inwerkingtreding van de
nieuwe regularisatievoorwaarden; 2) de twee types van
regularisatie voor de fiscaal niet verjaarde inkomsten; 3) de
verplichting om een « bondige verklaring omtrent het
fraudeschema » bij de regularisatieaangifte te voegen; 4) het feit dat
de bestreden bepalingen voorzien in hogere regularisatietarieven
dan voorheen; 5) de regularisatieregeling voor fiscaal verjaarde
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kapitalen in de vorm van levensverzekeringen; 6) het wijzigen van
een eerder ingediende regularisatieaangifte; en ten slotte 7) de
ontstentenis van een beroep tegen de regularisatieheffing.

Zoals reeds is opgemerkt, verwerpt het Hof die kritiek om de in het
arrest aangegeven motieven en onder voorbehoud van de
interpretaties1 waarnaar in het dictum wordt verwezen.2

XI. MILIEURECHT3

32. Schadevergoeding voor een bouwverbod als gevolg van een
beschermingsmaatregel
(arrest nr. 12/2014)

Aan het Hof is een vraag gesteld over de verenigbaarheid van de
artikelen 232 en 240 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke
Ordening (hierna : BWRO) met artikel 16 van de Grondwet, al dan
niet in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet en met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij
het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in zoverre in
geen enkele schadeloosstelling is voorzien ten voordele van de
eigenaar van een terrein waarvoor een bouwverbod geldt als gevolg
van een beschermingsbesluit, terwijl in een schadeloosstelling is
voorzien bij artikel 81 van het BWRO ten voordele van de eigenaar
van een terrein waarvoor een bouwverbod geldt als gevolg van een
plan van aanleg met bindende kracht.

Het Hof beslist dat de in het geding zijnde bepalingen het
eigendomsrecht schenden doordat zij niet voorzien in een regeling
inzake schadevergoeding voor een bouwverbod als gevolg van een
beschermingsmaatregel, en dit op grond van de hierna volgende
redenering.

1 In detail omschreven in respectievelijk B.19.6 (in verband met de inwerkingtreding
van de nieuwe regularisatievoorwaarden), B.26.3 (in verband met de twee soorten
regularisaties voor de fiscaal niet-verjaarde inkomsten) en B.50 (in verband met de
ontstentenis van een beroep tegen de regularisatieheffing).

2 In het kader van zijn redenering verwijst het Hof met name naar het arrest
nr. 102/2008 : in verband met dat arrest, zie het verslag 2008, pp. 121-126.

3 Zie de arresten nrs. 74/2014 en 98/2014, pp. 69-73 en 73-75.
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De bepalingen van het BWRO met betrekking tot de bescherming
van het onroerende erfgoed vloeien voort uit de ordonnantie van
4 maart 1993 « inzake het behoud van het onroerende erfgoed ». De
« bescherming » is een van de maatregelen die ertoe strekt het
onroerende erfgoed van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest te
vrijwaren. Zij zal, volgens de parlementaire voorbereiding van de
voormelde ordonnantie, « voor goederen van grote waarde
gelden ». Wanneer de Regering een aanvraag tot bescherming van
een onroerend goed ontvangt, kan zij pas beslissen dat goed te
beschermen na afloop van een « beschermingsprocedure » die zij
moet instellen door de aanneming van een besluit. Die procedure
heeft, ten aanzien van het onroerend goed dat daarvan het
voorwerp uitmaakt, dezelfde gevolgen als een beslissing tot
bescherming, gevolgen die het Hof opsomt. Die gevolgen zijn
slechts tijdelijk. Zij houden op te bestaan na afloop van de
beschermingsprocedure indien de Regering uiteindelijk beslist het
goed niet te beschermen.

Artikel 232 van het BWRO werd aangenomen teneinde de
uitwerking van de bescherming te verstevigen. Artikel 240 van het
BWRO voorziet in een mechanisme van facultatieve subsidiëring
van de werken die nodig zijn voor het behoud van een beschermd
goed. Terwijl het ontwerp dat de ordonnantie van 4 maart 1993 is
geworden, in de oorspronkelijke versie ervan, voorzag in een
vergoeding van de eigenaar van een beschermd goed, heeft de
Regering voorgesteld die bepaling te schrappen, waarbij werd
gesteund op het principe van de niet-vergoeding van de
erfdienstbaarheden van openbaar nut.

Artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees
Verdrag voor de rechten van de mens biedt niet alleen bescherming
tegen een onteigening of een eigendomsberoving (eerste alinea,
tweede zin), maar ook tegen elke verstoring van het genot van de
eigendom (eerste alinea, eerste zin) en elke regeling van het gebruik
van de eigendom (tweede alinea). De beperking van het
eigendomsrecht die een implicatie is van een bouwverbod dat het
« gebruik van eigendom in overeenstemming met het algemeen
belang » regelt in de zin van de tweede alinea van artikel 1 van het
Eerste Aanvullend Protocol, valt dus onder het toepassingsgebied
van die verdragsbepaling, in samenhang gelezen met artikel 16 van
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de Grondwet. 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 ongestoord
genot van de eigendom. Er moet een redelijk verband van
evenredigheid bestaan tussen de aangewende middelen en het
nagestreefde doel.

Het enkele feit dat de overheid in het algemeen belang beperkingen
oplegt aan het eigendomsrecht, heeft niet tot gevolg dat zij tot
schadeloosstelling is gehouden. Uit de vestiging van een door of
krachtens een wettelijke bepaling opgelegde erfdienstbaarheid tot
algemeen nut of van een beperking van het eigendomsrecht in het
algemeen belang vloeit in beginsel voor de eigenaar van het
bezwaarde onroerend goed geen recht op vergoeding voort.1

Het bestaan van verschillende schadevergoedingsregelingen, die in
het arrest worden opgesomd (artikel 81 van het BWRO; artikel 7 van
de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en
landschappen en artikel 371 van het Waals Wetboek van Ruimtelijke
Ordening, Stedenbouw en Patrimonium), betekent niet dat een
bouwverbod altijd het voorwerp moet uitmaken van een
schadeloosstelling.

Een beschermingsmaatregel brengt, door het doel en de gevolgen
ervan, een beperking van het gebruik van het beschermde goed met
zich mee. Een dergelijke beperking van het eigendomsrecht, die in
het algemeen belang is opgelegd aan het einde van de hierboven
uiteengezette procedure, is verantwoord ten aanzien van de
specifieke waarde - historische, archeologische, artistieke,
esthetische, wetenschappelijke, sociale, technische of volkskundige
in de zin van artikel 206, 1°, van het BWRO - die het beschermde
goed heeft voor het behoud van het Brusselse erfgoed. De beperking
van het eigendomsrecht die de gevolgen van elke
beschermingsmaatregel, bedoeld in het in het geding zijnde
artikel 232 van het BWRO, met zich meebrengen, kan slechts in die
zin worden beschouwd dat zij een schadevergoeding vereist indien

1 Cass., 16 maart 1990, Arr. Cass., 1989-1990, nr. 427.
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de last die zij aan de betrokken eigenaar oplegt, onevenredig is ten
opzichte van de met de beschermingsmaatregel nagestreefde
doelstelling van bescherming van het erfgoed.1

Hoewel de betrokken eigenaars, in het geval van een bouwverbod
als gevolg van een beschermingsmaatregel, niet zijn onteigend, zijn
zij niettemin fundamenteel geraakt in hun eigendomsrecht dat
betrekking heeft op een terrein dat bestemd is om te worden
bebouwd, met name wanneer, zoals te dezen, voordien een
verkavelingsvergunning is uitgereikt. Hoewel een dergelijke
verkavelingsvergunning aan de houder ervan geen enkel
onvoorwaardelijk of onveranderlijk recht om te bouwen verleent,
wegens mogelijke wijzigingen van het vastgoedbeleid, kan zij
niettemin een gewettigde verwachting doen ontstaan om het goed
te kunnen gebruiken overeenkomstig die bestemming. Het Hof
wijst bovendien erop dat, terwijl de subsidieregeling waarin het in
het geding zijnde artikel 240 van het BWRO voorziet, de
uitdrukking is van de zorg om de gemeenschap te doen bijdragen in
de kosten die inherent zijn aan het behoud van het beschermde
onroerende erfgoed, en bijgevolg om de lasten te verlichten die in
het algemeen belang aan de betrokken eigenaars zijn opgelegd, het
des te minder verantwoord is elke schadevergoeding te weigeren
wanneer de last die door de beschermingsmaatregel aan de
betrokken eigenaars is opgelegd, bestaat in een bouwverbod.

XII. RECHT OM STRAFFEN OP TE LEGGEN

33. De afzonderlijke aanslag in de vennootschapsbelasting op
de « geheime commissielonen »
(arrest nr. 88/2014)

Artikel 219 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
(WIB 1992) vormt, samen met artikel 219bis van hetzelfde Wetboek,
afdeling II (« Afzonderlijke aanslagen ») van hoofdstuk III
(« Berekening van de belasting ») van titel III

1 Zie o.a. EHRM, 19 juli 2011, Varfis t. Griekenland, §§ 29 en 30.
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(« Vennootschapsbelasting ») van het WIB 1992; artikel 219 heeft
betrekking op de afzonderlijke aanslag in de
vennootschapsbelasting op de « geheime commissielonen ».

Aan het Hof is gevraagd of die bepaling voor het aanslagjaar 2009
bestaanbaar is met de artikelen 10, 11 en 13 van de Grondwet, in
samenhang gelezen met artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor
de rechten van de mens, in zoverre zij een verschil in behandeling
invoert tussen belastingplichtigen ten aanzien van wie de
afzonderlijke aanslag door de rechter niet kan worden gemilderd,
« terwijl deze aanslag een strafrechtelijk karakter heeft », en de
beklaagden in het gemeen strafrecht voor wie de strafrechter over
de mogelijkheid beschikt om de straf aan te passen aan de
individuele toestand van de beklaagde « en terwijl krachtens het
evenredigheidsbeginsel de zwaarte van de straf niet onevenredig
mag zijn aan het strafbare feit ». Het Hof besluit tot een vaststelling
van schending in de aldus voorgelegde interpretatie, waarbij het
evenwel erop wijst dat een andere interpretatie van het in het
geding zijnde artikel 219 van het WIB 1992 toelaat tot de
grondwettigheid ervan te besluiten.

Het Hof verwerpt in de eerste plaats de exceptie van
niet-vergelijkbaarheid die aan het Hof was voorgelegd, door te
beslissen, meer bepaald op grond van de rechtspraak van het
Europees Hof voor de Rechten van de Mens1, dat de in het geding
zijnde afzonderlijke aanslag, minstens ten dele, een repressief
karakter vertoont en een sanctie van strafrechtelijke aard is in de zin
van artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de
mens. Het Hof houdt bijgevolg, bij de toetsing aan de artikelen 10 en
11 van de Grondwet, rekening met de waarborgen vervat in het
voormelde 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 gevestigde afzonderlijke aanslag.

De waarborgen vervat in artikel 6 van het Europees Verdrag voor de
rechten van de mens vereisen niet dat op iedere persoon ten aanzien
van wie een afzonderlijke aanslag wordt gevestigd die als een

1 EHRM, 23 juli 2002, Janosevic t. Zweden, § 68.
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strafrechtelijke sanctie in de zin van die bepaling wordt
gekwalificeerd, dezelfde maatregelen tot verzachting van de straf
kunnen worden toegepast als die welke de persoon geniet ten
aanzien van wie een sanctie wordt opgelegd die als een
strafrechtelijke sanctie in de zin van het interne recht wordt
gekwalificeerd. Wanneer de wetgever oordeelt dat sommige
inbreuken op wettelijke bepalingen moeten worden bestraft,
behoort het tot zijn beoordelingsbevoegdheid te beslissen of het
opportuun is om voor strafsancties sensu stricto of voor een
afzonderlijke aanslag te opteren. De vaststelling van de ernst van
een tekortkoming en de zwaarwichtigheid waarmee die
tekortkoming kan worden bestraft, behoren tot de
beoordelingsbevoegdheid van de wetgever. Hij mag bijzonder
zware straffen opleggen in aangelegenheden waar de aard van 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 de rechtbank, moet worden uitgeoefend. Het Hof zou een
dergelijk systeem alleen kunnen afkeuren indien 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.1

Geı̈nterpreteerd in die zin dat het de rechter verbiedt met volle
rechtsmacht toezicht uit te oefenen op de afzonderlijke aanslag,
schendt artikel 219 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 de artikelen 10, 11 en 13 van de
Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6.1 van het Europees
Verdrag voor de rechten van de mens. Dat toezicht moet het de
rechter immers mogelijk maken na te gaan of die beslissing in feite
en in rechte verantwoord is en of zij alle wetsbepalingen en
algemene beginselen naleeft die de administratie in acht moet
nemen, waaronder het evenredigheidsbeginsel.

1 Arrest nr. 138/2006, B.7.2, verslag 2006, pp. 91-94.
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Het in het geding zijnde artikel 219 kan evenwel anders worden
geı̈nterpreteerd, waarbij die bepaling zich niet ertegen verzet dat de
rechter, bij wie een beroep is ingesteld tegen een afzonderlijke
aanslag, een bevoegdheid met volle rechtsmacht uitoefent in de
hogervermelde zin. In die interpretatie is artikel 219 bestaanbaar
met de voormelde referentienormen.

34. Solidariteitsbijdrage die verschuldigd is op de voertuigen
die niet uitsluitend bedrijfsvoertuigen zijn – Sanctieregeling
(arrest nr. 112/2014)

Krachtens artikel 38, § 3quater, 1°, van de wet van 29 juni 1981
« houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor
werknemers » is een solidariteitsbijdrage verschuldigd door de
werkgever die een voertuig dat ook voor andere dan
beroepsdoeleinden is bestemd, rechtstreeks of onrechtstreeks ter
beschikking stelt van zijn werknemer. Aan het Hof werd een vraag
gesteld over de bestaanbaarheid van artikel 38, § 3quater, 10°, vierde
lid, van die wet dat de niet-eerbiediging van de voormelde bijdrage
sanctioneert, met een forfaitaire vergoeding met de artikelen 10 en
11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 6
van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met
artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten, in zoverre die bepaling niet voorziet in de
mogelijkheid voor de rechter om de verhoging van de
solidariteitsbijdrage op te schorten of gepaard te laten gaan met een
uitstel terwijl de werkgever die voor dezelfde feiten voor de
correctionele rechtbank wordt vervolgd, de toepassing van de wet
van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de
probatie kan genieten. Het Hof stelt een gedeeltelijke schending
vast.

De solidariteitsbijdrage bedoeld in artikel 38, § 3quater, 1°, van de
wet van 29 juni 1981 wordt verantwoord door de vaststelling dat,
wanneer de werkgever zijn werknemer een voertuig ter beschikking
stelt dat ook voor andere dan beroepsdoeleinden is bestemd, hij
hem een voordeel verstrekt. Dat voordeel ontsnapt aan de
toepassing van de gewone socialezekerheidsbijdragen, aangezien
het privégebruik van een bedrijfswagen niet als loon wordt
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beschouwd. Gelet op de parlementaire voorbereiding waarnaar het
verwijst, alsook op de elementen die het aangeeft, besluit het Hof
dat de in het geding zijnde forfaitaire vergoeding een overwegend
repressief karakter heeft. Zij moet bijgevolg worden beschouwd als
een bepaling van strafrechtelijke aard in de zin van artikel 6 van het
Europees Verdrag voor de rechten van de mens.

In tegenstelling tot de persoon die wordt gedagvaard om voor de
correctionele rechtbank te verschijnen, kan de persoon die voor de
arbeidsrechtbank opkomt tegen de beslissing waarbij hem de in het
geding zijnde forfaitaire vergoeding wordt opgelegd, evenwel geen
uitstel, dat enkel door een strafgerecht kan worden bevolen,
genieten. Het uitstel van de tenuitvoerlegging van de straffen heeft
tot doel de nadelen die inherent zijn aan de tenuitvoerlegging van
de straffen, te beperken en de re-integratie van de veroordeelde niet
in het gedrang te brengen. Het kan worden bevolen met betrekking
tot geldboeten. Bovendien wordt het uitstel door de wetgever niet
onverenigbaar geacht met een geldboete die wordt opgelegd door
een andere overheid dan een strafgerecht.1 De in het geding zijnde
sanctieregeling kan in diverse bestanddelen verschillen van de
regeling van de in het Sociaal Strafwetboek voorgeschreven
strafrechtelijke sancties. Dergelijke verschillen kunnen relevant zijn
om de toepassing van specifieke regels op bepaalde gebieden te
verantwoorden, maar ze zijn dat niet op het gebied dat het
voorwerp uitmaakt van de prejudiciële vraag. Ongeacht of het
uitstel wordt verleend door de correctionele rechtbank of door
andere rechtscolleges, zoals de arbeidsgerechten, kan het de
veroordeelde immers ertoe aanzetten zijn gedrag te wijzigen, door
de dreiging om, indien hij zou recidiveren, de veroordeling tot de
betaling van een geldelijke sanctie uit te voeren. Het Hof besluit dan
ook dat het in het geding zijnde verschil in behandeling niet redelijk
verantwoord is. Die discriminatie vloeit echter uit geen enkele van
de in het geding zijnde bepalingen voort maar uit de ontstentenis

1 Dat blijkt uit artikel 157, § 1, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende
de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, hersteld bij
artikel 108 van de wet van 13 december 2006 « houdende diverse bepalingen
betreffende gezondheid », alsook uit artikel 1quater van de wet van 30 juni 1971
betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op
sommige sociale wetten, ingevoegd bij artikel 145 van de programmawet van
27 december 2004.

ar
re

st
nr

.1
12

/2
01

4

114



van een wetsbepaling die het de werkgevers die zijn veroordeeld tot
de betaling van de in het geding zijnde forfaitaire vergoeding,
mogelijk maakt een maatregel van uitstel te genieten, ontstentenis
die enkel de wetgever kan verhelpen.

De prejudiciële vraag had eveneens betrekking op de
onmogelijkheid voor de arbeidsgerechten om een maatregel van
opschorting van de uitspraak van de veroordeling toe te kennen.
Het Hof antwoordt dat een dergelijke maatregel niet verzoenbaar is
met een procedure die niet voor een strafgerecht verloopt. De door
de arbeidsrechtbank gewezen beslissing bestaat immers niet erin
een veroordeling tot een sanctie uit te spreken, maar de
administratieve beslissing te controleren waarbij ze wordt
opgelegd.

XIII. GERECHTELIJK RECHT

35. De verplichting voor de eiser in hoger beroep om de niet in
beroep komende of niet in beroep gedagvaarde partijen binnen
de termijn van hoger beroep in de zaak te betrekken
(arrest nr. 4/2014)

Op grond van artikel 1053, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek moet, wanneer het geschil onsplitsbaar is, hoger beroep
gericht worden tegen alle partijen wier belang in strijd is met dat
van de eiser in hoger beroep. Het tweede lid van dat artikel
verplicht de eiser in hoger beroep bovendien ertoe de andere niet in
beroep komende, niet in beroep gedagvaarde of niet opgeroepen
partijen binnen de gewone termijnen van hoger beroep en uiterlijk
voor de sluiting van de debatten in de zaak te betrekken. Bij
niet-inachtneming van de in dat artikel gestelde regels wordt het
hoger beroep niet toegestaan. De beslissing kan worden
tegengeworpen aan alle in de zaak betrokken partijen (art. 1053,
derde en vierde lid).

Aan het Hof is een vraag gesteld over de bestaanbaarheid, met 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,
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van artikel 1053, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek in
zoverre die bepaling de partijen bij het hoger beroep verschillend
behandelt naargelang dat hoger beroep betrekking heeft op een
splitsbaar of onsplitsbaar geschil en in zoverre zij op onevenredige
wijze afbreuk zou doen aan het bij artikel 6 van het Europees
Verdrag voor de rechten van de mens gewaarborgde recht op
toegang tot de rechter. Het Hof antwoordt rekening houdend met
de interpretatie van de artikelen 31 en 812 van hetzelfde Wetboek
die in de prejudiciële vraag in aanmerking is genomen.

Verwijzend naar de rechtspraak van het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens wijst het Hof erop dat het recht op toegang tot
de rechter, dat een onderdeel is van het recht op een eerlijk proces,
kan worden onderworpen aan ontvankelijkheidsvoorwaarden, met
name wat betreft het instellen van een rechtsmiddel. Die
voorwaarden mogen echter niet ertoe leiden dat het recht op
zodanige wijze wordt beperkt dat de kern ervan wordt aangetast.
Dit zou het geval zijn wanneer de opgelegde beperkingen geen
wettig doel nastreven of indien er geen redelijk verband van
evenredigheid bestaat tussen de aangewende middelen en het
nagestreefde doel. Meer in het bijzonder zijn de regels betreffende
de vormvoorschriften en termijnen om beroep in te stellen gericht
op een goede rechtsbedeling en het weren van de risico’s van
rechtsonzekerheid. Die regels mogen de rechtzoekenden echter niet
verhinderen de beschikbare rechtsmiddelen te doen gelden.

Vóór de invoering van het Gerechtelijk Wetboek was de appellant in
het kader van een onsplitsbaar geschil ertoe gehouden alle partijen
wier belangen niet in strijd waren met de zijne, in de zaak te
betrekken, maar hij was ertoe gemachtigd zulks te doen tot de
sluiting van de debatten.1

Door te waken over het uitvaardigen van eenvoudige
procedureregels waarvan de inachtneming gemakkelijk kan worden
nagegaan door de rechtscolleges, streeft de wetgever een legitiem
doel na. Het Hof dient evenwel erover te waken dat de in het geding
zijnde maatregel niet op onevenredige wijze afbreuk doet aan het

1 Cass., 18 september 1947, Arr. Cass., 1947-1948, p. 275.
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recht op toegang tot de rechter, met name gezien de gevolgen die de
schending ervan kan teweegbrengen voor de situatie van de
gedingvoerende partijen. Daarentegen staat het niet aan het Hof
maar aan het verwijzende rechtscollege erover te waken dat het,
rekening houdend met alle elementen die eigen zijn aan het
specifieke geschil, de in het geding zijnde bepaling niet op een
overdreven formalistische wijze toepast, in strijd met artikel 6 van
het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.

De in het geding zijnde bepaling is in duidelijke en voorzienbare
bewoordingen opgesteld en maakt het de rechter in hoger beroep
mogelijk om vanaf de aanvang van het rechtsgeding een totaalbeeld
te hebben van de inzet van het onsplitsbare geschil waarvan hij
kennis moet nemen, en het goede verloop van de rechtspleging te
bevorderen. Daarenboven brengt de verplichting om alle niet in
beroep komende of niet in beroep gedagvaarde partijen binnen de
wettelijke termijn van één maand vanaf de kennisgeving van het
vonnis in eerste aanleg in de zaak te betrekken, geen aanzienlijke
moeilijkheden met zich mee voor de appellante voor de
verwijzende rechter aangezien die partijen haar bekend zijn, zij
door een advocaat werd vertegenwoordigd en de termijn van hoger
beroep niet dermate kort is dat hij de aanwending van dat
rechtsmiddel buitensporig moeilijk of onmogelijk zou maken. Voor
het overige, zoals het Hof bij zijn arrest nr. 40/2007 heeft
geoordeeld, brengt de omstandigheid dat de in artikel 1675/16 van
het Gerechtelijk Wetboek bedoelde kennisgeving niet de in
artikel 792, derde lid, van hetzelfde Wetboek bedoelde verplichte
vermeldingen bevat, geen onevenredige beperking van de rechten
van de betrokken rechtzoekenden teweeg.
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36. Gebruik van de talen in gerechtszaken1 : de situatie van de
werknemers die het slachtoffer zijn van een arbeidsongeval en
die hun prestaties in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad
verrichten
(arrest nr. 11/2014)

De wet van 15 juni 1935 regelt het gebruik van de talen in
gerechtszaken. Aan het Hof werden vragen gesteld over de
bestaanbaarheid, met de artikelen 10, 11 en 30 van de Grondwet, al
dan niet in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees
Verdrag voor de rechten van de mens, van artikel 4, § 1, tweede lid,
van die wet, dat bepaalt dat de akte tot inleiding van het geding in
het Frans wordt gesteld indien de verweerder woonachtig is in het
Frans taalgebied, in het Nederlands indien de verweerder
woonachtig is in het Nederlandse taalgebied en in het Frans of in
het Nederlands, naar keuze van de eiser, indien de verweerder
woonachtig is in een gemeente van de Brusselse agglomeratie of
geen gekende woonplaats in België heeft.

Het Hof dient die bepaling te onderzoeken vanuit twee opzichten :
enerzijds in zoverre het voor de sociaal verzekerden die in rechte
treden tegen een socialezekerheidsinstelling, verboden zou zijn om
hun rechtsvordering in te stellen en voort te zetten in een taal die
behoort tot de talen waarin het rechtscollege waarbij de zaak
aanhangig is gemaakt, zitting kan houden en die werd gebruikt in
hun administratieve betrekkingen met de genoemde instelling,
zoals dat wordt toegestaan bij de gecoördineerde wetten van 18 juli
1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken; anderzijds in
zoverre het voormelde artikel 4, § 1, tweede lid, de sociaal
verzekerden die woonachtig zijn in het tweetalige gebied
Brussel-Hoofdstad en voor de Brusselse rechtscolleges in rechte
treden tegen een socialezekerheidsinstelling, verschillend zou
behandelen naargelang die instelling in een eentalig taalgebied of in
het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad is gevestigd - aangezien de
vrijheid om de taal te kiezen enkel in dat laatste geval geldt.

1 Zie eveneens het verslag 2010, pp. 142-146.
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Het Hof beperkt zijn onderzoek tot het aan de verwijzende rechter
voorgelegde geval, dat in het arrest wordt beschreven en besluit in
dat geval tot een vaststelling van schending.

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

Uit de parlementaire voorbereiding van de in het geding zijnde
bepaling blijkt dat de wetgever « voorrang [heeft willen geven] aan
de taal van den verweerder. Deze moet dus vóór alles weten wat
men van hem vergt ». Het gebruik van de talen maakt evenwel het
voorwerp uit van bijzondere bepalingen inzake de sociale
betrekkingen tussen de werkgevers en hun personeel, namelijk
artikel 52, § 1, en de artikelen 41, § 1, 42 en 46, § 1, van de wetten op
het gebruik van de talen in bestuurszaken, waarbij die laatste
bepalingen krachtens artikel 1, § 1, 2°, van diezelfde wetten op de
wetsverzekeraars van toepassing zijn.

Indien het in het geding zijnde artikel 4, § 1, tweede lid, in die zin
moet worden geı̈nterpreteerd dat, wanneer de verweerder een
rechtspersoon is, de taal van het gedinginleidende exploot wordt
bepaald op grond van zijn maatschappelijke zetel, zelfs in de
geschillen met betrekking tot een arbeidsongeval, terwijl het
slachtoffer van het arbeidsongeval die taal noch in zijn betrekkingen
met de werkgever die de wetsverzekeraar heeft gekozen, noch in
zijn betrekkingen met die wetsverzekeraar heeft gebruikt, brengt
het, ten nadele van de werknemers die het slachtoffer zijn van een
arbeidsongeval en die hun prestaties in het tweetalige gebied
Brussel-Hoofdstad verrichten, een verschil in behandeling teweeg
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dat niet redelijk verantwoord is. Wanneer de wetsverzekeraar door
de werkgever wordt gekozen en, indien die werkgever in het
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad woonachtig is, het Frans of het
Nederlands moet kunnen gebruiken met de sociaal verzekerden,
zoals bij de voormelde artikelen 41, § 1, 42 en 46, § 1, wordt vereist,
is het immers niet verantwoord dat het proces waarin een
werknemer die het slachtoffer is van een arbeidsongeval en een
wetsverzekeraar tegenover elkaar staan die, overeenkomstig hun
wettelijke verplichtingen, het Frans of het Nederlands hebben
gebruikt in hun sociale betrekkingen, ook in de geschillenfase van
die betrekkingen, in de andere taal dient plaats te vinden, waarbij de
maatschappelijke zetel van de wetsverzekeraar als
lokalisatiecriterium wordt genomen. Die verplichting om die
rechtspleging in een andere taal te voeren dan die van de
aangeknoopte betrekkingen is niet in overeenstemming met de
rechten van de verdediging van de verzekerde, die zich zal moeten
verantwoorden in een taal die niet de zijne is, noch met de goede
werking van het gerecht, aangezien de rechters de zaak in een
andere taal zullen moeten behandelen dan die van de stukken die
hun worden voorgelegd. Die verplichting riskeert kosten en
onnodige traagheid met zich mee te brengen, aangezien zij het
noodzakelijk kan maken dat een beroep wordt gedaan op beëdigde
vertalers en tolken, zoals de artikelen 8 en 30 van de in het geding
zijnde wet bepalen.

Het Hof beslist dan ook dat artikel 4, § 1, tweede lid, van de wet van
15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken de
artikelen 10, 11 en 30 van de Grondwet schendt doordat die
bepaling het een werknemer wiens prestaties zijn verbonden aan
een exploitatiezetel gelegen op het grondgebied van het tweetalige
gebied Brussel-Hoofdstad en die het slachtoffer van een
arbeidsongeval is, niet mogelijk maakt zijn vordering tegen de door
zijn werkgever gekozen wetsverzekeraar in te stellen en voort te
zetten in de taal waarin die wetsverzekeraar zich krachtens de
artikelen 41, § 1, 42 en 46, § 1, van de gecoördineerde wetten van
18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken tot hem
dient te richten.
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37. De hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel
(arrest nr. 96/2014)

De wet van 19 juli 2012 hervormt, zoals het opschrift ervan
aangeeft, het gerechtelijk arrondissement Brussel. Zij reorganiseert
in het gerechtelijk arrondissement Brussel zowel de rechtbanken als
het parket en het arbeidsauditoraat.

De rechtbank van eerste aanleg, de rechtbank van koophandel, de
arbeidsrechtbank en de arrondissementsrechtbank van het
gerechtelijk arrondissement Brussel worden ontdubbeld op basis
van de taal, zodat er voor elk van die rechtscolleges een
Nederlandstalige en een Franstalige rechtbank is die bevoegd zijn
voor het ganse grondgebied van het gerechtelijk arrondissement
Brussel. In het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad
wordt enkel de politierechtbank ontdubbeld. De vredegerechten
van het gerechtelijk arrondissement Brussel, alsook de
politierechtbanken in het administratief arrondissement
Halle-Vilvoorde worden niet ontdubbeld. Met het oog op de
ontdubbeling wordt in aparte taalkaders voorzien voor de
Nederlandstalige en de Franstalige rechtbanken van het gerechtelijk
arrondissement, die in afwachting van een werklastmeting tijdelijk
werden vastgesteld, zowel voor de magistraten als voor de
personeelsleden van de griffies en het gerechtelijk personeel.

In het gerechtelijk arrondissement Brussel bestaan verder twee
parketten en twee arbeidsauditoraten : een parket en een
arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde, bevoegd voor het
administratief arrondissement Halle-Vilvoorde, en een parket en
een arbeidsauditoraat van Brussel, bevoegd voor het administratief
arrondissement Brussel-Hoofdstad. Het parket en het
arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde tellen onder hun
magistraten een aantal Franstalige, maar functioneel tweetalige,
substituten die worden gedetacheerd van het parket en het
arbeidsauditoraat van Brussel. Zij staan onder het gezag van de
procureur des Konings of van de arbeidsauditeur van
Halle-Vilvoorde wat de toepassing van de richtlijnen en de
instructies inzake het strafrechtelijk beleid betreft, maar blijven
onder het hiërarchisch gezag van de procureur des Konings of de
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arbeidsauditeur van Brussel. Het kader van het parket en het
arbeidsauditoraat werd tijdelijk vastgesteld, in afwachting van de
vastlegging van de kaders overeenkomstig een werklastmeting.

Het statuut van de betrokkenen, zowel de rechtbanken als de
parketten en de arbeidsauditoraten, de magistraten, de griffies en
het gerechtelijk personeel, werd tevens in het kader van de
hervorming geregeld.

Tot slot waarborgt de bestreden wet ook de huidige taalrechten van
de Franstaligen van Halle-Vilvoorde en van de Nederlandstaligen
van Brussel en houdt zij rekening met de specificiteit van de
zes randgemeenten. Gelet op de ontdubbeling van de rechtbanken,
wordt een vraag om taalwijziging omgezet in een vraag om
doorverwijzing. Daarnaast wordt een nieuwe procedure voor
vragen om taalwijziging of doorverwijzing bij gemeenschappelijk
akkoord ingevoerd.

Bij het Hof zijn verschillende beroepen ingesteld tot volledige of
gedeeltelijke vernietiging van die wet. Het Hof vernietigt artikel 57,
5°, van die wet, dat vereist dat, enerzijds, de procureur des Konings
en de arbeidsauditeur van het administratief arrondissement
Brussel-Hoofdstad aan de hand van hun diploma aantonen dat zij
geslaagd zijn voor de examens van doctor, licentiaat of master in de
rechten in de Franse taal en dat, anderzijds, de adjunct-procureur
des Konings en de adjunct-arbeidsauditeur van hetzelfde
arrondissement aan de hand van hun diploma aantonen dat zij
geslaagd zijn voor dezelfde examens in de Nederlandse taal.

Het is weliswaar niet onredelijk te bepalen dat, enerzijds, de
procureur des Konings en de arbeidsauditeur en, anderzijds, hun
adjuncten, tot een verschillend taalstelsel behoren. Een dergelijke
bepaling is immers van dien aard dat zij het taalevenwicht tussen
Nederlandstalige en Franstalige magistraten van het parket en het
arbeidsauditoraat in het administratief arrondissement
Brussel-Hoofdstad waarborgt.

Het is evenwel, mede gelet op het feit dat de procureur des Konings
en de arbeidsauditeur van het administratief arrondissement
Brussel-Hoofdstad, hun ambt uitoefenen in een administratief
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arrondissement waarvan het grondgebied overeenstemt met het
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, niet redelijk verantwoord dat
een persoon die zijn diploma in het Nederlands heeft behaald, niet
in aanmerking komt voor dat ambt en dat een persoon die zijn
diploma in het Frans heeft behaald, niet in aanmerking komt voor
het ambt van adjunct-procureur des Konings en van
adjunct-arbeidsauditeur in dat arrondissement.

Het Hof wijst er ook op dat de procureur des Konings en de
arbeidsauditeur in het administratief arrondissement
Brussel-Hoofdstad worden voorgedragen door de Franstalige
benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de
Justitie, terwijl de korpschefs van de Nederlandstalige en
Franstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel
door de verenigde benoemings- en aanwijzingscommissie worden
voorgedragen, ofschoon die rechtbanken uit Nederlandstalige
respectievelijk Franstalige magistraten bestaan en het parket en het
arbeidsauditoraat van Brussel zowel Nederlandstalige als
Franstalige magistraten tellen. Ook dat is een discriminatie volgens
het Hof, die evenwel niet voortvloeit uit de bestreden wet, maar uit
een andere wetsbepaling die niet aan die wet was aangepast.

Voor de procureur des Konings en de arbeidsauditeur te Brussel en
de adjunct-procureur des Konings die intussen zijn benoemd, en
voor de op het ogenblik van de uitspraak van het arrest van het Hof
aan de gang zijnde benoemingsprocedure van de
adjunct-arbeidsauditeur verandert er evenwel niets. Gelet op de
administratieve en organisatorische moeilijkheden die zouden
voortvloeien uit het feit dat hun benoeming haar rechtsgrond
verliest, en gelet op de tijd die noodzakelijk zou zijn om opnieuw tot
de aanstelling van een procureur des Konings en een
arbeidsauditeur van het administratief arrondissement
Brussel-Hoofdstad, alsmede van hun adjuncten, over te gaan op een
ogenblik waarop uitvoering dient te worden gegeven aan de
hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel, heeft het
Hof de gevolgen van de vernietigde bepaling ten aanzien van de
voormelde mandaten definitief gehandhaafd.

Voor het overige verwerpt het Hof, onder voorbehoud van de
interpretatie waarnaar in het dictum wordt verwezen, de kritiek die
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is geformuleerd tegen andere aspecten van de hervorming, hetzij
omdat de betrokken bepalingen worden beschouwd als essentiële
elementen van de hervorming die in artikel 157bis van de Grondwet
zelf waren verankerd – en dus ontsnappen aan het toezicht van het
Grondwettelijk Hof –, hetzij omdat de daarbij beoogde maatregelen,
in het licht van de aangevoerde grondrechten, voldoende zijn
verantwoord om er geen schending van uit te maken.

XIV. BURGERLIJK RECHT1 2

38. Vervaltermijn van de vordering tot betwisting van het
vaderschap
(arrest nr. 16/2014)

Het afstammingsrecht, reeds gewijzigd bij de wet van 31 maart
1987, is diepgaand hervormd door de aanneming 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. Met die laatste wet heeft de wetgever in hoofdzaak
de regelgeving bij de wet van 1987 die door het Hof was afgekeurd,
willen hervormen en rekening willen houden met de sociologische
evolutie door de afstamming binnen en buiten het huwelijk dichter
bij elkaar te brengen.

Wat de regeling voor de betwisting van het vaderschap betreft, heeft
die hervorming gestalte gekregen met de wijziging van artikel 318
van het Burgerlijk Wetboek enerzijds (betwisting van het
vermoeden van vaderschap3) en van artikel 330 van hetzelfde
Wetboek anderzijds (betwisting van erkenning).

Ten aanzien van de betwisting van de erkenning (artikel 330 BW)
heeft het Hof zich reeds uitgesproken over de termijn van één jaar

1 Zie ook dit verslag, pp. 37-40.
2 Zie ook dit verslag, pp. 148-151.
3 Artikel 315 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt immers : « 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 ».
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waarin die bepaling op gedifferentieerde wijze voorziet (arresten
nrs. 139 en 165/2013)1> en over het aanvangspunt van die termijn
(arresten nrs. 54/20112 en 165/2013).

Het Hof wordt opnieuw ertoe gebracht kennis te nemen van die
materie naar aanleiding van een prejudiciële vraag, ditmaal over
artikel 318 van het Burgerlijk Wetboek. Het Hof wordt immers
gevraagd of die bepaling bestaanbaar is met de artikelen 10, 11 en 22
van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 8 en 14
van het Europees Verdrag voor de rechten van mens, doordat de
door de biologische vader ingestelde vordering tot betwisting van
het vermoeden van vaderschap niet ontvankelijk is wanneer die niet
is ingesteld binnen de termijn van één jaar na de ontdekking van het
feit dat hij de biologische vader van het kind is « nu het vermoeden
van vaderschap van de echtgenoot niet zou overeenstemmen met
de socio-affectieve werkelijkheid », zo voegt de verwijzende rechter
nog eraan toe3.

Tijdens de parlementaire voorbereiding was de achterliggende idee
van de wetgever de bekommernis om de toestand van de
biologische vader van het kind van een gehuwde vrouw – waarbij
die biologische vader geen enkel recht had het vaderschap dat ten
aanzien van de echtgenoot van die vrouw vaststond te betwisten.
De biologische vader was immers volledig afhankelijk van de
houding die de moeder dienaangaande innam. Het bereikte
compromis beoogde, enerzijds, de houders van het vorderingsrecht
te beperken tot de daadwerkelijke belanghebbenden, te weten de
echtgenoot, de moeder, het kind en de man die het vaderschap
opeist en, anderzijds, de gezinscel waarin het kind opgroeit zoveel
mogelijk te beschermen door het bezit van staat van het kind als
belemmering voor dat vorderingsrecht voorop te stellen en door in
strikte termijnen voor de uitoefening van dat recht te voorzien.

1 Zie, in dat verband, het verslag 2013, pp. 267-274.
2 Zie het verslag 2011, pp. 284-287.
3 In verband met artikel 318 Burgerlijk Wetboek zie eveneens de arresten nrs. 96/2011

en 46/2013, die respectievelijk betrekking hebben op de betwisting van het
vaderschap door het kind en door de echtgenoot.
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Het Hof toetst de bestaanbaarheid van de in het geding zijnde
termijn aan artikel 22 van de Grondwet, in samenhang gelezen met
artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens,
door in de eerste plaats op te merken, zoals in het arrest wordt
uiteengezet, dat de in het geding zijnde regeling voor de betwisting
van het vermoeden van vaderschap wel degelijk valt onder de
toepassing van die bepalingen.

In het verlengde van zijn vroegere rechtspraak verwijst het Hof naar
de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
(EHRM) om zijn redenering te ondersteunen. Bij het uitwerken van
een wettelijke regeling inzake afstamming dient de wetgever de
bevoegde overheden de mogelijkheid te bieden om in concreto een
afweging te maken tussen de belangen van de verschillende
betrokken personen, op gevaar af anders een maatregel te nemen
die niet evenredig zou zijn met de nagestreefde wettige
doelstellingen. Hoewel, zoals artikel 22bis, vierde lid, van de
Grondwet en artikel 3, lid 1, van het Verdrag inzake de rechten van
het kind dat opleggen, het belang van het kind de eerste
overweging vormt, heeft het geen absoluut karakter. Bij de
voormelde afweging van de verschillende op het spel staande
belangen, neemt het belang van het kind een bijzondere plaats in
door het feit dat het de zwakke partij is in de familiale relatie. Die
bijzondere plaats maakt het evenwel niet mogelijk om niet eveneens
rekening te houden met de belangen van de andere in het geding
zijnde partijen. Het Hof wijst op de grote appreciatiemarge en de
termijnen die onder bepaalde voorwaarden door het EHRM worden
toegestaan, alsook op het feit dat, volgens dat Hof, de rust der
families en de rechtszekerheid van de familiale banden, enerzijds,
en het belang van het kind, anderzijds, legitieme doelstellingen zijn
waarvan de wetgever kan uitgaan om een onbeperkte mogelijkheid
tot betwisting van het vaderschap te verhinderen, zodat de
wetgever vervaltermijnen kon invoeren. Het Hof beslist derhalve
dat, in die optiek, het pertinent is om de biologische werkelijkheid
niet a priori te laten prevaleren op de juridische werkelijkheid. Het
is bijgevolg redelijk verantwoord dat de man die het vaderschap
van het kind opeist, slechts over een korte termijn beschikt om het
vermoeden van vaderschap van de echtgenoot van de moeder te
betwisten.
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39. Betwisting van de erkenning van het vaderschap –
Wilsgebrek
(arrest nr. 139/2014)

Artikel 330 van het Burgerlijk Wetboek regelt de mogelijkheid tot
betwisting van de erkenning van het vaderschap. Binnen de in
paragraaf 1, vierde lid, ervan bepaalde termijnen - die verschillen
naar gelang van de vorderingsgerechtigden - kan de erkenning van
het vaderschap enkel worden betwist door de moeder, het kind, de
man die het kind heeft erkend en de man die het vaderschap van het
kind opeist. De mogelijkheid tot betwisting van de erkenning van
het vaderschap is evenwel onderworpen aan een beperking : de
vordering is - voor alle vorderingsgerechtigden - onontvankelijk
wanneer het kind bezit van staat heeft ten aanzien van degene die
het heeft erkend; het tweede lid van dezelfde paragraaf bepaalt
overigens dat de erkenner alleen gerechtigd is de erkenning te
betwisten indien hij bewijst dat aan zijn toestemming een gebrek
kleefde.

Aan het Hof zijn verschillende prejudiciële vragen gesteld over de
voorwaarde met betrekking tot de ontstentenis van het bezit van
staat, de verjaringstermijn en de voorwaarde inzake het wilsgebrek.
Het Hof besluit tot de niet-schending, behalve wat betreft de eerste
van die voormelde problematieken die werden voorgelegd1 2.

Ten aanzien van de vereiste van een wilsgebrek voor de erkenner
die de erkenning wil betwisten, werd aan het Hof de vraag gesteld
of die vereiste bestaanbaar was met de artikelen 10, 11 en 22 van de
Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 8 van het
Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in zoverre die de
rechter de mogelijkheid zou ontzeggen rekening te houden met de

1 Het Hof besluit immers dat « artikel 330, § 1, eerste lid, tweede zin, van het Burgerlijk
Wetboek […] artikel 22 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met
artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, [schendt] in zoverre
de vordering tot betwisting van de erkenning van het vaderschap ingesteld door de
man die het kind heeft erkend, niet ontvankelijk is indien het kind bezit van staat heeft
ten aanzien van die erkenner ».

2 In verband met de erkenning, zie het verslag 2013, pp. 267-274 en het verslag 2011,
pp. 284-287, alsook de verwijzingen in dat laatste verslag.
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belangen van alle partijen die zijn betrokken bij de beoordeling van
het aan hem voorgelegde geschil inzake afstamming, met name in
de gevallen waarin het kind geen socioaffectieve band met zijn
wettelijke vader heeft.

Na de ontstaansgeschiedenis te hebben weergegeven van het in het
geding zijnde artikel 330, § 1, tweede lid, zoals het voortvloeit uit de
wetten van 31 maart 1987 en 1 juli 2006, gaat het Hof na of objectief
en redelijk kan worden verantwoord dat de door de erkenner van
het vaderschap ingestelde vordering tot betwisting alleen
ontvankelijk is indien die persoon aantoont dat aan zijn
toestemming een gebrek kleefde en of de in het geding zijnde
bepaling door van het bestaan van een wilsgebrek een voorwaarde
voor de ontvankelijkheid van de vordering te maken, geen afbreuk
doet aan de positieve verplichting voor de overheid om
maatregelen te nemen die de daadwerkelijke eerbiediging van het
privé- en gezinsleven verzekeren, zelfs binnen de sfeer van de
onderlinge verhoudingen tussen individuen, die voortvloeit uit
artikel 22 van de Grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag
voor de rechten van de mens. Wanneer hij een wettelijke regeling
inzake afstamming tot stand brengt, moet de wetgever het de
bevoegde overheden immers in beginsel mogelijk maken om de
belangen van de verschillende betrokken personen in concreto af te
wegen, op gevaar af anders een maatregel te nemen die niet
evenredig zou zijn met de nagestreefde wettige doelstellingen.

Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de wetgever de
mogelijkheden om een erkenning te betwisten, heeft willen
beperken omwille van de rechtszekerheid, en dat hij rekening ermee
heeft gehouden dat de erkenner uitdrukkelijk heeft ingestemd met
die erkenning. Alleen in de gevallen waarin aan die toestemming
een gebrek kleefde, is het dus toegestaan om het vaderschap te
betwisten en aldus terug te komen op de gegeven toestemming. In
tegenstelling tot de vaststelling van de afstamming van een kind dat
binnen het huwelijk is geboren, die voortvloeit uit het vermoeden
van vaderschap van de echtgenoot (artikel 315 van het Burgerlijk
Wetboek), veronderstelt de erkenning dat de man die een kind
erkent, zijn wil uitdrukkelijk uit. Ofschoon door die erkenning een
afstammingsband tot stand komt, is het niet uitgesloten dat de
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betrokkene een kind erkent in de wetenschap dat er tussen hen geen
enkele biologische band bestaat.

Een ontvankelijkheidsvoorwaarde belet de rechter in beginsel het
geschil ten gronde te onderzoeken en dus de belangen af te wegen.
Te dezen verhindert de in het geding zijnde bepaling evenwel niet
dat een man die een kind heeft erkend omdat hij op het ogenblik
van die erkenning ervan overtuigd was dat hij de biologische vader
was, die erkenning betwist wanneer achteraf zou blijken dat hij niet
de biologische vader was. In dat geval dient immers te worden
aangenomen dat zijn toestemming tot de erkenning gebrekkig was.

Wanneer de betrokkene een kind erkent in de wetenschap dat er
tussen hen geen biologische band bestaat, is zulks niet het geval. In
die hypothese vermocht de wetgever er rekening mee te houden dat
de erkenner vrij en weloverwogen heeft gehandeld.

De ontvankelijkheidsvoorwaarde waarin de in het geding zijnde
bepaling voorziet, geldt niet wanneer andere personen de vordering
tot betwisting van de erkenning instellen. Aangezien andere
personen een vordering tot betwisting van de erkenning kunnen
instellen zonder aan dezelfde ontvankelijkheidsvoorwaarde te zijn
onderworpen, namelijk het kind en de man die het vaderschap
opeist, maakt de wetgever het de rechter mogelijk de betwisting van
het vaderschap ten gronde te onderzoeken en de belangen van de
verschillende betrokken personen in concreto af te wegen.

Het Hof beslist derhalve, zoals reeds is opgemerkt, dat artikel 330,
§ 1, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10, 11 en 22
van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 8
van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, niet
schendt, in zoverre het bepaalt dat de erkenner alleen gerechtigd is
de erkenning te betwisten indien hij bewijst dat aan zijn
toestemming een gebrek kleefde.
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40. Koopcontract onder echtgenoten – Discriminatie op grond
van het geslacht
(arrest nr. 44/2014)

Op grond van artikel 1595, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek
kan tussen echtgenoten alleen in de vier volgende gevallen een
koopcontract worden aangegaan, namelijk 1° wanneer een van de
echtgenoten aan de andere echtgenoot, van wie hij gerechtelijk
gescheiden is, goederen overdraagt tot voldoening van diens
rechten; 2° wanneer de overdracht die de man doet aan zijn vrouw,
zelfs als hij van haar niet gescheiden is, een wettige oorzaak heeft,
zoals de wederbelegging van haar vervreemde onroerende
goederen of van penningen die haar toebehoren, indien die
onroerende goederen of penningen niet in de gemeenschap vallen;
3° wanneer de vrouw aan haar man goederen overdraagt tot
betaling van een geldsom die zij hem als huwelijksgoed beloofd
heeft en er geen gemeenschap van goederen is en 4° wanneer een
der echtgenoten op een openbare verkoping of met machtiging van
de rechter het aandeel inkoopt van de andere echtgenoot in een
goed dat onverdeeld tussen hen is.

Aan het Hof is gevraagd of artikel 1595, eerste lid, 2°, bestaanbaar is
met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre daaruit volgt
dat een koopcontract tussen echtgenoten kan worden aangegaan
wanneer de overdracht die de man doet aan zijn vrouw, zelfs als hij
van haar niet gescheiden is, een wettige oorzaak heeft, zoals de
wederbelegging van haar vervreemde onroerende goederen of van
penningen die haar toebehoren, indien die onroerende goederen of
penningen niet in de gemeenschap vallen, terwijl geen koopcontract
kan worden aangegaan tussen echtgenoten wanneer de overdracht
die de vrouw doet aan haar man, zelfs als zij van hem niet
gescheiden is, een wettige oorzaak heeft, zoals de wederbelegging
van zijn vervreemde onroerende goederen of van penningen die
hem toebehoren, indien die onroerende goederen of penningen niet
in de gemeenschap vallen.1

1 In het arrest nr. 72/2010 is het Hof reeds ertoe gebracht zich uit te spreken over het
eerste lid, 4°, van artikel 1595 van het Burgerlijk Wetboek; zie het verslag 2010,
pp. 168-171.
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Het Hof antwoordt dat, wanneer het gehanteerde criterium berust
op het geslacht van de betrokken personen, rekening dient te
worden gehouden met de artikelen 10, 11 en 11bis, eerste lid, van de
Grondwet. Die bepalingen, in samenhang gelezen, nopen de
wetgevers tot bijzondere voorzichtigheid wanneer zij een verschil in
behandeling invoeren, of zoals te dezen in stand houden, op grond
van het geslacht. Een dergelijk criterium is slechts toegestaan
wanneer het wordt verantwoord door een legitieme doelstelling en
wanneer het pertinent is ten aanzien van die doelstelling. De
controle door het Hof is strikter wanneer het fundamentele beginsel
van de gelijkheid van de geslachten in het geding is. Artikel 1595,
eerste lid, 2°, van het Burgerlijk Wetboek schendt de artikelen 10 en
11 van de Grondwet, nu het in het geding zijnde verschil in
behandeling niet redelijk kan worden verantwoord.

41. Vereffening en verdeling van het huwelijksvermogensstelsel

Artikel 1, 3°, van artikel 3 (Overgangsbepalingen) van de wet van
14 juli 1976 betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen
van echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels voert een
verschil in behandeling in onder de echtgenoten die zijn gehuwd
vóór de inwerkingtreding van die wet, naargelang zij gehuwd
waren onder het wettelijk stelsel, dan wel met een huwelijkscontract
onder de algemene gemeenschap, onder de gemeenschap van
aanwinsten, onder het stelsel van scheiding van goederen met een
gemeenschap van aanwinsten, of nog, onder het dotaal stelsel met
een gemeenschap van aanwinsten. De bij de voormelde wet
ingevoerde regels met betrekking tot de vereffening en de verdeling,
en met name artikel 1435 van het Burgerlijk Wetboek, dat de
herwaardering mogelijk maakt van de vergoedingen bij de
ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel, zijn van toepassing
op de eerste categorie van echtgenoten, maar niet op de tweede.

Het Hof werd verzocht de bestaanbaarheid na te gaan van artikel 1,
3°, van artikel 3 (Overgangsbepalingen) van de voormelde wet van
14 juli 1976 met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre
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het inhoudt dat artikel 1435 van het Burgerlijk Wetboek1 niet van
toepassing is op de echtgenoten die vóór de inwerkingtreding van
de wet van 14 juli 1976 zijn gehuwd onder een stelsel van scheiding
van goederen met een gemeenschap van aanwinsten die aan de
regels inzake de wettelijke gemeenschap is onderworpen, terwijl
datzelfde artikel van toepassing is op de echtgenoten die daarna
onder hetzelfde stelsel zijn gehuwd.

Het Hof besluit dat er geen schending is.

Na te hebben gewezen op het objectieve karakter van het
voorgelegde verschil in behandeling, alsook, op grond van de
parlementaire voorbereiding, op de pertinentie ervan rekening
houdende met het doel dat de wetgever heeft nagestreefd met de
aanneming van de wet van 14 juli 1976 in het algemeen en van de
overgangsbepalingen met betrekking tot de vereffening en de
verdeling in het bijzonder, merkt het Hof op dat de afwezigheid van
een verwijzing, in de in het geding zijnde bepaling, naar artikel 1435
van het Burgerlijk Wetboek en, derhalve, de niet-toepassing ervan
op de echtgenoten die vóór 28 september 1976 zijn gehuwd onder
het bij huwelijkscontract vastgelegde stelsel van scheiding van
goederen met een gemeenschap van aanwinsten, niet onevenredig
is met het doel dat de wetgever heeft nagestreefd. De bevestiging
van de handelingsbekwaamheid van de gehuwde vrouw was
immers slechts noodzakelijk ten aanzien van het bestuur van de
gemeenschap en van de eigen goederen (artikelen 1415 tot 1426 van
het Burgerlijk Wetboek), en ten aanzien van de daarmee
onlosmakelijk verbonden problematiek van de regeling van de
gemeenschappelijke schulden en de rechten van de schuldeisers
(artikelen 1408 tot 1414 van het Burgerlijk Wetboek), en vereiste
derhalve niet noodzakelijk de toepassing van de regels inzake de
vereffening en de verdeling van het huwelijksvermogensstelsel. De

1 Artikel 1435 : « De vergoeding mag niet kleiner zijn dan de verarming van het
vergoedingsgerechtigde vermogen. Hebben de in het vergoedingsplichtige vermogen
gevallen bedragen en gelden echter gediend tot het verkrijgen, instandhouden of
verbeteren van een goed, dan zal de vergoeding gelijk zijn aan de waarde of de
waardevermeerdering van dat goed, hetzij bij de ontbinding van het stelsel indien het
zich op dat tijdstip bevindt in het vergoedingsplichtige vermogen, hetzij op de dag
van de vervreemding indien het voordien vervreemd is; is het vervreemde goed
vervangen door een ander goed, dan wordt de vergoeding geschat op de grondslag
van dat nieuwe goed ».
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wetgever vermocht derhalve ervan uit te gaan dat die problematiek,
op basis van het beginsel van de voorzienbaarheid voor de
betrokken echtgenoten en rekening houdende met de diversiteit aan
modaliteiten die een bij huwelijkscontract vastgelegd
huwelijksvermogensstelsel kan karakteriseren, geregeld zou blijven
door de bepalingen die van toepassing waren bij de aanneming van
dat stelsel. Overigens verhindert niets die categorie van echtgenoten
hun bij huwelijkscontract vastgelegde stelsel te wijzigen om die
maatregelen te bedingen waarin de wetgever voor hen niet heeft
voorzien. De wetgever heeft het imperatieve karakter van de
aanpassing van de wetgeving betreffende de
huwelijksvermogensstelsels aan de rechtsbekwaamheid van de
gehuwde vrouw, willen verzoenen met de eerbied voor de
wilsautonomie van de partijen.

Het Hof werd eveneens verzocht de bestaanbaarheid na te gaan van
diezelfde bepaling met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in
zoverre zij inhoudt dat artikel 1435 van het Burgerlijk Wetboek niet
van toepassing is op de echtgenoten die vóór de inwerkingtreding
van die wet zijn gehuwd onder een stelsel van scheiding van
goederen met een gemeenschap van aanwinsten die aan de regels
inzake de wettelijke gemeenschap is onderworpen, terwijl het wel
van toepassing is op de echtgenoten die vóór de inwerkingtreding
van die wet onder het wettelijke stelsel zijn gehuwd voor de
vergoedingen waarvan de grond ontstaat na een termijn van één
jaar volgend op die inwerkingtreding. Het Hof besluit tot de
ontstentenis van een schending, waarbij het verwijst naar de
argumentatie die het in verband met de eerste prejudiciële vraag
heeft uiteengezet.

42. Vijfjarige verjaring en lening op afbetaling
(arrest nr. 40/214)

Het Hof werd ondervraagd over de bestaanbaarheid van
artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek met de artikelen 10 en 11
van de Grondwet, wanneer het in die zin wordt geı̈nterpreteerd dat
de kortere verjaring waarin het voorziet (5 jaar) enkel van
toepassing is op het gedeelte van de maandelijkse afbetalingen dat
met de interesten van een lening op afbetaling overeenstemt,
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ongeacht of die maandelijkse afbetalingen al dan niet zijn vervallen
vóór de opzegging van het krediet.1

Het criterium waarop het in het geding zijnde verschil in
behandeling steunt, afgeleid uit het karakter van het gedeelte van
het kapitaal of van het gedeelte van de interesten van de
schuldvordering, is relevant ten aanzien van het doel van het
voormelde artikel 2277, dat erin bestaat de schuldeiser tot
zorgvuldigheid aan te zetten en tegelijk de schuldenaar te
beschermen tegen de opeenstapeling van periodieke schulden over
een te lange periode. Ten aanzien van dat doel vertonen de schulden
betreffende het deel van de maandelijkse afbetalingen dat
overeenstemt met de terugbetaling van het ontleende kapitaal geen
gelijkenissen met de interesten bedoeld in artikel 2277, vierde lid,
van het Burgerlijk Wetboek, vermits die kapitaalschulden
verminderen bij elke afbetaling, dan wel stagneren, bij gebrek aan
enige afbetaling.

Het Hof besluit dan ook dat artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt doordat de
vijfjarige verjaring enkel van toepassing is op het gedeelte van de
maandelijkse afbetalingen van een lening op afbetaling dat met de
interesten overeenstemt.

43. Verjaringstermijn – Derdenbeding
(arrest nr. 164/2014)

Aan het Hof werd een vraag gesteld over de bestaanbaarheid van
artikel 2262bis, § 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek2 met de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre de tienjarige

1 In verband met de rechtspraak van het Hof over artikel 2277 van het Burgerlijk
Wetboek, zie met name het verslag 2011, pp. 279-280, het verslag 2007, pp. 119-120 en
het verslag 2005, pp. 73-74.

2 Artikel 2262bis, § 1, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt : « Alle persoonlijke
rechtsvorderingen verjaren door verloop van tien jaar. In afwijking van het eerste lid
verjaren alle rechtsvorderingen tot vergoeding van schade op grond van
buitencontractuele aansprakelijkheid door verloop van vijf jaar vanaf de dag volgend
op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de schade of van de
verzwaring ervan en van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon. De in
het tweede lid vermelde vorderingen verjaren in ieder geval door verloop van twintig
jaar vanaf de dag volgend op die waarop het feit waardoor de schade is veroorzaakt,
zich heeft voorgedaan ».
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verjaringstermijn voor persoonlijke rechtsvorderingen aanvangt bij
het ontstaan van de vordering, terwijl de verjaringstermijn voor een
vordering op grond van een onrechtmatige daad krachtens
artikel 2262bis, § 1, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek pas
aanvangt wanneer het slachtoffer kennis heeft van zijn schade en
van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon.1 Het Hof
diende meer specifiek de situatie te onderzoeken van de
begunstigde van een derdenbeding die, na verloop van tien jaren,
een recht verjaard ziet dat hij nooit in rechte heeft kunnen
afdwingen, en zulks wegens het feit dat hij, bij gebrek aan
kennisgeving door de bedinger of de belover, over geen enkel
element beschikt dat hem in staat stelt om het vorderingsrecht uit te
oefenen dat hem op grond van de overeenkomst tussen bedinger en
belover toekomt.

Het Hof besluit tot een schending.

Na de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens betreffende het recht op toegang tot de rechter en de
verjaringstermijnen in herinnering te hebben gebracht, merkt het
Hof op dat de in het geding zijnde bepaling werd ingevoegd om
tegemoet te komen aan het arrest nr. 25/95.2 De absolute
verjaringstermijn voor persoonlijke rechtsvorderingen werd op tien
jaar bepaald (artikel 2262bis, § 1, eerste lid, van het Burgerlijk
Wetboek). Die termijn begint te lopen op de dag volgend op die
waarop de vordering opeisbaar wordt. De absolute
verjaringstermijn voor vorderingen op grond van de
buitencontractuele aansprakelijkheid werd daarentegen op twintig
jaar bepaald (artikel 2262bis, § 1, derde lid, van het Burgerlijk
Wetboek). Die termijn begint te lopen op de dag volgend op het
ogenblik van de schadeverwekkende handeling. Alleen voor de
buitencontractuele aansprakelijkheid werd voorzien in een kortere
termijn van vijf jaar, die begint te lopen op de dag volgend op die

1 In verband met artikel 2262bis, § 1, van het Burgerlijk Wetboek, zie ook met name het
verslag 2012, pp. 212-216.

2 Waarbij het Hof heeft geoordeeld dat artikel 26 van de voorafgaande titel van het
Wetboek van strafvordering niet bestaanbaar was met het beginsel van gelijkheid en
niet discriminatie, doordat het de burgerlijke rechtsvordering voortvloeiend uit een
misdrijf onderwierp aan een verjaringstermijn van vijf jaar, terwijl de andere
buitencontractuele fouten krachtens de toenmalige versie van artikel 2262 van het
Burgerlijk Wetboek pas na dertig jaar verjaarden.
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waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de schade en van
de verzwaring ervan, en van de identiteit van de daarvoor
aansprakelijke persoon (artikel 2262bis, § 1, tweede lid, van het
Burgerlijk Wetboek).

Terwijl een contracterende partij in de regel kennis heeft van haar
vorderingsrecht op de dag waarop het ontstaat, is zulks evenwel
niet noodzakelijk het geval voor de begunstigde van een
derdenbeding. De begunstigde verkrijgt zijn vorderingsrecht
immers op grond van een overeenkomst die tussen de belover en de
bedinger wordt gesloten, en waarbij hij geen partij is. Hij zal in de
regel pas kennis krijgen van zijn vorderingsrecht indien de belover
of de bedinger hem hiervan op de hoogte brengen. De bewijslast
van de datum waarop de begunstigde kennisneemt van het recht
dat hij put uit de overeenkomst tussen de bedinger en de belover,
ligt bij de begunstigde. Bijgevolg is het, behoudens voor een
derdenbeding in het kader van een persoonsverzekering, mogelijk
dat het recht dat voortvloeit uit een derdenbeding, verjaart
vooraleer de begunstigde van het bestaan ervan op de hoogte is.
Zijn onwetendheid, zelfs te goeder trouw, schorst het
vorderingsrecht immers niet, aangezien krachtens artikel 2251 van
het Burgerlijk Wetboek enkel een wettelijk beletsel in aanmerking
komt om een verjaringstermijn te stuiten of te schorsen.

Ofschoon het Hof opmerkt dat het legitiem is om zo veel mogelijk
in geharmoniseerde procedureregels te voorzien voor alle types van
persoonlijke rechtsvorderingen, beslist het niettemin dat
artikel 2262bis, § 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek niet
bestaanbaar is met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie,
in zoverre het als gevolg kan hebben dat de begunstigde van een
derdenbeding zijn recht niet kan opeisen, omdat het
overeenkomstige vorderingsrecht is verjaard vooraleer hij van dat
beding kennis heeft of kennis ervan dient te hebben. Het Hof voegt
eraan toe dat het aan de verwijzende rechter staat na te gaan of de
begunstigden in het bodemgeschil kennis van het derdenbeding
hadden of redelijkerwijze kennis ervan dienden te hebben vóór het
verstrijken van de verjaringstermijn.
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44. De opzegging van de handelshuur in geval van verkoop van
het onroerend goed
(arrest nr. 53/2014)

De artikelen 12 en 16, I, van de Handelshuurwet1 maken de
opzegging van de handelshuur mogelijk wanneer, met name, de
persoon die het onroerend goed verkrijgt of zijn echtgenoot een
familiale band van verwantschap heeft met ofwel de persoon ten
voordele van wie de huur wordt opgezegd, ofwel de
meerderheidsvennoten van een vennootschap (artikel 16, I, 1°). Die
opzeggingsmogelijkheid staat daarentegen niet open voor een
rechtspersoon die een onroerend goed verkrijgt en dat goed wenst
te verhuren aan een feitelijke vereniging waarmee die rechtspersoon
nauwe banden zou hebben.

Volgens het Hof schendt dat verschil in behandeling de artikelen 10
en 11 van de Grondwet niet.

Het verschil in behandeling berust volgens het Hof op een objectief
criterium, meer bepaald het al dan niet bestaan van een band van
verwantschap. Verwijzend naar de parlementaire voorbereiding
van de Handelshuurwet merkt het Hof vervolgens op dat de
wetgever, bij het zoeken naar een evenwicht tussen de bescherming
van de handelszaak en de wettige belangen van de eigenaar, ervan
is uitgegaan dat die laatste vanwege zijn eigendomsrecht in
bepaalde omstandigheden de mogelijkheid moet hebben om de
handelshuur op te zeggen, maar eveneens dat die
opzeggingsmogelijkheid, in het belang van de bescherming van de
handelszaak, strikt dient te worden begrensd.

Ten aanzien van de door de wetgever nagestreefde doelstellingen en
rekening houdend met de ruime beoordelingsbevoegdheid
waarover hij beschikt bij het afwegen van de te dezen in het geding
zijnde belangen, is het volgens het Hof niet zonder redelijke
verantwoording dat de verkrijger van een goed de lopende
handelshuur met het oog op een ingebruikname door een andere

1 Aldus wordt afdeling 2bis (« Regels betreffende de handshuur in het bijzonder ») van
boek III, titel VIII, hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek beoogd.
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persoon dan de huurder slechts kan opzeggen wanneer hij het goed
zelf in gebruik wenst te nemen of wanneer hij het in gebruik wenst
te laten nemen door personen met wie hij een bepaalde
verwantschapsband heeft. Het hanteren van het criterium van de
familierechtelijke verwantschapsband laat overigens toe de
personen ten voordele van wie de handelshuur kan worden
opgezegd op een duidelijke en een beperkende wijze te
omschrijven, wat bijdraagt tot het bereiken van de doelstelling
betreffende de bescherming van de handelszaak.

De wetgever vermocht redelijkerwijze ervan uit te gaan dat een
opzeggingsmogelijkheid ten voordele van feitelijke verenigingen
waarmee de verkrijger op een of andere manier een « nauwe band »
zou hebben, aanleiding zou kunnen geven tot misbruiken - een
feitelijke vereniging heeft immers geen rechtspersoonlijkheid en kan
te allen tijde op een informele wijze worden opgericht - en afbreuk
zou kunnen doen aan de door hem nagestreefde doelstelling
betreffende de bescherming van de handelszaak.

45. Aansprakelijkheid van de Staat wegens een fout die is
gemaakt in de uitoefening van de rechtsprekende functie
(arrest nr. 99/2014)

Aan het Hof is een vraag gesteld over de bestaanbaarheid van
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek1 met de artikelen 10 en 11
van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de
artikelen 6 en 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de
mens. In de interpretatie van de verwijzende rechter2 vereist die
bepaling, opdat de Staat aansprakelijk kan worden gesteld wegens
een fout begaan in de uitoefening van de rechtsprekende functie, in
beginsel dat de betwiste handeling door een in kracht van gewijsde
gegane beslissing is herroepen, gewijzigd, vernietigd of ingetrokken
wegens schending van een gevestigde rechtsnorm. Na de omvang

1 « Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt,
verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden ».

2 Die steunt op de ter zake relevante rechtspraak van het Hof van Cassatie (Cass.,
19 december 1991, Arr. Cass., 1992, nr. 215; 8 december 1994, Arr. Cass., 1994, nr. 541;
5 juni 2008, Arr. Cass., 2008, nr. 347; 27 juni 2008, Arr. Cass., 2008, nr. 411; 25 maart 2010,
Arr. Cass., 2010, nr. 219).
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van de saisine te hebben onderzocht, besluit het Hof dat het wordt
verzocht twee categorieën van slachtoffers van een fout begaan in
het kader van de uitoefening van rechtsprekende functies te
vergelijken naargelang zij al dan niet eenzelfde grief van
onwettigheid nuttig kunnen aanvoeren in het kader van de
rechtsmiddelen die tegen de betwiste rechterlijke beslissing
openstaan. Artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, in de
voormelde interpretatie, legt de verplichting op in beide gevallen de
voorafgaande uitwissing van de betwiste beslissing te verkrijgen.
De vergelijking in de prejudiciële vraag heeft dus in werkelijkheid
betrekking op de bestaanbaarheid met het beginsel van gelijkheid
en niet-discriminatie van een identieke behandeling van die beide
categorieën van rechtzoekenden.

Uit de door het Hof van Cassatie gegeven interpretatie van het in
het geding zijnde artikel 1382 blijkt dat de voorwaarde van
voorafgaande uitwissing van de in het geding zijnde rechterlijke
beslissing ertoe strekt de rechtszekerheid te waarborgen en de coherentie
van het jurisdictionele bestel te vrijwaren, die wettige doelstellingen
zijn. In zoverre de in het geding zijnde bepaling het mogelijk maakt
te beletten dat de partij die in een proces in het ongelijk wordt
gesteld, de regelmatigheid van de rechterlijke beslissingen waarbij
zij wordt afgewezen, in voorkomend geval tot in het oneindige,
betwist, wordt daarmee de doelstelling van rechtszekerheid die
men ermee wenst te verwezenlijken, op relevante wijze nagestreefd.
Daarentegen waarborgt de in het geding zijnde bepaling niet op
voldoende relevante wijze de coherentie van het jurisdictionele
bestel. Immers, hoewel een dergelijke doelstelling redelijkerwijs kan
worden nagestreefd door het verbod dat aan de rechter die
uitspraak doet over de aansprakelijkheid, is opgelegd om het
bestaan van een fout in de beslissing die is aangenomen - of in de
rechtspleging die is gevoerd - door een rechterlijke instantie die
hiërarchisch hoger staat dan die rechter of die tot een andere
rechtsorde behoort, alleen te beoordelen, dient te worden
vastgesteld dat de aansprakelijkheidsvordering tegen de Staat,
wegens een fout begaan in de uitoefening van de rechtsprekende
functie, ontvankelijk is zodra de betwiste rechterlijke beslissing
door een in kracht van gewijsde gegane beslissing is ingetrokken,
gewijzigd, vernietigd of herroepen wegens schending van een
gevestigde rechtsnorm. Het is daarentegen niet vereist dat de voor
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de rechter die uitspraak doet over de aansprakelijkheid,
aangevoerde fout de onwettigheid vormt die de voorafgaande
uitwissing van de betwiste rechterlijke beslissing heeft
verantwoord.1

Meer nog, er is geoordeeld dat een dergelijke
aansprakelijkheidsvordering ontvankelijk is wanneer de vermeende
foutieve beslissing was ingetrokken, zonder dat enig gebrek is
vastgesteld dat de wettigheid ervan aantast, voor zover het
slachtoffer, wegens die intrekking, « juridisch geen aantoonbaar
belang meer heeft om nog te vragen dat de litigieuze beslissing zou
worden opzij geschoven ».2 Niettegenstaande de inachtneming van
de voorwaarde inzake de voorafgaande uitwissing van de betwiste
rechterlijke beslissing, is het dus niet uitgesloten dat de rechter die
uitspraak doet over de aansprakelijkheid, zich dient uit te spreken
over een onregelmatigheid begaan in de uitoefening van de
rechtsprekende functie die niet is gesanctioneerd door middel van
de uitoefening van de rechtsmiddelen.

Uit de hiervoor aangehaalde rechtspraak van het Hof van Cassatie
blijkt bovendien dat de in het geding zijnde maatregel ook ertoe
strekt de inachtneming van het gezag van gewijsde te waarborgen, alsook
de verplichting op te leggen de beschikbare rechtsmiddelen uit te putten,
die legitieme doelstellingen zijn. Het Hof moet echter voorts in het
bijzonder erop toezien dat zij met de in het geding zijnde maatregel
op relevante en evenredige wijze worden nagestreefd. In dat
opzicht besluit het Hof meer bepaald, om de redenen die het
aanhaalt, dat het feit in alle gevallen te eisen dat een arrest van de
Raad van State uit de juridische ordening verdwenen is teneinde het
mogelijk te maken dat de Staat aansprakelijk wordt gesteld, verder
gaat dan hetgeen noodzakelijk is om de verplichte eerbiediging van
het beginsel van het gezag van gewijsde te waarborgen. Het Hof
onderzoekt vervolgens of de in het geding zijnde bepaling een
billijk evenwicht tot stand heeft gebracht tussen het recht van het
slachtoffer om toegang te hebben tot een rechter teneinde de
vergoeding van zijn schade te verkrijgen, en het vereiste van de
rechtszekerheid, die de in het geding zijnde bepaling wenst te

1 Cass., 27 juni 2008, voormeld.
2 Cass., 5 juni 2008, Arr. Cass., 2008, nr. 347.
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vrijwaren. Na te hebben opgemerkt dat het recht op toegang tot de
rechter niet absoluut is1, wijst het Hof erop dat, bij ontstentenis van
elke kans om de onregelmatigheid, die zogenaamd zou zijn begaan
door de in laatste aanleg rechtsprekende rechterlijke instantie, door
middel van de beschikbare rechtsmiddelen te laten afkeuren, het
recht voor de persoon die zich door die onregelmatigheid geschaad
acht, om een aansprakelijkheidsvordering in te stellen, in een
rechtsstaat van des te crucialer belang is. Immers, het is precies in
een dergelijk geval - wanneer er geen dienstige rechtsmiddelen
bestaan aan het eind waarvan de betwiste beslissing kan worden
vernietigd, hetgeen het meestal mogelijk maakt de schade van de bij
die beslissing afgewezen partij, ten minste grotendeels, te vermijden
of te herstellen - dat het recht om een herstelvordering in te stellen
- laatste redmiddel om niet de genoegdoening voor zijn aanspraak
voor de rechterlijke instantie waarvan de beslissing wordt
bekritiseerd, maar enkel een schadeloosstelling te verkrijgen - het
meest noodzakelijk is. Zolang de betwiste beslissing niet is
uitgewist, kan het feit te beletten dat het slachtoffer van een fout
begaan door een in laatste aanleg rechtsprekende rechterlijke
instantie in de uitoefening van haar rechtsprekende functie, de
aansprakelijkheid van de Staat in het geding kan brengen, ten
opzichte van de nagestreefde doelstelling onevenredige gevolgen
met zich meebrengen.

De noodzaak een evenwicht tussen het rechtszekerheidsbeginsel,
enerzijds, en het recht op toegang tot de rechter, anderzijds, te
vrijwaren, vereist echter dat de Staat slechts aansprakelijk kan
worden gesteld indien de in laatste aanleg rechtsprekende
rechterlijke instantie in de uitoefening van haar rechtsprekende
functie een voldoende gekwalificeerde schending begaat van de
toepasselijke rechtsregels. Hoewel een lichte fout even aanzienlijke
schade met zich kan meebrengen als een zware fout, dient rekening
te worden gehouden met de beslissende rol die de in laatste aanleg
rechtsprekende rechterlijke instanties spelen in de interpretatie en
de toepassing van het recht, en met het bijzondere gezag dat aan
hun beslissingen wordt toegekend. Het Hof voegt meer bepaald

1 EHRM, grote kamer, 19 oktober 2005, Roche t. Verenigd Koninkrijk, §§ 119 e.v.; 28 mei
1985, Ashingdane t. Verenigd Koninkrijk, §§ 59 e.v.; grote kamer, 14 december 2006,
Markovic t. Italië, §§ 92 e.v.
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eraan toe dat vereisen dat de fout begaan door de in laatste aanleg
rechtsprekende rechterlijke instantie, aantoonbaar en ernstig is, het
mogelijk maakt het risico op vergissingen te verminderen bij de
rechter die uitspraak doet over de aansprakelijkheid en die ermee is
belast de onwettigheid van de beslissing die is genomen of van de
procedure die is gevolgd door een in laatste aanleg uitspraak
doende rechterlijke instantie alleen te beoordelen, vergissingen die
zelf aanleiding zouden kunnen geven tot een opeenvolging van
aansprakelijkheidsvorderingen. Rekening houdend met de
noodzaak om de waarborgen die zijn toegekend door het recht van
de Europese Unie, enerzijds, en door het interne recht, anderzijds, te
harmoniseren, houdt het Hof ten slotte rekening met de rechtspraak
van het Hof van Justitie, krachtens welke de in laatste aanleg
rechtsprekende rechterlijke instantie die een bepaling van het recht
van de Europese Unie op voldoende gekwalificeerde wijze schendt
die ten doel heeft aan de particulieren rechten te verlenen, de Staat
aansprakelijk maakt tegenover de particulier die aantoont dat die
schending hem een nadeel heeft berokkend, waarbij de
voorwaarden voor de ontvankelijkheid van een dergelijke
vordering, die door de lidstaten kunnen worden bepaald in het
kader van hun procedurele autonomie, bovendien de uitoefening
van een dergelijk voorrecht niet « in de praktijk onmogelijk of
uiterst moeilijk » mogen maken.1 Teneinde het gelijkheidsbeginsel
in acht te nemen, staat het aan de aansprakelijkheidsrechter
rekening te houden met dergelijke elementen teneinde te bepalen of
de door een in laatste aanleg rechtsprekende rechterlijke instantie
gemaakte fout, buiten de toepassingssfeer van het recht van de
Europese Unie, een voldoende gekwalificeerde schending vormt
van de toepasselijke rechtsregels.

Het Hof besluit dan ook dat artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, indien het in die zin
wordt geı̈nterpreteerd dat het belet dat de Staat aansprakelijk kan
worden gesteld wegens een fout begaan in de uitoefening van de
rechtsprekende functie door een rechterlijke instantie die in laatste

1 Zie HvJ, 30 september 2003, Köbler, C-224/01, punten 34, 47 en 53-59, en, over de
grenzen van de procedurele autonomie van de lidstaten, HvJ, 12 december 2013, Test
Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation, C-362/12, punten 31-32, en
HvJ, grote kamer, 13 juni 2006, Traghetti del Mediterraneo, C-173/03, punt 32.
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aanleg uitspraak heeft gedaan, zolang die beslissing niet is
ingetrokken, herroepen, gewijzigd of vernietigd, zelfs al bestaat die
fout in een voldoende gekwalificeerde schending van de
toepasselijke rechtsregels en zelfs al maakt die fout, gelet op de
beperkte rechtsmiddelen die tegen de genoemde beslissing
openstaan, het niet mogelijk de vernietiging ervan te verkrijgen.

Het Hof merkt echter op dat de in het geding zijnde bepaling een
andere interpretatie kan krijgen, volgens welke het feit dat de
betwiste beslissing niet is ingetrokken, herroepen, gewijzigd of
vernietigd, niet tot gevolg heeft te beletten dat de rechter die
uitspraak doet over de aansprakelijkheid de Staat kan veroordelen
wegens een fout begaan door een rechterlijke instantie in de
uitoefening van haar rechtsprekende functie die in laatste aanleg
uitspraak heeft gedaan, wanneer die fout een voldoende
gekwalificeerde schending vormt van de daarop toepasselijke
rechtsregels en wanneer die fout, gelet op de beperkte
rechtsmiddelen die tegen de genoemde beslissing openstaan, het
niet mogelijk maakt de vernietiging ervan te verkrijgen. In die
interpretatie is het in het geding zijnde artikel 1382 bestaanbaar met
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang
gelezen met de artikelen 6 en 13 van het Europees Verdrag voor de
rechten van de mens.

46. De vergoeding van schade door weerkaatsing geleden door
een persoon wegens diens affectieve banden met het
rechtstreekse slachtoffer van de schade
(arrest nr. 111/2014)

Aan het Hof is een vraag gesteld naar aanleiding van een geschil
met betrekking tot de vergoeding van morele en materiële schade
geleden door de vader en de zus van een bestuurder die is
overleden ten gevolge van een verkeersongeval. De
aansprakelijkheid voor dat ongeval is verdeeld tussen die
bestuurder en een derde. Aan het Hof is gevraagd of artikel 1382
van het Burgerlijk Wetboek1 bestaanbaar was met de artikelen 10 en

1 « Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt,
verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden ».

ar
re

st
nr

.1
11

/2
01

4

143



11 van de Grondwet, in die interpretatie dat het, wanneer een
ongeval is veroorzaakt door de samenlopende fouten van het
slachtoffer en van een derde, het niet mogelijk maakt die laatste
ertoe te verplichten de door de naasten van het slachtoffer geleden
schade door weerkaatsing integraal te vergoeden, terwijl, in
dezelfde omstandigheden, die medeaansprakelijke derde ertoe is
gehouden de schade integraal te vergoeden die is veroorzaakt aan
een ander rechtstreeks slachtoffer van dat ongeval, ongeacht of dat
al dan niet een naaste is van het slachtoffer, mededader van het
ongeval. Het Hof zal besluiten tot de ontstentenis van schending.

In de interpretatie van de verwijzende rechter heeft het
rechtstreekse slachtoffer van een ongeval, veroorzaakt door de
samenlopende fouten van een derde en van een ander slachtoffer
van hetzelfde ongeval, recht op de integrale vergoeding van zijn
schade, ten laste van eender wie van beide medeaansprakelijken,
zelfs wanneer het een affectieve band heeft met het slachtoffer,
mededader van het ongeval. De fout van het slachtoffer die een
oorzakelijk verband met diens schade vertoont, is daarentegen in
beginsel tegenstelbaar aan de personen die het slachtoffer zijn van
een nadeel door weerkaatsing geleden wegens de affectieve of
familiale banden tussen hen en het rechtstreekse slachtoffer.
Wanneer het slachtoffer als enige aansprakelijk is voor zijn schade,
kunnen zijn naasten aldus niet worden vergoed voor de schade die
daaruit voor hen voortvloeit.1 Indien het slachtoffer mededader van
zijn schade is, zal de medeaansprakelijke derde slechts ertoe
gehouden zijn het slachtoffer door weerkaatsing te vergoeden ten
belope van zijn deel van de aansprakelijkheid voor de
oorspronkelijke schade.2

Het in het geding zijnde verschil in behandeling streeft een
afweging na tussen, enerzijds, de belangen van de personen die het
slachtoffer zijn van een nadeel door weerkaatsing wegens affectieve

1 Cass., 23 januari 2012, Arr. Cass., 2012, nr. 62; Cass., 2 maart 1995, Arr. Cass., 1995, I,
nr. 128.

2 Zie de door het Hof aangehaalde rechtspraak : Cass., 28 juni 2006, Arr. Cass., 2006,
nr. 361; Cass., 19 december 1962, Arr. Cass.., 1963, I, p. 491; Cass., 16 februari 2011, Arr.
Cass.., 2011, nr. 137; Cass., 28 april 2011, C.09.0097.F; Cass., 23 januari 2012, voormeld;
Cass., 30 mei 2013, Arr. Cass.., 2013, nr. 329.
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banden tussen hen en het rechtstreekse slachtoffer en, anderzijds, de
belangen van het rechtstreekse slachtoffer en de
medeaansprakelijke derde.

De in het geding zijnde maatregel maakt het mogelijk dat doel – dat
gewettigd is – op adequate wijze te bereiken, door de fout van het
rechtstreekse slachtoffer tegenstelbaar te maken aan het slachtoffer
door weerkaatsing en door op die manier het recht op vergoeding
van dat laatste uitsluitend te beperken tot het deel van zijn nadeel
dat kan worden toegeschreven aan de medeaansprakelijke derde,
met aftrek van het deel van de aansprakelijkheid waarvoor het
rechtstreekse slachtoffer in het ongeval instaat.

De in het geding zijnde maatregel heeft overigens geen
onevenredige gevolgen voor de persoon die schade door
weerkaatsing lijdt. De schade van het slachtoffer door weerkaatsing
blijft slechts te zijnen laste in de mate van het belang van de door het
rechtstreekse slachtoffer begane fout, zodat zijn recht op de
vergoeding van het nadeel, veroorzaakt door de affectieve banden
die het heeft met het rechtstreekse slachtoffer, is beperkt op een
wijze die overeenstemt met het recht op vergoeding dat dat laatste
kan doen gelden. Het is immers redelijk verantwoord te bepalen dat
het slachtoffer bij weerkaatsing in beginsel een vergoeding van zijn
schade geniet die minder hoog ligt dan die waarop een eventueel
tweede rechtstreekse slachtoffer van het ongeval, dat geen fout heeft
begaan, aanspraak zou kunnen maken. De omstandigheid,
waarnaar in de prejudiciële vraag wordt verwezen, dat dat tweede
rechtstreekse slachtoffer, dat geen fout heeft begaan, affectieve
banden kan hebben met het rechtstreekse slachtoffer, dat
medeaansprakelijk is voor het ongeval, leidt niet tot een andere
conclusie in een dergelijke hypothese staan die affectieve banden
immers los van het persoonlijke nadeel dat het tweede slachtoffer
rechtstreeks lijdt wegens de samenlopende fouten van het andere
slachtoffer en van de medeaansprakelijke derde.
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XV. VERZEKERINGSRECHT

47. De automatische vergoeding bij een verkeersongeval met
een trein – De hypothese waarin het slachtoffer een passagier
is die zich in de trein bevindt
(arrest nr. 25/2014)

Het Hof werd verzocht de bestaanbaarheid na te gaan, met de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van artikel 29bis, § 1, tweede
lid, van de wet van 21 november 1989 « betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen »1, in de
interpretatie volgens welke die bepaling de ongevallen die zich
voordoen binnen een aan een spoorweg gebonden motorrijtuig,
terwijl het voertuig zich bevindt op een plaats die volledig
afgezonderd is van het verkeer, uitsluit van de daarin bepaalde
regeling van de automatische vergoeding.

Na te hebben herinnerd aan de vaststelling van schending waartoe
het heeft besloten in zijn arrest nr. 35/20122 met betrekking tot de
ongevallen die zich voordoen wanneer de trein rijdt op een
spoorweg die volledig afgezonderd is van het verkeer, merkt het
Hof, verwijzend naar zijn arrest nr. 116/2013, evenwel op dat de
voormelde omstandigheid geen enkel gevolg heeft voor het risico
dat dat voertuig inhoudt voor de passagiers die zich daarbinnen
bevinden, de situatie die te dezen in het geding was.3 Het Hof
besluit dat, in de interpretatie volgens welke de in het geding zijnde
bepaling de verkeersongevallen waarbij een voertuig is betrokken
dat rijdt op een spoorweg die volledig is afgezonderd van het
verkeer op de plaatsen bedoeld in artikel 2, § 1, van de wet van
21 november 1989, wanneer het slachtoffer van het ongeval een

1 Zoals gewijzigd bij de wet van 19 januari 2011 « tot wijziging van diverse bepalingen
betreffende de regeling inzake automatische vergoeding van de schade, geleden, door
zwakke weggebruikers en passagiers van motorrijtuigen ».

2 Zie het verslag 2012, pp. 229-232, en de vroegere rechtspraak van het Hof waarnaar
daarin wordt verwezen.

3 Terwijl het arrest nr. 35/2012 betrekking had op de hypothese van een ongeval met een
voetganger die zich bevond op of in de nabijheid van het spoor.
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passagier van dat voertuig is, uitsluit van de regeling van de
automatische schadevergoeding, die bepaling de artikelen 10 en 11
van de Grondwet schendt.

Het Hof stelt, verwijzend naar zijn arrest nr. 93/2006, evenwel vast
dat de in het geding zijnde bepaling anders kan worden
geı̈nterpreteerd. In tegenstelling tot artikel 29bis, § 1, eerste lid, van
de voormelde wet beperkt het in het geding zijnde tweede lid van
diezelfde bepaling de vergoedingsregeling waarin het voorziet, niet
tot de plaatsen bedoeld in artikel 2, § 1, van dezelfde wet. Het Hof
besluit derhalve dat, in die zin geı̈nterpreteerd dat het de
verkeersongevallen waarbij een voertuig is betrokken dat rijdt op
een spoorweg die volledig is afgezonderd van het verkeer op de in
die laatstvermelde bepaling bedoelde plaatsen, wanneer het
slachtoffer van het ongeval een passagier van dat voertuig is, niet
uitsluit van de regeling van de automatische schadevergoeding, het
voormelde artikel 29bis, § 1, tweede lid, de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet niet schendt.

XVI. SOCIAAL RECHT

48. Opzeggingsregeling voor bedienden en arbeiders
(arrest nr. 187/2014)

Aan het Hof is gevraagd of artikel 63 van de wet van 3 juli 1978
« betreffende de arbeidsovereenkomsten »1 bestaanbaar is met de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het, enerzijds, op de
werkgever die een arbeider ontslaat de bewijslast legt van het
niet-willekeurige karakter van dat ontslag en die werkgever
verplicht tot de betaling van een vergoeding die overeenstemt met
het loon van zes maanden in geval van willekeurig ontslag, terwijl

1 Vóór de inwerkingtreding van artikel 38 van de wet van 26 december 2013
« betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden
inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen » en
van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 109 van 12 februari 20114 « betreffende de
motivering van het ontslag », gesloten in de Nationale Arbeidsraad, bepalingen die
nog niet van kracht waren op het ogenblik dat van het ontslag kennis werd gegeven
aan de eiser voor de verwijzende rechter.
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zulks niet het geval is wanneer een werkgever een werknemer
ontslaat die het statuut van bediende heeft en, anderzijds, voorziet
in een dergelijke regeling die gunstig is voor de ontslagen arbeider,
zelfs wanneer die een opzeggingstermijn geniet die afwijkt van
artikel 59 van de in het geding zijnde wet en aanleunt bij de
opzeggingstermijn die aan de bediende wordt toegekend. Het Hof
besluit tot de schending, maar handhaaft, op in de tijd beperkte
wijze, de gevolgen van de bepaling die het ongeldig verklaart.

Na te hebben herinnerd aan zijn arresten nrs. 84/2001 en 125/2011,
merkt het Hof op, waarbij het verwijst naar B.4.3 van dat laatste
arrest, dat de wil om een geleidelijke harmonisatie van het statuut
van arbeider en dat van bediende te bereiken, thans niet langer kan
verantwoorden dat een dergelijk criterium van onderscheid wordt
gehandhaafd, met name wat betreft de beperking van de
aanvaardbare motieven van ontslag, de omkering van de bewijslast
en de forfaitaire vaststelling van de aanvullende ontslagvergoeding
die verschuldigd is in geval van willekeurig ontslag. Het Hof besluit
derhalve dat artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten de artikelen 10 en 11 van de Grondwet
schendt.

Het handhaaft evenwel de gevolgen van de ongeldig verklaarde
wetsbepaling tot 1 april 2014, omdat een niet-gemoduleerde
vaststelling van ongrondwettigheid aanzienlijke rechtsonzekerheid
zou teweegbrengen ten nadele van de arbeiders, terwijl die konden
worden ontslagen met inachtneming van de opzeggingstermijnen
bepaald in artikel 59 van de in het geding zijnde wet.

XVII. SOCIALEZEKERHEIDSRECHT

49. Wettelijke samenwoning en overlevingspensioen
(arrest nr. 83/2014)

Aan het Hof werden drie prejudiciële vragen gesteld over het feit
dat de langstlevende wettelijk samenwonende partner geen
overlevingspensioen kan genieten onder de
toekenningsvoorwaarden waarin voor de langstlevende echtgenoot
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in de artikelen 16 en 17 van het koninklijk besluit nr. 50 van
24 oktober 1967 is voorzien. Aan het Hof werd gevraagd of dat
verschil in behandeling in diverse opzichten bestaanbaar is met de
artikelen 16 en 23, in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11
van de Grondwet, met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol
bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met
artikel 14 van dat Verdrag. Het Hof besluit dat de regeling
grondwettig is.

Het Hof merkt allereerst op dat het overlevingspensioen wordt
opgevat als een minimale bescherming van de langstlevende
echtgenoot, die ertoe strekt hem in staat te stellen verder in zijn
levensonderhoud te voorzien na de ontbinding van het huwelijk
door het overlijden van de andere echtgenoot. Aangezien een
overlevingspensioen wordt toegekend wegens de arbeidsprestaties
van de overledene, vormt het een afgeleid recht dat aan de
langstlevende echtgenoot wordt toegekend door zijn band met de
overleden werknemer.

Het Hof stelt vooreerst vast dat het in het geding zijnde criterium
van onderscheid objectief is. Vervolgens blijkt uit de vergelijking
van de wettelijke regeling die op de gehuwde partners
respectievelijk de wettelijk samenwonenden van toepassing is, dat
de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek die gelden ten aanzien
van wettelijk samenwonenden een beperkte vermogensrechtelijke
bescherming creëren die gedeeltelijk is geı̈nspireerd op de
bepalingen die gelden ten aanzien van echtgenoten. Uit die
bescherming volgt niet dat de wetgever ertoe is gehouden de
wettelijk samenwonenden op het vlak van de
overlevingspensioenen op dezelfde manier te behandelen als de
echtgenoten. De eisende partij in het bodemgeschil beriep zich
tevens op de vergelijking met de wetgeving inzake
arbeidsongevallen en beroepsziekten, die niet enkel aan de
echtgenoot van de getroffene een uitkering toekent, maar ook aan
de met de getroffene wettelijk samenwonende partner, althans
wanneer de partners een overeenkomst hebben opgesteld waarin zij
voorzien in een verplichting tot hulp. Het Hof oordeelt evenwel dat
het aan de wetgever toekomt te oordelen of diezelfde situatie
eveneens in aanmerking moet worden genomen bij het bepalen van
de voorwaarden waaronder personen recht hebben op een
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overlevingspensioen. In het geval waarin, zoals te dezen, de
wettelijk samenwonenden geen overeenkomst hebben opgesteld die
voor hen voorziet in een dergelijke verplichting tot hulp, kan de
situatie van de langstlevende wettelijk samenwonende met
betrekking tot het voordeel van een overlevingspensioen niet op
nuttige wijze worden vergeleken met die van de langstlevende
wettelijk samenwonende die de toepassing van de voormelde
sociale wetgeving zou genieten. Het Hof besluit dat de in het geding
zijnde bepalingen geen onevenredige gevolgen hebben, aangezien
kan worden aangenomen dat de partners die ervoor kiezen door de
wettelijke samenwoning en niet door het huwelijk te worden
verbonden, de voor- en nadelen van de ene en de andere
samenlevingsvorm kennen en de juridische gevolgen van hun
keuze aanvaarden.

Tot slot werd het Hof in een van de prejudiciële vragen verzocht het
bestaan van kinderen die uit de wettelijke samenwoning zijn
geboren, in aanmerking te nemen. Het Hof oordeelt dat, hoewel het
bestaan van een kind dat uit het huwelijk is geboren, het mogelijk
maakt af te wijken van de voorwaarde met betrekking tot de
minimumduur van één jaar huwelijk vóór het overlijden, het
evenwel niet de mogelijkheid biedt af te wijken van de voorwaarde
van een huwelijk om een overlevingspensioen te kunnen genieten.
De voormelde keuze tussen het huwelijk en de wettelijke
samenwoning, die met kennis van zaken is gemaakt, geldt in het
bijzonder - ook met betrekking tot de rechtsgevolgen van die keuze
ten aanzien van hun kinderen - voor de wettelijk samenwonenden
die een vermogensrechtelijke solidariteit bij een eventuele breuk
niet bij overeenkomst hebben geregeld. Het Hof merkt daarenboven
op dat de kinderen die uit de wettelijke samenwoning zijn geboren,
een recht op kinderbijslag tegen het verhoogde tarief voor wezen
genieten.

Wat ten slotte de bestaanbaarheid van het in het geding zijnde
verschil in behandeling met artikel 23 van de Grondwet betreft,
antwoordt het Hof dat die bepaling niet inhoudt dat de rechten die
erin worden beoogd, door de wetgever op dezelfde wijze moeten
worden gewaarborgd voor elk individu. Artikel 23 van de
Grondwet verplicht de wetgever dus niet om een
overlevingspensioen te waarborgen aan de langstlevende wettelijk
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samenwonende van een overleden werknemer. Gelet op twee
algemene beleidsnota’s inzake pensioenen, die respectievelijk
dateren van 2011 en 2013, merkt het Hof op dat het aan de wetgever
staat te beoordelen of, en in hoeverre, het voordeel van een
overlevingspensioen moet worden uitgebreid tot de langstlevende
wettelijk samenwonenden, eventueel in het kader van een meer
algemene hervorming waarbij rekening zou worden gehouden met
de samenlevingsvormen.

50. Rustpensioen en overlevingspensioen – Verblijfsvoorwaarde
(arrest nr. 86/2014)

Aan het Hof werden vragen gesteld over de bestaanbaarheid van
artikel 27 van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967, dat
het rust- en overlevingspensioen voor werknemers regelt, met de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre die bepaling met
betrekking tot de voorwaarden voor de uitbetaling van een
overlevingspensioen en van een rustpensioen een verschil in
behandeling invoert tussen de buitenlandse gerechtigden die in het
buitenland verblijven, die aan de voorwaarde van verblijf in België
zijn onderworpen, en, enerzijds, de Belgische gerechtigden die in
het buitenland verblijven en, anderzijds, de andere buitenlandse
gerechtigden die in het buitenland verblijven en die niet aan die
voorwaarde zijn onderworpen. Het Hof besluit tot een
niet-schending op grond van de hierna weergegeven overwegingen.

Na te hebben gewezen op de wijzigingen die aan het in het geding
zijnde artikel 27 zijn aangebracht, merkt het Hof op dat het bij de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet gewaarborgde beginsel van
gelijkheid en niet-discriminatie eveneens wordt gewaarborgd bij
artikel 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en
bij artikel 26 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten. Daarenboven is het Europees Hof voor de Rechten
van de Mens van oordeel, met de nuances die uitvoerig in het arrest
worden beschreven1, dat het recht op een wettelijk pensioen binnen

1 EHRM, grote kamer, 18 februari 2009, Andrejeva t. Letland, § 76 (met verwijzing naar
EHRM, grote kamer, 6 juli 2005, Stec en anderen t. Verenigd Koninkrijk, §§ 47-53),
alsook §§ 77 en 83.
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de werkingssfeer van artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol
bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens valt.

Krachtens de in het geding zijnde bepaling wordt het rust- of
overlevingspensioen enkel uitbetaald aan een vreemdeling indien
hij daadwerkelijk in België verblijft, tenzij hij de nationaliteit heeft
van een land waarmee België een wederkerigheidsovereenkomst
heeft gesloten, tenzij hij een erkende vluchteling is of tenzij hij deel
uitmaakt van de categorieën van vreemdelingen voor wie de
Koning heeft bepaald dat zij niet aan de voorwaarde van verblijf in
België zijn onderworpen. Uit de in het arrest aangehaalde
parlementaire voorbereiding vloeit voort dat de wetgever, door de
vreemdeling die geen enkele band met België meer had, uit te
sluiten van het voordeel van de uitbetaling van een rust- of
overlevingspensioen, alle Staten ertoe wou aanzetten met België
wederkerigheidsakkoorden te sluiten en hun pensioen uit te betalen
aan Belgen, zelfs buiten hun grondgebied.

In een dergelijke schorsing van rechten voor vreemdelingen die niet
op het grondgebied verblijven, is voorzien in artikel 68 van het
Verdrag nr. 102 van de Internationale Arbeidsorganisatie van 1952
betreffende de sociale zekerheid. Daarenboven heeft het Europees
Hof voor de Rechten van de Mens1 geoordeeld dat de ontstentenis
van het recht op verhoging van de pensioenen voor de
gepensioneerden die verblijven in landen die geen
wederkerigheidsakkoorden met het Verenigd Koninkrijk hebben
gesloten, artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het
Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in samenhang
gelezen met artikel 14 van dat Verdrag, niet schendt. Ofschoon die
rechtspraak betrekking heeft op de verhoging van een pensioen en
niet op de schorsing van het recht op pensioen, blijkt dat de
lidstaten te dezen over een grote appreciatiemarge beschikken en
dat het belang voor de Staten om in die aangelegenheid
wederkerigheidsakkoorden te sluiten, wordt erkend. Het Europees
Hof heeft evenwel eveneens geoordeeld dat de schorsing van het
recht op het pensioen zelf, wegens de verblijfplaats van de
gerechtigde, door relevante redenen moet worden verantwoord.2

1 EHRM, grote kamer, 16 maart 2010, Carson en anderen t. Verenigd Koninkrijk, §§ 88-90.
2 EHRM, 7 november 2013, Pichkur t. Oekraine, §§ 50-53.
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Zoals uitvoerig in het arrest wordt beschreven, betrof de zaak die
aanleiding heeft gegeven tot dat arrest, evenwel een onderdaan van
het land in kwestie, en was het belang voor de Staten om
wederkerigheidsakkoorden te sluiten overigens niet in het geding.

Het Hof merkt vervolgens op dat het in het geding zijnde verschil
in behandeling verband houdt met het door de wetgever
nagestreefde doel, dat niet alleen erin bestaat een pensioen te
waarborgen voor de Belgen en de vreemdelingen ten aanzien van
wie België internationale verplichtingen heeft, maar ook zijn eigen
onderdanen die pensioenrechten in het buitenland hebben
verworven, te waarborgen dat zij de uitbetaling ervan zullen
verkrijgen, ook al verblijven zij niet in dat land en hebben zij niet de
nationaliteit ervan, waarbij die Staten ertoe worden aangezet met
België wederkerigheidsakkoorden te sluiten. Daarenboven is de in
het geding zijnde maatregel niet onevenredig. Hoewel het juist is
dat de personen die een pensioen kunnen krijgen, bijdragen hebben
betaald, is het stelsel van het rust- en overlevingspensioen geen
kapitalisatiestelsel, maar maakt het deel uit van een systeem van
solidariteit. Bovendien zouden andere Staten niet ertoe kunnen
worden aangezet wederkerigheidsakkoorden met België te sluiten
wanneer de onderdanen van die Staten ook zonder dergelijke
akkoorden hun pensioenrechten zouden behouden zonder in België
te verblijven.

Het verschil in behandeling tussen, enerzijds, de bevoorrechte
vreemdelingen, de vluchtelingen en de staatlozen, die het voordeel
van hun pensioen behouden, zelfs indien zij in het buitenland
verblijven, en, anderzijds, de andere vreemdelingen, die het
voordeel van hun pensioen verliezen indien zij België verlaten, is
gebaseerd op internationaalrechtelijke normen1 die de verplichting
opleggen om aan de eerstvermelde categorie van vreemdelingen
dezelfde rechten als aan de eigen onderdanen toe te kennen. De in

1 Dit geldt, wat de vluchtelingen betreft, voor het Internationaal Verdrag betreffende de
status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951, wat de staatlozen
betreft, voor het Verdrag betreffende de status van staatlozen, ondertekend te New
York op 28 september 1954 en, ten slotte, wat de bevoorrechte vreemdelingen betreft,
voor de internationale overeenkomsten die België binden en die voorzien in een
wederkerigheidsakkoord inzake sociale zekerheid, zoals zij in artikel 27 van het
koninklijk besluit nr. 50 worden beoogd.
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artikel 27, derde lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober
1967 vervatte machtiging aan de Koning is niet onbestaanbaar met
het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, aangezien het niet
gaat om een door de Grondwet aan de wetgever voorbehouden
aangelegenheid. Voor het overige dient, wanneer een wetgever een
machtiging aan de Koning verleent, - behoudens aanwijzingen in de
tegenovergestelde zin - te worden aangenomen dat hij de Koning
enkel de bevoegdheid verleent om Zijn machtiging aan te wenden
in overeenstemming met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
Het staat aan de administratieve en aan de justitiële rechter na te
gaan in welke mate de Koning de Hem verleende machtiging te
buiten zou zijn gegaan.

Wat ten slotte artikel 16 van de Grondwet betreft, merkt het Hof op
dat de in het geding zijnde maatregel, in zoverre hij bepaalde
categorieën van vreemdelingen weert van het voordeel van het rust-
en overlevingspensioen wanneer zij niet in België verblijven, niets te
maken heeft met de eigendomsberoving bedoeld in artikel 16 van
de Grondwet.

51. Bij de wet van 13 december 2012 aangebrachte wijzigingen
in de pensioenen van de overheidssector - Het personeel van de
geı̈ntegreerde politie
(arrest nr. 103/2014)

Vóór de politiehervorming vielen de personeelsleden van de
gemeentelijke politiekorpsen en van de gerechtelijke politie onder
het gemeenrechtelijke pensioenstatuut van de ambtenaren.
Bijgevolg werden zij op pensioen gesteld op de leeftijd van 65 jaar.
Voor de personeelsleden van de rijkswacht golden daarentegen een
aantal preferentiële leeftijdsgrenzen voor de oppensioenstelling.
Afhankelijk van het kader waartoe zij behoorden, werden de
rijkswachters ambtshalve op pensioen gesteld op de leeftijd van 54,
56 of 58 jaar. Ter uitvoering van het zogenaamde
« Octopusakkoord » werden de voormalige rijkswacht,
gemeentelijke politie en gerechtelijke politie door de wet van
7 december 1998 tot organisatie van een geı̈ntegreerde politiedienst
geı̈ntegreerd in een eengemaakte politiedienst, gestructureerd op
een lokaal en een federaal niveau. De wet van 30 maart 2001
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betreffende het pensioen van het personeel van de politiediensten
en hun rechthebbenden beoogde vervolgens een eengemaakt
pensioenstatuut te creëren voor de geı̈ntegreerde politie1.
Daarenboven werd een verhoging van de pensioenleeftijd van 60
naar 62 jaar ingevoerd bij de wet van 28 december 2011 houdende
diverse bepalingen (artikelen 85 tot 92). In het arrest worden
sommige bepalingen ervan2 uitvoerig beschreven. De wet van
13 december 2012 houdende diverse wijzigingsbepalingen
betreffende de pensioenen van de overheidssector beoogt de
uitwerking daarvan te verduidelijken en te verfijnen. De artikelen 2
en 3 ervan wijzigen respectievelijk artikel 46 van de wet van 15 mei
1984 en artikel 88 van de voormelde wet van 28 december 2011.

Bij het Hof werden beroepen ingesteld tot vernietiging van artikel 3
van de wet van 13 december 2012, die het zal inwilligen. Het Hof zal
de gevolgen van de vernietigde bepaling voor bepaalde leden van
de geı̈ntegreerde politie handhaven.

Rekening houdend met de wijzigingen die zijn aangebracht bij de
bestreden bepalingen - die de preferentiële leeftijdsgrenzen voor de
oppensioenstelling van de personeelsleden van de geı̈ntegreerde
politie ongewijzigd laten -, blijft het voor bepaalde
personeelscategorieën mogelijk om op de leeftijd van 58 jaar
respectievelijk op de leeftijd van 54, 56 of 58 jaar vervroegd met
pensioen te gaan. Voor de andere personeelsleden van de
geı̈ntegreerde politie geldt daarentegen de gemeenrechtelijke
leeftijd voor vervroegd pensioen vastgesteld op 62 jaar.

Er werd aangeklaagd dat de bestreden bepalingen de artikelen 10 en
11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de
artikelen 177 en 184 ervan en met artikel 1 van het Eerste
Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van
de mens, schonden. Die bepalingen zouden inzake de verhoging

1 Het onderscheid op het vlak van de vervroegde pensioenleeftijd dat de artikelen 5 en
10 van de wet van 30 maart 2001 in het leven riepen tussen, enerzijds, de officieren die
op 30 april 1999 waren onderworpen aan het statuut van het operationeel korps van
de rijkswacht en, anderzijds, de officieren die pas na die datum tot de rijkswacht zijn
toegetreden en de officieren die tot de vroegere gemeentepolitie of de vroegere
gerechtelijke politie behoorden, werd door het Hof bij zijn arrest nr. 177/2002
bestaanbaar geacht met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie.

2 Namelijk de artikelen 85 en 88 ervan.
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van de vervroegde pensioenleeftijd (van 60 naar 62 jaar) en de
verlenging van de loopbaanvoorwaarde (van 5 naar 40 jaar) een
discriminerend verschil in behandeling invoeren tussen bepaalde
categorieën van personeelsleden bij de geı̈ntegreerde politie. Gelet
op de twee middelen die voor het Hof zijn uiteengezet en die
uitvoerig in het arrest worden beschreven, beperkt het Hof zijn
onderzoek tot de aangevoerde discriminatie tussen de
personeelsleden van het operationeel kader die behoren tot het
officierskader naargelang zij op 30 april 1999 al dan niet deel
uitmaakten van de rijkswacht.

De bestreden bepalingen maken deel uit van een structurele
hervorming van de pensioenen van het overheidspersoneel, die
erop gericht is om op lange termijn de budgettaire kosten van de
vergrijzing te beheersen. De hervorming strekt in de eerste plaats
ertoe de mensen langer te doen werken. Het komt de wetgever toe
te oordelen in hoeverre het opportuun is maatregelen te nemen met
het oog op besparingen inzake rust- en overlevingspensioenen.
Aangezien die pensioenen met overheidsfondsen worden
gefinancierd, moet de last die op de Staat weegt, kunnen worden
gewijzigd wanneer de sanering van de openbare financiën of het
tekort in de sociale zekerheid zulks vereisen. Bij het bepalen van zijn
pensioenbeleid beschikt de wetgever derhalve over een ruime
beoordelingsbevoegdheid. Dat is des te meer het geval wanneer de
betrokken regeling het voorwerp heeft uitgemaakt van sociaal
overleg.

Indien evenwel een wettelijke pensioenregeling bepaalde
categorieën van personen beoogt en andere categorieën niet, of
indien eenzelfde regeling van toepassing wordt gemaakt op
categorieën van personen die zich in een wezenlijk verschillende
situatie bevinden, dient het Hof te onderzoeken of de bestreden
bepalingen evenredig zijn met het nagestreefde doel en of zij geen
onevenredige gevolgen hebben ten aanzien van de situatie van de
ene of de andere van die categorieën van personen.

De leeftijd van 60 jaar waarop een ambtenaar voorheen met
vervroegd pensioen kon gaan, wordt vanaf 2013 geleidelijk
verhoogd, meer bepaald jaarlijks met 6 maanden, om vanaf 2016 op
62 jaar uit te komen. Ook het vereiste aantal dienstjaren wordt
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slechts geleidelijk verhoogd : het bedraagt in beginsel 38 jaar vanaf
2013, 39 jaar vanaf 2014 en 40 jaar vanaf 2015. Artikel 88, tweede lid,
van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen,
zoals gewijzigd bij het bestreden artikel 3, waarborgt evenwel voor
het rijdend personeel van de NMBS-Holding, voor de geı̈ntegreerde
politie en voor de (gewezen) militairen de voorheen bestaande
voorwaarden inzake « de duur van de diensten » en « de
preferentiële leeftijdsgrenzen van de oppensioenstelling ».

Vanuit de invalshoek van een coherente regelgeving kan het
wenselijk worden geacht om alle categorieën van het
overheidspersoneel aan een verhoging van de pensioenleeftijd te
onderwerpen. Bovendien doet iedere blijvende uitzondering op de
verhoging van de pensioenleeftijd en van het vereiste aantal
dienstjaren niet enkel afbreuk aan de vooropgezette doelstelling,
maar ook aan het noodzakelijke maatschappelijke draagvlak van de
algehele pensioenhervorming. Het behoort evenwel tot de
beleidsvrijheid van de wetgever, rekening houdend met het
daaromtrent gevoerde sociaal overleg en met het feit dat de zwaarte
van sommige functies afwijkende maatregelen traditioneel heeft
verantwoord, te oordelen of in dat verband een grotere
gelijkschakeling van de bestaande regelingen al dan niet wenselijk
is en in voorkomend geval te bepalen op welk tijdstip en op welke
wijze via concrete maatregelen vorm moet worden gegeven aan een
grotere uniformiteit daartussen.

De wil om rekening te houden met de gerechtvaardigde
verwachtingen van de gewezen rijkswachtofficieren en de keuze om
hun een voordeel te blijven waarborgen dat zij konden beschouwen
als zijnde een aspect van hun statuut, konden ten tijde van de
politiehervorming van 2001 rechtvaardigen dat zij een gunstiger
pensioenstatuut mochten behouden dan dat van de gewezen
personeelsleden van de gemeentepolitie en van de gerechtelijke
politie. De pensioenhervorming van 2011, die beoogt de pensioenen
op lange termijn betaalbaar te houden, vergt evenwel inspanningen
van iedereen, zoals tijdens de parlementaire voorbereiding werd
opgemerkt. Met die pensioenhervorming heeft de wetgever
- weliswaar op gerechtvaardigde wijze - afbreuk gedaan aan de
rechtmatige pensioenverwachtingen van alle ambtenaren, met
inbegrip van de personeelsleden van de vroegere gemeentelijke
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politiekorpsen en van de vroegere gerechtelijke politie, onder meer
door de leeftijd waarop zij vervroegd met pensioen kunnen gaan,
met twee jaren te verhogen. De doelstellingen die ten tijde van de
politiehervorming speelden, kunnen thans niet verantwoorden
waarom de wetgever de gewezen rijkswachtofficieren uitzondert
van de inspanningen die hij van eenieder vraagt, temeer daar die
categorie van ambtenaren reeds vóór de pensioenhervorming over
een gunstigere leeftijdsvoorwaarde voor vervroegd pensioen
beschikte. Die vaststelling klemt des te meer nu de integratie van de
verschillende politiekorpsen intussen meer dan elf jaar achter de
rug is. De officieren in de geı̈ntegreerde politie oefenen sindsdien
dezelfde taken uit en staan bloot aan dezelfde risico’s, ongeacht of
zij vóór de politiehervorming tot de rijkswacht, dan wel tot de
gemeentelijke politiekorpsen of de gerechtelijke politie behoorden.
De gewezen rijkswachtofficieren vermochten overigens niet
rechtmatig te verwachten dat zij blijvend van elke
pensioenhervorming zouden zijn vrijgesteld. De mogelijkheid dat
hun pensioenstatuut in de toekomst verdere wijzigingen zou
ondergaan, wordt immers expliciet vermeld in artikel 14, eerste lid,
van de wet van 30 maart 2001. Bijgevolg bestaat er geen redelijke
verantwoording voor de vergroting van het reeds bestaande
verschil in behandeling inzake de vervroegde pensioenleeftijd
binnen de geı̈ntegreerde politie.

Bij zijn arrest nr. 103/2014, verbeterd bij beschikking van 30 juli
2014, vernietigt het Hof bijgevolg, in artikel 88, tweede lid, van de
wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, zoals
gewijzigd bij artikel 3 van de wet van 13 december 2012 houdende
diverse wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de
overheidssector, de woorden « voor de geı̈ntegreerde politie ». Het
Hof handhaaft evenwel de gevolgen van die bepaling voor
bepaalde leden van de geı̈ntegreerde politie. Een niet in de tijd
gemoduleerde vernietiging zou immers op haar beurt onevenredige
gevolgen hebben ten aanzien van de leden van de geı̈ntegreerde
politie die op het ogenblik van de uitspraak van het arrest reeds op
grond van de bestreden bepaling vervroegd met pensioen zijn
gegaan. Tevens zou een dergelijke vernietiging afbreuk doen aan de
verworven rechten van de leden van de geı̈ntegreerde politie wier
aanvraag voor een vervroegd pensioen op grond van de vernietigde
bepaling op het ogenblik van de uitspraak van het arrest reeds is
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goedgekeurd, zelfs wanneer hun pensioen ingaat na de datum van
de uitspraak van het onderhavige arrest.

52. Toegankelijkheid van de patiënten tot de zorgverstrekking
in ziekenhuizen
(arrest nr. 107/2014)

De wet van 27 december 2012 omvat diverse bepalingen inzake
de toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Het hoofddoel van
die wet en meer bepaald van artikel 26 ervan bestaat erin de
toegang van de patiënten tot de zorgverstrekking in de
ziekenhuizen te waarborgen. In dat kader verbiedt artikel 26 de
ziekenhuisgeneesheren om aan de in een tweepatiëntenkamer of
gemeenschappelijke kamer opgenomen patiënten supplementen
aan te rekenen op honoraria die afwijken van de tarieven van het
akkoord tussen geneesheren en ziekenfondsen indien een dergelijk
akkoord van kracht is, of van de tarieven die als grondslag dienen
voor de berekening van de verzekeringstegemoetkoming indien
geen dergelijk akkoord van kracht is.1 Bij het Hof zijn beroepen
ingesteld tot vernietiging van de artikelen 23 tot 29 van de
voormelde wet, beroepen die het zal verwerpen.

Sommige partijen voerden in de eerste plaats de schending aan van de
bevoegdheidverdelende regels. Daar de toegankelijkheid tot de
zorgverstrekking reeds werd gewaarborgd vóór de aanneming van
de bestreden wet, zou die wet alleen tot doel hebben de
concurrentie tussen de ziekenhuizen, die de beste geneesheren
wensen aan te trekken, te beperken, terwijl dat doel zou vallen
onder het beleid inzake de zorgverstrekking in de
verzorgingsinrichtingen, dat uitsluitend tot de bevoegdheid van de
gemeenschappen behoort.

De bestreden bepalingen, en in het bijzonder artikel 26, hebben tot
gevolg dat het toepassingsgebied van de akkoorden gesloten tussen
de beroepsorganisaties en de verzekeringsinstellingen, zoals daarin

1 Om tegemoet te komen aan het doel inzake de toegankelijkheid van de
zorgverstrekking, had de wetgever reeds, bij artikel 54 van de programmawet van
23 december 2009, de mogelijkheid geschrapt om supplementen voor een verblijf in
tweepatiëntenkamers aan te rekenen.
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is voorzien en zoals ze zijn geregeld bij artikel 50 van de wet
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen, wordt uitgebreid tot buiten het domein
van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, aangezien ze raken aan
het deel van de honoraria dat door de patiënt zelf wordt betaald.
Daaruit volgt echter niet dat ze zich de aangelegenheid van de
zorgverstrekking, toegewezen aan de gemeenschappen, zouden
toe-eigenen. Uit de opsomming in artikel 5, § 1, I, 1°, van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen,
zoals het van toepassing was op het ogenblik van de aanneming van
de bestreden bepalingen, en uit de parlementaire voorbereiding
ervan blijkt dat de in littera a) bedoelde « organieke wetgeving » met
name betrekking heeft op de zorgverstrekking in de ziekenhuizen.
Het is zeker zo dat niet elke bepaling van de Ziekenhuiswet tot de
« organieke wetgeving » kan worden gerekend1, maar de
bepalingen die de toegang van de patiënten tot de zorgverstrekking
in de ziekenhuizen waarborgen, behoren tot de basisregels van de
ziekenhuiswetgeving, zoals met name vervat in de Ziekenhuiswet.

In andere middelen werd de schending van de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet, in samenhang gelezen met bepalingen van nationaal en
internationaal recht, aangevoerd.

Het Hof merkt in de eerste plaats op dat, hoewel de bestreden
bepalingen, in het bijzonder artikel 26, de vrijheid om de door de
ziekenhuisgeneesheren gevraagde honoraria vast te stellen
aanzienlijk verminderen en, in zekere mate, kunnen leiden tot het
afremmen van de investeringen in technologische uitrusting van de
ziekenhuizen waarin de honorariumsupplementen worden
aangerekend, zij, in welbepaalde gevallen, de belangen van de
patiënten boven die van de artsen beogen te stellen. Het verzoenen
van dergelijke belangen valt onder de beoordelingsbevoegdheid
van de wetgever en het Hof zou de keuzes van de wetgever slechts
kunnen afkeuren als ze blijk geven van een onverantwoord verschil
in behandeling of van een onevenredigheid tussen de aangewende
middelen en het beoogde doel.

1 Zie met name het arrest nr. 108/2000, B.1.4.1.
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Na te hebben geantwoord op de voor het Hof bekritiseerde
gelijkenis en de verschillen in behandeling, alsook op de gevolgen
ervan, merkt het Hof op dat, door de aangeklaagde beperkingen
van toepassing te verklaren in de gevallen beoogd in artikel 152, § 2,
van de Ziekenhuiswet, zoals vervangen bij artikel 26 van de
bestreden wet, de wetgever een maatregel heeft genomen die
redelijk verantwoord is. Het is immers niet onredelijk te vermoeden
dat de patiënten die hebben gevraagd te worden opgenomen in een
tweepatiëntenkamer of een gemeenschappelijke kamer niet over de
middelen beschikken om supplementen te betalen bovenop het
tarief dat als grondslag dient voor de verzekeringstegemoetkoming
of bovenop de honoraria die uit het akkoord voortvloeien. Het Hof
merkt eveneens op dat, aangezien de wetgever zich tot taak stelt de
toegang tot de zorgverstrekking in de ziekenhuizen te waarborgen
door de tariefzekerheid en de tarieftransparantie in de
ziekenhuissector te verbeteren en de misbruiken die zich er zouden
hebben voorgedaan te voorkomen, de door hem genomen
maatregelen onvermijdelijk gevolgen hebben die slechts in die
sector voelbaar zijn, waarbij het onredelijk zou zijn ze uit te breiden
tot sectoren waar de noodzaak van identieke maatregelen zich niet
op vergelijkbare wijze doet voelen. Wat ten slotte de onevenredige
gevolgen betreft die de bestreden maatregelen volgens de
verzoekende partijen zouden hebben, antwoordt het Hof dat die
berusten op hypotheses die niet onwaarschijnlijk zijn, maar toch
kan niet met zekerheid worden gesteld dat die gevolgen een
dergelijke omvang zullen aannemen dat ze de maatregelen
discriminerend zouden maken. Het gaat om elementen die het
voorwerp moeten uitmaken van een concrete evaluatie en die in
voorkomend geval, zoals eraan is herinnerd in de parlementaire
voorbereiding, redenen zullen kunnen zijn voor correcties en
voorstellen in het kader van de onderhandelingen die worden
gevoerd binnen de Nationale Commissie
geneesheren-ziekenfondsen.

De verzoekende partijen voerden eveneens aan dat de bestreden
bepalingen, die het bedrag beperken van de honoraria die de
ziekenhuisgeneesheren aan bepaalde patiënten kunnen aanrekenen,
afbreuk zouden doen aan hun arbeidsvoorwaarden en aldus het bij
artikel 23 van de Grondwet gewaarborgde standstill-beginsel
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zouden schenden. Dezelfde bepalingen zouden bovendien afbreuk
doen aan het recht van de patiënten op een kwalitatieve
zorgverstrekking.

Het Hof antwoordt dat het verbod ten aanzien van de
ziekenhuisgeneesheren om aanvullende honoraria aan te rekenen
aan de in een tweepatiëntenkamer of een gemeenschappelijke
kamer opgenomen patiënten, het recht op arbeid noch het recht op
een billijke vergoeding van de beoogde geneesheren in het geding
brengt. Die laatstgenoemden blijven immers honoraria ontvangen
zoals die krachtens de akkoorden tussen geneesheren en
ziekenfondsen van toepassing zijn op alle verbonden
ziekenhuisgeneesheren en op de niet-verbonden
ziekenhuisgeneesheren die geen honorariumsupplementen
aanrekenen. Voor het overige hebben de bestreden maatregelen - die
ertoe strekken aan alle patiënten een gelijke toegang tot de
zorgverstrekking in de ziekenhuizen te verzekeren - tot gevolg de
waarborg vervat in artikel 23, derde lid, 2°, van de Grondwet te
vergroten en niet te verminderen. Het Hof merkt ten slotte op dat de
verzoekende partijen verzuimen de correlatie te staven tussen de
kwaliteit van de zorgverstrekking en het bedrag van de honoraria
die aan de patiënten worden aangerekend. Zij voeren geen
gegevens aan waaruit zou kunnen worden geconcludeerd dat de
kwaliteit van de zorgverstrekking in België beter zou zijn in de
ziekenhuizen - overigens in de minderheid - die aanvullende
honoraria aanrekenen aan de patiënten die in een
tweepatiëntenkamer of een gemeenschappelijke kamer zijn
opgenomen.

In verschillende middelen werd ten slotte aangevoerd dat met name
afbreuk zou worden gedaan aan de artikelen 49 en 56 van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), die de
beperkingen van de vrijheid van vestiging voor onderdanen van
een lidstaat op het grondgebied van een andere lidstaat, enerzijds,
en de beperkingen van het vrij verrichten van diensten binnen de
Europese Unie, anderzijds, verbieden. Het Hof werd eveneens
verzocht een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie
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van de Europese Unie, verzoek waarbij het Hof herinnert aan de
rechtspraak ter zake van het Hof van Justitie.1

De beperkingen die worden beoogd door de artikelen 49 en 56 van
het VWEU, zijn maatregelen, genomen door een lidstaat van de
Europese Unie, die de uitoefening van de vrijheid van vestiging of
het vrij verrichten van diensten verbieden, belemmeren of minder
aantrekkelijk maken.2 De regeling van een lidstaat van de Europese
Unie vormt geen beperking enkel omdat andere lidstaten minder
rigoureuze of economisch gunstigere regels toepassen op
verrichters van soortgelijke diensten die op hun grondgebied zijn
gevestigd.3

Nadat het Hof die beginselen op de voorgelegde zaak heeft
toegepast, merkt het op dat, zonder dat het nodig is om te
onderzoeken of de bestreden bepalingen beperkingen zijn in de zin
van de artikelen 49 en 56 van het VWEU, het volstaat vast te stellen
dat zij beantwoorden aan de criteria die het HJEU heeft vastgelegd
in zijn voormelde arrest Kostas Konstantinides (punten 47 tot 53).
Immers, zoals hiervoor eraan is herinnerd, beogen de bestreden
bepalingen in hoofdzaak de toegang tot een kwalitatieve
zorgverstrekking voor alle gehospitaliseerde patiënten, zonder
rekening te houden met de keuze van de kamer die zij in alle
vrijheid kunnen maken. De wet strekt dus ertoe de gezondheid van
de personen te beschermen, doel dat is opgenomen in artikel 36 van
het VWEU en dat, zoals in het voormelde arrest van het HJEU eraan
is herinnerd, een dwingende reden van algemeen belang kan
vormen die een beperking van de vrije dienstverrichting kan
verantwoorden. De bestreden bepalingen kunnen het bereiken van
dat doel waarborgen, waarbij dat doel in evenwicht blijft met de
zorg om een billijke vergoeding te verzekeren aan de
zorgverstrekkers door de handhaving van de vrijheid van honoraria
te waarborgen. Die bepalingen gaan overigens niet verder dan

1 HvJ, 6 oktober 1982, C-283/81, CILFIT, punt 21.
2 HvJ, grote kamer, 28 april 2009, C-518/06, Commissie van de Europese Gemeenschappen

t. Italiaanse Republiek, punt 62; HvJ, grote kamer, 1 juni 2010, C-570/07 en C-571/07,
Blanco Pérez en Chao Gómez, punt 53; 7 oktober 2010, C-515/08, dos Santos Palhota e.a.,
punt 29.

3 HvJ, grote kamer, 28 april 2009, C-518/06, Commissie van de Europese Gemeenschappen
t. Italiaanse Republiek, punt 63; HvJ, 12 september 2013, C-475/11, Kostas
Konstantinides, punt 47.
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hetgeen noodzakelijk is om dat doel te bereiken : de bestreden
bepalingen verplichten de ziekenhuisgeneesheren immers niet ertoe
door een overeenkomst toe te treden tot de akkoorden tussen
geneesheren en ziekenfondsen, zoals zij hen ook niet verbieden
aanvullende honoraria aan te rekenen aan de patiënten die ervoor
kiezen in een individuele kamer te verblijven. Het Hof herinnert
bovendien eraan dat het bedrag van de vergoeding van een
ziekenhuisgeneesheer niet rechtstreeks voortvloeit uit de honoraria
die hij aanrekent, maar uit de overeenkomst tussen hem en het
ziekenhuis of de vennootschap van geneesheren die het ziekenhuis
beheert.

Aangezien de bestreden bepalingen bestaanbaar zijn met de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de
artikelen 49 en 56 van het VWEU, beslist het Hof dat er geen
aanleiding is om een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van
Justitie van de Europese Unie.

53. De objectieve aansprakelijkheid van de zaakvoerders en
bestuurders van sommige vennootschappen ten gevolge van
niet-betaalde socialezekerheidsbijdragen
(arrest nr. 133/2014)

Voor niet-betaalde socialezekerheidsbijdragen voeren de
artikelen 265, § 2, en 409, § 2, van het Wetboek van vennootschappen
een bijzondere aansprakelijkheid in van met name de zaakvoerders
en bestuurders van sommige vennootschappen. Zij kunnen onder
meer persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld indien
zij in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de faillietverklaring
reeds waren betrokken bij minstens twee faillissementen,
vereffeningen of soortgelijke operaties met schulden ten aanzien
van een instelling voor de inning van de
socialezekerheidsbijdragen.

Aan het Hof zijn vragen gesteld over de bestaanbaarheid, met de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van het voormelde artikel 409,
§ 2, eerste lid, in zoverre het, voor een bepaalde categorie van
bestuurders of gewezen bestuurders, een objectieve
aansprakelijkheidsgrond invoert, terwijl, in geval van meerdere
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faillissementen en/of vereffeningsprocedures, de chronologische
volgorde van de uitspraak van de vonnissen waarbij de
bedrijfsleider is betrokken en derhalve het bestaan van de in de
wetsbepaling beoogde situatie soms kunnen afhangen van de wil
van die bestuurders of gewezen bestuurders, soms van de wil van
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en/of soms nog van
volkomen externe factoren.

Geschillen met betrekking tot socialezekerheidsbijdragen kunnen
onder de toepassing van artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor
de rechten van de mens vallen op basis van een afweging van de
publiek- en privaatrechtelijke aspecten van de te beoordelen
regeling.1 Wanneer, zoals te dezen, niet de bijdrageplichtige
vennootschap zelf doch de bestuurders en gewezen bestuurders
van die vennootschap, in afwijking van de gewone
aansprakelijkheidsregeling, met hun persoonlijk vermogen tot
betaling van de verschuldigde socialezekerheidsbijdragen en
supplementen kunnen worden veroordeeld, betreft de betwisting
een geschil omtrent « het vaststellen van […] burgerlijke rechten en
verplichtingen » in de zin van de voormelde verdragsbepaling.
Daaruit volgt dat aan de betrokken bestuurders en gewezen
bestuurders inzake de vordering die tegen hen wordt ingesteld door
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of door de curator, het recht
op toegang tot een rechter met volle rechtsmacht moet zijn
gewaarborgd.

De in het geding zijnde bepalingen stellen een objectieve
aansprakelijkheid in en verlenen aan de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid en aan de curator een appreciatiebevoegdheid om de
verschuldigde socialezekerheidsbijdragen en supplementen voor
het geheel of een deel terug te vorderen. De vordering inzake
persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid dient evenwel te
worden ingesteld bij een rechtscollege, namelijk de rechtbank van
koophandel die kennisneemt van het faillissement van de
vennootschap, en die dient te oordelen of de wettelijke
voorwaarden voor de persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid
zijn vervuld. De in het geding zijnde bepalingen stellen bovendien

1 EHRM, 9 december 1994, Schouten en Meldrum t. Nederland, §§ 52-60.
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de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de curator in staat de mate
van de in het geding zijnde hoofdelijkheid te bepalen, en de
rechtbank moet, in rechte en in feite, het bedrag van de
verschuldigde sociale bijdragen, bijdrageopslagen, verwijlinteresten
en de vaste vergoeding kunnen onderzoeken op basis van de bij
haar ingestelde vordering. Ten aanzien van het bedrag van de
verschuldigde socialezekerheidsbijdragen en supplementen heeft
de bevoegde rechtbank, bij de behandeling van de ingestelde
vordering, derhalve eenzelfde beoordelingsbevoegdheid als de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de curator. In die interpretatie
is aan de betrokken bestuurders en gewezen bestuurders de
toegang tot een rechter met volle rechtsmacht gewaarborgd.

De in het geding zijnde bepalingen stellen dat de bedoelde personen
aansprakelijk « kunnen » worden gesteld, zodat, zoals uit de
parlementaire voorbereiding blijkt, het de rechter toekomt vast te
stellen of, in het concrete geval, de persoonlijke en hoofdelijke
aansprakelijkheid van de bestuurders en gewezen bestuurders in
het geding is. De rechter kan nagaan of er, in geval van de herhaalde
betrokkenheid bij faillissementen met socialezekerheidsschulden,
sprake is van een dergelijk procedé van frauduleuze herhaling en
kan bij het bepalen van de omvang van de bedragen waartoe de
bestuurder en de gewezen bestuurder gehouden zijn, rekening
houden met het gegeven of zij al dan niet te goeder trouw waren.
Onder voorbehoud van die interpretatie beslist het Hof dat de in het
geding zijnde maatregel redelijk verantwoord is.

Aan het Hof werd eveneens een vraag gesteld over de
bestaanbaarheid van artikel 265, § 2, van het Wetboek van
vennootschappen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan
niet in samenhang gelezen met de artikelen 6 en 14 van het
Europees Verdrag voor de rechten van de mens, alsook met artikel 1
van het Eerste Aanvullend Protocol bij dat Verdrag, in zoverre voor
de beoogde categorie van zaakvoerders, gewezen zaakvoerders en
alle andere personen die ten aanzien van de zaken van de
vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad,
toepassing wordt gemaakt van het onweerlegbare vermoeden van
een grove fout, terwijl de zaakvoerders, bestuurders of iedere
andere persoon die ten aanzien van de zaken van een burgerlijke
vennootschap met handelsvorm, een stichting of een vzw,
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werkelijke bestuursbevoegdheid heeft gehad, niet aansprakelijk
kunnen worden gesteld wegens een kennelijke grove fout die heeft
bijgedragen tot het faillissement, in zoverre die rechtspersonen geen
koopman zijn en daarmee samenhangend dus nooit failliet kunnen
worden verklaard.

Het Hof antwoordt dat dat verschil in behandeling berust op een
objectief criterium, namelijk de burgerlijke of handelsaard van de
rechtspersoon. Alleen handelsvennootschappen kunnen failliet
worden verklaard. Aangezien de in het geding zijnde bepalingen
hypothesen van faillissement beogen, is het daarin gekozen
criterium van onderscheid relevant ten opzichte van het doel van de
maatregel en kan het objectief en redelijk worden verantwoord om
de hiervoor aangegeven motieven en onder het hiervoor
uiteengezette voorbehoud.
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B. STATISTIEKEN1

1. Algemeen

1.1. In 2014 heeft het Hof 191 arresten gewezen. Het sluit
daarmee 236 zaken definitief af. Er werden bovendien 2 zaken
definitief afgesloten met een beschikking. Gedurende hetzelfde jaar
werden bij het Hof 333 nieuwe zaken aanhangig gemaakt.

Uitgesproken arresten, afgesloten zaken en nieuwe zaken
ingeschreven op de rol per 31 december 2014

Uitgesproken arresten
(totaal aantal)

Nieuwe zaken
ingeschreven op de rol

Behandelde en
beëindigde zaken

0 50 100 150 200 250 300 350

1.2. Van de in 2014 gewezen arresten werden er 5 uitgesproken
op vordering tot schorsing, 120 op prejudiciële vraag, 66 op beroep
tot vernietiging, waarvan 2 afstanden van geding (arresten
nrs. 19/2014 en 151/2014) en 1 arrest op vordering tot uitlegging
(arrest nr. 5 /2014). 2 arresten zijn arresten alvorens recht te doen
(het arrest nr. 165/2014 waarbij prejudiciële vragen worden gesteld
aan het Hof van Justitie van de Europese Unie; in het arrest nr.
69/2014 beveelt het Hof de heropening van de debatten en twee
zaken bij die zaak te voegen). Het verschil tussen het totale aantal
uitgesproken arresten en de som van de arresten gewezen op

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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vordering tot schorsing, beroep tot vernietiging, prejudiciële vraag,
en vordering tot uitlegging is toe te schrijven aan het feit dat het Hof
eenmaal (arrest nr. 71/2014) in één enkel arrest uitspraak heeft
gedaan over een vordering tot schorsing en een beroep tot
vernietiging.

Verdeling volgens het type van de in 2014 uitgesproken arresten

Arresten op vordering 
tot schorsing

Arresten op vordering 
tot uitlegging

Arresten op beroep 
tot vernietiging

Arresten op 
prejudiciële vraag

Arresten alvorens
recht te doen en

afstanden van geding

0 20 40 60 80 100 120 140

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

Soort in het geding zijnde contentieux
Bevoegdheidsverdeling 15

Art. 8 van de Grondwet 1

Art. 10 en/of 11 van de Grondwet 169

Art. 11bis van de Grondwet 2

Art. 12 van de Grondwet 4

Art. 13 van de Grondwet 8

Art. 14 van de Grondwet 3

Art. 15 van de Grondwet 1

Art. 16 van de Grondwet 15

Art. 19 van de Grondwet 2

Art. 22 van de Grondwet 13
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Art. 22bis van de Grondwet 4

Art. 23 van de Grondwet 17

Art. 24 van de Grondwet 6

Art. 27 van de Grondwet 5

Art. 29 van de Grondwet 1

Art. 30 van de Grondwet 2

Art. 170 van de Grondwet 9

Art. 172 van de Grondwet 21

Art. 191 van de Grondwet 8

Verdeling van de arresten volgens de aangevoerde grieven in 2014 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Art. 191 van de Grondwet

Art. 172 van de Grondwet

Art. 170 van de Grondwet

Art. 30 van de Grondwet

Art. 29 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

Art. 8 van de Grondwet

Bevoegdheidsverdeling

1.4. Gedurende dezelfde periode heeft het Hof 19 arresten
gewezen na voorafgaande rechtspleging. Het besluit in 5 arresten
tot een klaarblijkelijke niet-ontvankelijkheid en, in 2 arresten, tot een
klaarblijkelijke niet-bevoegdheid. In 2 andere arresten besluit het
Hof tot een klaarblijkelijke niet-ontvankelijkheid omdat het beroep
betrekking heeft op een onderwerp dat niet valt onder de
bevoegdheid van het Hof. De 10 andere na voorafgaande
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rechtspleging gewezen arresten zijn die welke, tot de
inwerkingtreding van de bijzondere wet van 4 april 20141, werden
gekwalificeerd als arresten van onmiddellijk antwoord. Daarvan
zijn 2 arresten gewezen op beroep tot vernietiging (in een van de
twee vernietigt het Hof effectief de aangevochten bepaling) en zijn
8 arresten gewezen op prejudiciële vraag, waarvan 3 arresten
besluiten tot een vaststelling van schending, 4 tot een vaststelling
van niet-schending en ten slotte 1 tot een niet-schending en tegelijk
tot de vaststelling van een lacune in de wetgeving.

1.5. Wat de samenstelling van de zetels betreft, zijn 79 arresten
gewezen door een zetel van zeven rechters, 103 in voltallige zitting
en 9 in beperkte kamer.

5%

41%54%

Verdeling volgens het type van zetel in 2014

Beperkte kamer
Zetel met 7 rechters
Voltallige zitting

1 Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het
Grondwettelijk Hof (art. 18), B.S., 15 april 2014.
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2. Arresten op beroep tot vernietiging

2.1. Voor het jaar 2014 is de verdeling volgens de categorie van
de verzoekers de volgende :

Institutionele verzoekers Aantal %

Ministerraad -

Vlaamse Regering 3

Waalse Regering -

Franse Gemeenschapsregering -

Regering van de Duitstalige Gemeenschap -

Brusselse Hoofdstedelijke Regering -

Verenigd College van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie

-

College van de Franse Gemeenschapscommissie -

Voorzitter van een wetgevende vergadering 1

Totaal 4 5 %

Individuele verzoekers

Natuurlijke personen 38

Privaatrechtelijke en publiekrechtelijke
rechtspersonen

40

Andere (feitelijke verenigingen,...) 3

Totaal 81 95 %

Algemeen totaal 85 100 %

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 66 arresten op beroep tot
vernietiging gewezen. In 24 arresten vernietigt het Hof de bestreden
bepaling(en). 3 van die arresten keuren een lacune in de wetgeving
af. In 7 daarvan handhaaft het Hof de gevolgen van de vernietigde
bepaling(en). 29 arresten houden een verwerping ten gronde in. In
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1 arrest verklaart het Hof het beroep onontvankelijk en in 6 andere
arresten klaarblijkelijk onontvankelijk. In 2 arresten verklaart het
Hof zich klaarblijkelijk onbevoegd en in 2 arresten wijst het Hof de
afstand toe. In 1 arrest stelt het Hof vast dat het beroep zonder
voorwerp is. In 1 arrest, ten slotte, stelt het Hof prejudiciële vragen
aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Verdeling volgens het dictum van de arresten
gewezen op beroep tot vernietiging in 2014

Uitgesproken vernietigingen

Verwerpingen van het 
beroep wat de grond betreft

Andere

36%

44%

20%
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3. Arresten op vordering tot schorsing

In 2014 heeft het Hof 5 arresten op vordering tot schorsing
gewezen. In 1 daarvan willigt het Hof de vordering gedeeltelijk in.
In 2 andere arresten verwerpt het Hof de vordering omdat de
voorwaarden om te schorsen niet vervuld zijn. In 2 arresten, ten
slotte, stelt het Hof dat de vordering klaarblijkelijk onontvankelijk
is.

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 2014, kunnen op de volgende manier worden
ingedeeld :

Verwijzende rechtscolleges 2014

Hof van Cassatie 4

Raad van State 26

Hoven van beroep 14

Arbeidshoven 11

Rechtbanken van eerste aanleg 44

Rechtbanken van koophandel 8

Arbeidsrechtbanken 19

Vrederechters 2

Politierechtbanken 3

Andere 2

Totaal 133

St
at

is
tie

ke
n

174



H
of

 v
an

 C
as

sa
tie

R
aa

d 
va

n 
S

ta
te

H
ov

en
 v

an
 b

er
oe

p

A
rb

ei
ds

ho
ve

n
R

ec
ht

ba
nk

en
 v

an
 e

er
st

e 
aa

nl
eg

R
ec

ht
ba

nk
en

 v
an

 k
oo

ph
an

de
l

A
rb

ei
ds

re
ch

tb
an

ke
n

V
re

de
re

ch
te

rs

P
ol

iti
er

ec
ht

ba
nk

en

A
nd

er
e

Rechtscolleges die prejudiciële vragen hebben gesteld
die hebben geleid tot een arrest van het Hof in 2014

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

4.2. Het Hof heeft 120 arresten op prejudiciële vraag gewezen. In
37 arresten wordt een schending vastgesteld. 8 daarvan hebben een
alternatief dictum waarin het Hof in een bepaalde interpretatie een
schending vaststelt en in een andere interpretatie een
niet-schending. In 8 arresten betreft het een schending die haar
oorsprong vindt in een lacune in de wetgeving. In 4 arresten
handhaaft het Hof de gevolgen van de ongrondwettig bevonden
bepaling. 67 arresten zijn vaststellingen van niet-schending,
waarvan 12 niet-schending onder bepaalde voorwaarden. In
9 arresten verklaart het Hof dat de vraag geen antwoord behoeft. In
1 arrest stelt het Hof dat de prejudiciële vragen niet tot de
bevoegdheid van het Hof behoren en in 1 ander arrest stelt het Hof
dat de prejudiciële vraag zonder voorwerp is. In 4 arresten verwijst
het Hof de zaak terug naar de verwijzende rechter. In 1 arrest, ten
slotte, beveelt het Hof de heropening van de debatten en beslist het
de zaak met twee andere zaken samen te voegen.
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70%

30%

31%

13%

56%

Verdeling volgens het dictum van de arresten 
gewezen op prejudiciële vragen in 2014

Niet-schending

Schending

Andere

18%

Zuivere niet-schending

Niet-schending onder
bepaalde voorwaarden

82%

Zuivere schending

Schending onder
bepaalde voorwaarden
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HOOFDSTUK 3. ORGANISATIE EN ACTIVITEITEN VAN
HET HOF IN 2014

A. INRICHTING VAN HET GRONDWETTELIJK HOF

Bij koninklijk besluit van 9 januari 2014, dat dezelfde dag in
werking is getreden, is voorzitter Marc Bossuyt in ruste gesteld
(Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014, tweede editie). Hij heeft
aanspraak op het emeritaat en werd gemachtigd de eretitel van zijn
ambt te voeren.

Op 9 januari 2014 trad rechter André Alen aan als nieuwe
Nederlandstalige voorzitter van het Grondwettelijk Hof. Hij werd
in die nieuwe hoedanigheid plechtig geı̈nstalleerd tijdens de zitting
van 5 februari 2014. De toespraken die bij die gelegenheid werden
gehouden door voorzitter Jean Spreutels (http://www.const-court.be/

public/pbcp/archive/n/Toespraak%20van%20Voorzitter%20Spreutels%20tgv%20de%20

plechtige%20installatie%20van%20Voorzitter%20Alen.pdf) en voorzitter André
Alen (http://www.const-court.be/public/pbcp/archive/n/Toespraak%20van%20

Voorzitter%20Alen%20tgv%20zijn%20plechtige%20installatie.pdf), zijn beschikbaar
op de webstek van het Hof.

Bij koninklijk besluit van 23 januari 2014, dat dezelfde dag in
werking is getreden, is mevrouw Riet Leysen, referendaris,
benoemd tot rechter in het Grondwettelijk Hof voor de Nederlandse
taalgroep, op grond van artikel 34, § 1, 1°, van de bijzondere wet van
6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof (Belgisch Staatsblad van
4 februari 2014). Zij werd plechtig geı̈nstalleerd tijdens de zitting
van 19 maart 2014. De toespraak van voorzitter André Alen bij die
gelegenheid is beschikbaar op de webstek van het Hof
(http://www.const-court.be/public/pbcp/n/[1]Toespraak%20van%20Voorzitter%20Alen

%20bij%20de%20plechtige%20installatie%20van%20Rechter%20Leysen.pdf).

Bij beschikking van het Hof van 18 december 2013 werd aan
mevrouw Katrien Audenaert eervol ontslag verleend uit haar ambt
van referendaris met ingang van 1 januari 2014. Zij werd toegelaten
de eretitel van haar ambt te dragen.
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Bij beschikking van het Hof van 17 september 2014 werd mevrouw
Sarah Lambrecht benoemd tot referendaris bij het Grondwettelijk
Hof voor een stage van drie jaar met ingang van 1 oktober 2014. Na
die drie jaar wordt de benoeming definitief, behoudens
andersluidende beslissing genomen door het Hof tijdens het derde
stagejaar.

Bij beschikking van het Hof van 16 december 2014 werd mevrouw
Heidi Bortels benoemd tot referendaris bij het Grondwettelijk Hof
voor een stage van drie jaar met ingang van 1 januari 2015. Na die
drie jaar wordt de benoeming definitief, behoudens andersluidende
beslissing genomen door het Hof tijdens het derde stagejaar.

B. WERKING VAN HET HOF

I. RECHTSPREKENDE ACTIVITEIT

In de periode van 1 januari 2014 tot 31 december 2014 werden
333 nieuwe zaken ingeschreven op de rol van het Hof. Er werden in
dezelfde periode 191 arresten gewezen, waarmee 236 zaken
definitief werden afgehandeld.

Voor de detaillering van die gegevens wordt verwezen naar het
onderdeel ”Statistieken van de activiteiten van het Hof in 2014” (zie
pp. 168-176).

II. WERKINGSMIDDELEN

De kredieten die voor de werking van het Hof nodig zijn,
worden uitgetrokken op de begroting van de Dotaties (artikel 123, §
1, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk
Hof).

Het Hof startte 2014 met een begroting van 10.459.000 EUR. Die
werd gefinancierd met een dotatie op de rijksmiddelenbegroting
2014 van 9.951.000 EUR, met eigen inkomsten ten bedrage van
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13 000 EUR en met het gebruik van eigen middelen, namelijk
508.000 EUR, geput uit de eigen reserve van 925.869 EUR die nog
overbleef eind 2013. De beschikbare reserve van het Hof bij de
aanvang van 2014 bedroeg 417.869 EUR.

Het Hof keurde op 15 juli 2014, na interne controle van twee
rechters, de rekeningen ter uitvoering van de uitgavenbegroting
2013 goed. In hun voorafgaand verslag waren de voorzitters van het
Rekenhof van oordeel dat de voorgelegde rekeningen steunden op
deugdelijke verantwoordingsdocumenten en een volledig, juist en
getrouw beeld gaven van de ontvangsten- en uitgavenverrichtingen
en van de thesaurietoestand.

De uitgaven voor 2013 bedroegen 9.962.092,47 EUR, waarvan
9.765.549,36 EUR als lopende uitgaven en 196.543,11 EUR als
kapitaalsuitgaven. Die werden gefinancierd met een dotatie op de
rijksmiddelenbegroting van 8.279.000 EUR, met eigen inkomsten
ten bedrage van 92.978,85 EUR en met het gebruik van eigen
middelen, namelijk 1.590.113,62 EUR uit de eigen reserve van
2.515.982,95 EUR die was opgebouwd door een volgehouden zuinig
beheer in de voorgaande jaren. De kost van de wedden en lonen van
magistraten, griffiers en personeelsleden bedroeg 85,59 % van de
uitgaven.

Het Hof diende op 18 juli 2014 bij de Kamer van
volksvertegenwoordigers een begroting voor 2015 in ten bedrage
van 10.566.000 EUR. Het Hof heeft een dotatie aangevraagd van
10.146.000 EUR en voorgesteld de uitgavenbegroting verder te
financieren met de boni op de jaarrekening 2013 ten bedrage van
418.000 EUR en eigen ontvangsten van 2.000 EUR.

Ingevolge de door de Regering opgelegde besparingen heeft het
Hof op 25 november 2014 een nieuwe begroting 2015 ingediend bij
de Kamer van volksvertegenwoordigers waarbij de oorspronkelijk
ingediende begroting met 273.000 EUR wordt verminderd. De
Kamer van volksvertegenwoordigers legde de dotatie 2015 vast op
9.873.000 EUR (Parl.St., Kamer, 2014-2015, DOC 54 680/001).
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III. PERSONEELSFORMATIE

Op 31 december 2014 maakten 62 personeelsleden deel uit van
de personeelsformatie van het Grondwettelijk Hof, waarvan 50 in
statutair verband (waarvan 1 met verlof zonder wedde), 10 in
contractueel verband (waarvan 1 ter vervanging van een
personeelslid in statutair verband) en 2 gedetacheerde
personeelsleden. Hiervan behoorden 19 personeelsleden tot niveau
A, 14 personeelsleden tot niveau B, 19 personeelsleden tot niveau C
en 10 personeelsleden tot niveau D.

IV. INFORMATISERING

Met ingang van 1 september 2014 voerde het Hof voor zijn
interne werking een elektronisch dossier in met de zelf ontwikkelde
databank CAUSA, waarin alle voor de behandeling van de zaken
noodzakelijke documenten in elektronische vorm worden
aangeboden. Deze door de dienst Bibliotheek en Documentatie
ontwikkelde databank integreert informatie van data en
documenten die worden aangeleverd door de griffie van het Hof, de
secretariaatsmedewerkers, de Vertaaldienst, en de dienst
Bibliotheek en Documentatie zelf. De invoering van het elektronisch
dossier laat toe om de reproductie van documenten in papieren
vorm tot een minimum te beperken.

Op dezelfde wijze heeft de invoering van de mogelijkheid tot louter
elektronische kennisgeving van de arresten van het Hof bij
eenvoudig e-mailbericht met bijlage aan de overheden die zelf geen
partij zijn bij de zaken die tot de arresten hebben geleid (artikel 113
van de bijzondere wet van 6 januari 1989, zoals gewijzigd bij de
bijzondere wet van 4 april 2014), zowel de papierkosten als de
kosten van aangetekende verzending substantieel verminderd.
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V. COMMUNICATIE

Het Hof heeft beslist om de publicatie van zijn rechtspraak in een
arrestenverzameling, uitgegeven door de uitgeverij Vanden Broele,
met ingang van de jaargang 2014 stop te zetten, en zulks op basis
van de mogelijkheid die was geboden door de opheffing van de
verplichting, in het vroegere artikel 114 van de bijzondere wet van
6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, om zorg te dragen voor de
bekendmaking van zijn arresten in een officiële arrestenverzameling
(zie hoger, p. 21).

De persmededelingen, voorheen beperkt tot de kennisgeving van
het aantreden van een nieuwe voorzitter, werden in 2014 uitgebreid
met de publicatie van de toespraken die werden gehouden bij de
plechtige installatie van de voorzitters en de nieuwe rechters. De
meest actuele persberichten worden vermeld onder de rubriek
“Mededelingen”, evenals de meest recente informatieve nota’s
betreffende bepaalde arresten.

Gelet op de doorgevoerde wetswijzigingen heeft het Hof ook
besloten om de brochures die het voor het eerst heeft uitgegeven in
2009, te actualiseren. Drie brochures werden toen gepubliceerd,
namelijk één met de voorstelling van het Hof als rechtsprekend
orgaan, waarin de bevoegdheid, de algemene beginselen
betreffende de samenstelling, de rechtspleging en de werking
worden uiteengezet, één met de actuele samenstelling van het Hof
en de curricula vitae van de voorzitters en de rechters en één over de
huisvesting van het Hof, met enkele historische gegevens over het
pand. De eerste brochure werd geactualiseerd in het Nederlands,
het Frans, het Duits en het Engels. De geactualiseerde tweede
brochure met de huidige samenstelling van het Grondwettelijk Hof
is alleen beschikbaar in het Nederlands en het Frans.

Op de webstek van het Hof werd een rubriek “Publicaties”
aangemaakt, waarin vijf deelrubrieken werden opgenomen. De
deelrubriek “Brochures” bevat de pdf van de in 2014
geactualiseerde brochures over het Hof (zie vorige alinea). De
deelrubriek “Jaarverslagen” bevat, zoals voorheen, de pdf van de
jaarverslagen van het Hof. De deelrubriek “Studies” bevat de
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wetenschappelijke rapporten die door het Hof zijn opgesteld, in het
bijzonder met het oog op deelname aan internationale congressen
(zie verder). De subrubriek “Persberichten” bevat het archief van de
persmededelingen die het Hof verspreidt. Onder “Publicaties”
vindt men ten slotte ook het archief van de informatieve nota’s
betreffende de arresten terug.

VI. INTERNATIONALE CONTACTEN

A. DEELNAME AAN INTERNATIONALE BIJEENKOMSTEN

Op 31 januari 2014 hebben voorzitters Jean Spreutels en André
Alen de opening van het gerechtelijk jaar door het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens te Straatsburg bijgewoond en hebben
zij er deelgenomen aan een seminarie over het thema “De
uitvoering van de arresten van het Europees Hof voor de Rechten
van de Mens : een gedeelde rechterlijke verantwoordelijkheid ?”.

Voorzitter Jean Spreutels heeft op 18 maart 2014 in Parijs, op de zetel
van de Conseil constitutionnel, een uiteenzetting gegeven over “Het
Belgisch Grondwettelijk Hof : geschiedenis en evolutie” in het kader
van de voortgezette opleiding van magistraten (sessie : missie en rol
van de Conseil constitutionnel en bescherming van fundamentele
rechten), georganiseerd door de Ecole nationale de la magistrature.

Voorzitters Jean Spreutels en André Alen hebben deelgenomen aan
de 7e Conferentie van Korpschefs van de Grondwettelijke Hoven
die gezamenlijk het Frans gebruiken (Association des Cours
constitutionnelles ayant en partage l’usage du français). De
Conferentie vond plaats te Ottawa, Canada, van 28 tot 30 april 2014
en was gewijd aan de betrekkingen tussen de grondwettelijke hoven en de
media. Het Belgische rapport, van de hand van de voorzitters en
griffier Frank Meersschaut, is beschikbaar op de webstek van het
Hof (“Publicaties – “Studies”) (http://www.const-court.be/public/stet/n/

Grondwettelijke-hoven-en-media-ACCPUF-Ottawa-2014.pdf). Voorzitter Spreutels
zat de eerste zitting van het congres voor die was gewijd aan de
uitdagingen in de betrekkingen tussen de grondwettelijke hoven en
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de media en gaf tijdens de tweede zitting een uiteenzetting over de
Belgische ervaring inzake de organisatie van het
communicatiebeleid.

Voorzitters Jean Spreutels en André Alen hebben deelgenomen aan
de 16e Conferentie van Europese Grondwettelijk Hoven die
plaatsvond te Wenen, Oostenrijk, van 12 tot 14 mei 2014. Het
congres was gewijd aan de samenwerking tussen grondwettelijke hoven
in Europa – huidige toestand en perspectieven. Het Belgische rapport,
opgesteld door de voorzitters en de referendarissen Etienne
Peremans en Willem Verrijdt, is beschikbaar op de webstek van het
Hof (“Publicaties – “Studies”). (http://www.const-court.be/public/stet/n/

Samenwerking-tussen-grondwettelijke-hoven-in-Europa-CEGH-Wenen-2014.pdf). De
voorzitters hebben er bij de aanvang en het afsluiten van het
congres eveneens deelgenomen aan de vergadering van de Kring
van voorzitters van deze organisatie.

De rechters Luc Lavrysen en Pierre Nihoul hebben van 18 tot
21 september 2014 in Skopje, Voormalige Joegoslavische Republiek
Macedonië, deelgenomen aan de internationale conferentie
Hedendaagse uitdagingen van de constitutionele rechtspraak, ter
gelegenheid van de vijftigste verjaardag van het Grondwettelijk Hof
aldaar. Rechter Lavrysen bracht er een uiteenzetting over het
beginsel van de scheiding der machten en de bescherming ervan
door het Grondwettelijk Hof (beschikbaar op de webstek van het
Hof (“Publicaties” – “Studies”) (http://www.const-court.be/public/stet/

n/L.-Lavrysen,-The-Belgian-Constitutional-Court-and-the-separation-of-powers.pdf).
Rechter Nihoul behandelde er het thema van het
grondwettigheidstoezicht op reglementen en pseudowetgeving
(beschikbaar op de webstek van het Hof (“Publicaties” – “Studies”)
(http://www.const-court.be/public/stet/n/Le-Contrôle-Constitutionnel-des-Règlements-

en-Belgique-oral.pdf).

Voorzitters André Alen en Jean Spreutels hebben deelgenomen aan
het 3e Congres van de Wereldconferentie van grondwettelijke
rechtspraak te Seoel, Zuid-Korea, van 28 september tot 1 oktober
2014. Het congres was gewijd aan het thema van de grondwettelijke
rechtspraak en de sociale integratie. Het Belgische rapport, opgesteld
door de voorzitters en de referendarissen Koen Muylle en Etienne
Peremans, is beschikbaar op de webstek van het Hof (“Publicaties”
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– “Studies”) (http://www.const-court.be/public/stet/n/Justice-constitutionnelle-et-

intégration-sociale-CMJC-Séoul-2014.pdf).

Rechter Trees Merckx-Van Goey heeft van 23 tot 25 oktober 2014 in
Jerevan, Armenië, deelgenomen aan de XIXe Internationale
Conferentie gewijd aan de grondwettelijke status van de menselijke
waardigheid (beschikbaar op de webstek van het Hof (“Publicaties”
– “Studies”) : http://www.const-court.be/public/stet/n/human-dignity-in-belgian-

constitution-trees-merckx-final.pdf).

Voorzitter André Alen en rechter François Daoût hebben het
Grondwettelijk Hof vertegenwoordigd op het door het Hof van
Justitie van de Europese Unie georganiseerde jaarlijkse Forum voor
magistraten van de lidstaten van de Europese Unie, in Luxemburg,
van 17 tot 19 november 2014.

B. BEZOEKEN AAN HET GRONDWETTELIJK HOF

De voorzitters Jean Spreutels en André Alen ontvingen op
6 februari 2014 een delegatie van het Congres van lokale en
regionale overheden van de Raad van Europa, onder leiding van de
heren Henrik Hammar en Urs Wüthrich-Pelloli, rapporteurs, in het
kader van een monitoringbezoek/controlebezoek aan België over
lokale en regionale democratie in België.

Op dinsdag 11 maart 2014 ontving het Hof een delegatie van de
Hoge Raad voor de Magistratuur van de republiek Libanon, geleid
door de heer Jean Fahed, Voorzitter van de Hoge Raad voor de
Magistratuur en Eerste Voorzitter van het Hof van Cassatie.

Op dinsdag 25 maart 2014 ontving het Hof een delegatie van het
Hof van Cassatie van het Koninkrijk Marokko, geleid door de heer
Mostafa Faress, Eerste Voorzitter van het Hof van Cassatie en de
heer Mostafa Maddah, Procureur-generaal des Konings bij het Hof
van Cassatie.
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Op 20 juni 2014 hebben de voorzitters en de rechters op het Hof een
ontmoeting gehad met Prof. Dr. Paul Lemmens, Belgisch rechter in
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg.

Op 7 juli 2014 hebben de voorzitters en de rechters op het Hof een
ontmoeting gehad met Prof. Dr. Koen Lenaerts, vicepresident van
het Hof van Justitie van de Europese Unie te Luxemburg.

Op 6 oktober 2014 ontvingen de voorzitters Prof. Dr. Józef
Fra̧ckowiak, rechter in het Hooggerechtshof van Polen, in het kader
van zijn stagebezoek aan het Belgische Hof van Cassatie.

Op 9 oktober 2014 ontvingen de voorzitters de heer Nico Jörg,
raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden, in het kader van zijn
stagebezoek aan het Belgische Hof van Cassatie.

Op 5 november 2014 ontvingen de voorzitters de heer Martijn
Polak, raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden, in het kader
van zijn stagebezoek aan het Belgische Hof van Cassatie.

C. ANDERE VORMEN VAN INTERNATIONALE
SAMENWERKING

Het Hof, dat sedert 1991 waarnemers heeft in de Commissie van
Venetië, heeft verder ingestaan voor het aanleveren van zijn
voornaamste rechtspraak voor de databank Codices
(http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm).
Referendaris Rik Ryckeboer heeft deelgenomen aan de vergadering
van de verbindingspersonen van de organisatie in Batumi, Georgië,
van 25 tot 29 juni 2014.

Het Grondwettelijk Hof heeft, onder toezicht van griffier Frank
Meersschaut, naar aanleiding van de 16e Conferentie van Europese
Grondwettelijk Hoven te Wenen, ingestaan voor de actualisering
van de webstek van de Conferentie van Europese Grondwettelijke
Hoven (www.confcoconsteu.org) die werd gecreëerd naar
aanleiding van de 12e Conferentie te Brussel (2002) en waarvan het
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beheer ingevolge resolutie XIII, 4°, van de 14e Conferentie, genomen
te Vilnius, Litouwen, in 2006, is toevertrouwd aan het Hof.
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Bijlagen

A. SAMENSTELLING VAN HET HOF IN 2014

Tot 8 januari 2014

Nederlandse taalgroep Franse taalgroep

Voorzitters Marc Bossuyt Jean Spreutels

Rechters Etienne De Groot Jean-Paul Snappe

Luc Lavysen Jean-Paul Moerman

André Alen Pierre Nihoul

Erik Derycke François Daoût

Trees Merckx-Van Goey Thierry Giet

Vanaf 9 januari 2014

Nederlandse taalgroep Franse taalgroep

Voorzitters André Alen Jean Spreutels

Rechters Etienne De Groot Jean-Paul Snappe

Luc Lavysen Jean-Paul Moerman

Erik Derycke Pierre Nihoul

Trees Merckx-Van Goey François Daoût

Thierry Giet

Emeritus
voorzitter

Marc Bossuyt

Vanaf 23 januari 2014

Nederlandse taalgroep Franse taalgroep

Voorzitters André Alen Jean Spreutels

Rechters Etienne De Groot Jean-Paul Snappe

Luc Lavysen Jean-Paul Moerman

Erik Derycke Pierre Nihoul

Trees Merckx-Van Goey François Daoût

Riet Leysen Thierry Giet

Emeritus
voorzitter

Marc Bossuyt
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Vanaf 1 juli 2014

Nederlandse taalgroep Franse taalgroep

Voorzitters André Alen Jean Spreutels

Rechters Etienne De Groot Jean-Paul Snappe

Luc Lavysen Jean-Paul Moerman

Erik Derycke Pierre Nihoul

Trees Merckx-Van Goey François Daoût

Riet Leysen Thierry Giet

Referendarissen en griffiers

Nederlandse taalgroep Franse taalgroep

Referendarissen Riet Leysen1 Anne Rasson

Rik Ryckeboer Michel Parisse

Roger Moerenhout Marie-Françoise Rigaux

Jan Theunis Etienne Peremans

Lien De Geyter Bernadette Renauld

Geert Goedertier Christine Horevoets

Koen Muylle Jean-Thierry Debry

Willem Verrijdt Géraldine Rosoux

Sarah Lambrecht2 Thomas Bombois

Griffiers Frank Meersschaut Pierre-Yves Dutilleux

1 Tot 22 januari 2014.
2 Vanaf 1 oktober 2014.
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B. PUBLICATIEDATA VAN DE IN 2014 UITGESPROKEN
ARRESTEN VAN HET HOF IN HET BELGISCH STAATSBLAD

Nr. arrest Datum arrest Rolnummer Verschenen in
B.S. van

1/2014
2/2014
3/2014
4/2014
5/2014
6/2014
7/2014
8/2014
9/2014

10/2014
11/2014
12/2014
13/2014
14/2014
15/2014
16/2014
17/2014
18/2014
19/2014
20/2014
21/2014
22/2014
23/2014
24/2014
25/2014
26/2014
27/2014
28/2014
29/2014
30/2014
31/2014
32/2014
33/2014
34/2014
35/2014
36/2014
37/2014
38/2014
39/2014
40/2014
41/2014
42/2014
43/2014
44/2014

16.01.14
16.01.14
16.01.14
16.01.14
16.01.14
23.01.14
23.01.14
23.01.14
23.01.14
23.01.14
23.01.14
23.01.14
29.01.14
29.01.14
29.01.14
29.01.14
29.01.14
29.01.14
29.01.14
29.01.14
29.01.14
29.01.14
06.02.14
06.02.14
06.02.14
06.02.14
13.02.14
13.02.14
13.02.14
20.02.14
27.02.14
27.02.14
27.02.14
27.02.14
27.02.14
27.02.14
27.02.14
27.02.14
06.03.14
06.03.14
06.03.14
06.03.14
13.03.14
13.03.14

5488
5505
5506
5566
5679
5121
5314

5558-5561
5559 e.a.

5563
5582
5610

5457-5462
5547
5551
5565
5602
5635
5699
5713
5753
5770
5532

5598-5599
5615
5633
5153
5614
5623
5603
5408
5604
5612
5613
5618
5646

5746-5756(S)
5752
5422
5607
5660

5800(A71)
5606

5801(A72)

21.03.14
04.04.14
04.04.14
04.04.14
19.03.14
04.04.14
17.04.14
17.04.14
04.04.14
17.04.14
17.04.14
17.04.14
18.04.14
18.04.14
18.04.14
18.04.14
18.04.14
18.04.14
18.04.14
18.04.14
18.04.14
18.04.14
04.04.14
23.05.14
04.04.14
04.04.14
02.04.14
02.04.14
27.03.14
27.03.14
10.04.14
10.04.14
18.04.14
18.04.14
09.04.14
09.04.14
03.03.14
11.04.14
12.05.14
12.05.14
21.05.14
03.04.14
13.05.14
13.05.14
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Nr. arrest Datum arrest Rolnummer Verschenen in
B.S. van

45/2014
46/2014
47/2014
48/2014
49/2014
50/2014
51/2014
52/2014
53/2014
54/2014
55/2014
56/2014
57/2014
58/2014
59/2014
60/2014
61/2014
62/2014
63/2014
64/2014
65/2014
66/2014
67/2014
68/2014
69/2014

70/2014
71/2014
72/2014
73/2014
74/2014
75/2014
76/2014
77/2014
78/2014
79/2014
80/2014
81/2014
82/2014
83/2014
84/2014
85/2014
86/2014
87/2014
88/2014
89/2014

20.03.14
20.03.14
20.03.14
20.03.14
20.03.14
20.03.14
27.03.14
27.03.14
27.03.14
27.03.14
27.03.14
27.03.14
03.04.14
03.04.14
03.04.14
03.04.14
03.04.14
03.04.14
03.04.14
03.04.14
03.04.14
24.04.14
24.04.14
24.04.14
24.04.14

24.04.14
24.04.14
08.05.14
08.05.14
08.05.14
08.05.14
08.05.14
08.05.14
08.05.14
08.05.14
08.05.14
22.05.14
22.05.14
22.05.14
22.05.14
22.05.14
06.06.14
06.06.14
06.06.14
12.06.14

5620
5628
5638
5645

5788(A72)
5794(A72)

5594
5630
5643
5651
5807
5691
5585

5640 e.a.
5224
5624
5626

5631 e.a.
5665
5666
5698
5589
5596

5619-5627
5621

(tussenarrest)
5650

5829(A71)
5583-5588
5584-5593
5591-5597

5601
5634

5655 e.a.
5667
5681

5746-5756
5662
5664
5724
5692
5840

5572-5652
5647-5648

5653
5636

05.06.14
05.06.14
05.06.14
12.05.14
05.06.14
28.05.14
28.05.14
06.06.14
06.06.14
13.06.14
06.06.14
06.06.14
28.05.14
02.06.14
02.06.14
26.05.14
02.06.14
23.05.14
23.05.14
02.06.14
23.05.14
19.06.14
19.06.14
07.07.14
17.07.14

24.06.14
03.06.14
26.06.14
26.06.14
25.06.14
11.09.14
11.09.14
26.06.14
26.06.14
11.09.14
27.06.14
31.07.14
30.06.14
26.09.14
31.07.14
13.10.14
05.08.14
05.08.14
05.08.14
11.08.14
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Nr. arrest Datum arrest Rolnummer Verschenen in
B.S. van

90/2014
91/2014
92/2014
93/2014
94/2014
95/2014
96/2014
97/2014
98/2014
99/2014

100/2014
101/2014
102/2014
103/2014

Verb.arrest 103/14
104/2014
105/2014
106/2014
107/2014
108/2014
109/2014
110/2014
111/2014
112/2014
113/2014
114/2014
115/2014
116/2014
117/2014
118/2014
119/2014
120/2014
121/2014
122/2014
123/2014
124/2014
125/2014
126/2014
127/2014
128/2014
129/2014
130/2014
131/2014
132/2014
133/2014
134/2014

12.06.14
12.06.14
12.06.14
19.06.14
19.06.14
30.06.14
30.06.14
30.06.14
30.06.14
30.06.14
10.07.14
10.07.14
10.07.14
10.07.14

10.07.14
10.07.14
17.07.14
17.07.14
17.07.14
17.07.14
17.07.14
17.07.14
17.07.14
17.07.14
17.07.14
17.07.14
17.07.14
17.07.14
17.07.14
30.07.14
17.09.14
19.09.14
19.09.14
19.09.14
19.09.14
19.09.14
19.09.14
19.09.14
19.09.14
19.09.14
19.09.14
19.09.14
25.09.14
25.09.14
25.09.14

5637
5674-5676

5677
5668
5889

5465-5467
5509 e.a.

5538-5539
5592
5611
5622
5639
5649

5669-5670
5669-5670

5675
5693

5663 e.a.
5672 e.a.

5678
5687-5707

5690
5695
5700
5701
5703
5709
5712

5915 (S)(A71)
5892

5907 (S)
5739
5683
5694
5705
5706
5714
5715
5716
5717
5718
5720
5926
5719

5722-5806
5725-5728

10.07.14
10.07.14
11.08.14
10.07.14
10.07.14
24.07.14
24.07.14
22.07.14
22.07.14
22.09.14
20.10.14
13.10.14
20.10.14
01.09.14
01.09.14
13.10.14
13.10.14
27.10.14
27.10.14
27.10.14
20.10.14
27.10.14
24.11.14
24.11.14
27.10.14
20.10.14
27.10.14
27.10.14
27.10.14
27.10.14
24.11.14
05.11.14
07.01.15
05.11.14
07.01.15
05.11.14
05.11.14
05.11.14
25.11.14
05.11.14
05.11.14
18.03.15
05.11.14
06.11.14
18.12.14
06.11.14
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Nr. arrest Datum arrest Rolnummer Verschenen in
B.S. van

135/2014
136/2014
137/2014
138/2014
139/2014
140/2014
141/2014
142/2014
143/2014
144/2014
145/2014
146/2014
147/2014
148/2014
149/2014
150/2014
151/2014
152/2014
153/2014
154/2014
155/2014
156/2014
157/2014
158/2014
159/2014
160/2014
161/2014
162/2014
163/2014
164/2014
165/2014
166/2014
167/2014
168/2014
169/2014
170/2014
171/2014
172/2014
173/2014
174/2014
175/2014
176/2014
177/2014
178/2014

25.09.14
25.09.14
25.09.14
25.09.14
25.09.14
25.09.14
25.09.14
09.10.14
09.10.14
09.10.14
09.10.14
09.10.14
09.10.14
09.10.14
09.10.14
09.10.14
09.10.14
16.10.14
16.10.14
23.10.14
23.10.14
23.10.14
23.10.14
30.10.14
30.10.15
06.11.14
06.11.14
06.11.14
06.11.14
06.11.14
13.11.14
13.11.14
13.11.14
27.11.14
27.11.14
27.11.14
27.11.14
27.11.14
27.11.14
27.11.14
04.12.14
04.12.14
04.12.14
04.12.14

5726
5729
5736
5743

5747 e.a.
5749
5761
5232
5481
5616

5727-5805
5731
5734
5764
5769
5771
5789
5732

5735-5738
5759
5910
5942
5970
5796
5934
5438
5723

5730 e.a.
5744
5737

5741 e.a.
5745
5755
5742
5748

5750-5751
5765
5767

6031 (S)
6038
5763
5793
5838
5855

06.11.14
06.11.14
24.11.14
18.12.14
24.11.14
07.01.15
24.11.14
22.12.14
24.11.14
24.11.14
23.12.14
23.12.14
23.12.14
06.11.14
23.12.14
09.01.15
20.11.14
31.12.14
31.12.14
30.12.14
30.12.14
30.12.14
13.11.14
03.12.14
03.12.14
07.01.15
15.01.15
07.01.15
15.01.15
15.01.15
09.02.15
16.01.15
09.02.15
09.02.15
16.02.15
09.02.15
16.02.15
16.02.15
16.02.15
09.02.15
20.01.15
09.01.15
20.01.15
29.01.15
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Nr. arrest Datum arrest Rolnummer Verschenen in
B.S. van

179/2014
180/2014
181/2014
182/2014
183/2014
184/2014
185/2014
186/2014
187/2014
188/2014
189/2014
190/2014
191/2014

10.12.14
10.12.14
10.12.14
10.12.14
10.12.14
10.12.14
18.12.14
18.12.14
18.12.14
18.12.14
18.12.14
18.12.14
18.12.14

5733-5740
5768
5772
5791
5824
5870
5762
5774
5775
5780
5797
5858
5890

19.01.15
09.03.15
19.01.15
19.01.15
20.01.15
09.03.15
09.03.15
13.03.15
16.02.15
20.01.15
13.03.15
13.03.15
13.03.15
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