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VOORWOORD 

Het Jaarverslag 2017 is het vijftiende jaarverslag dat door het Grondwettelijk Hof 
wordt gepubliceerd en het derde dat enkel in elektronische vorm verschijnt. Wij 
hopen dat het verdwijnen van de papieren drager, hoofdzakelijk te wijten aan de 
op het Hof toegepaste budgettaire beperkingen, wordt gecompenseerd door de 
gebruiksvriendelijkheid van de digitale versie, met name dankzij de hyperlinks 
naar de arresten, de persberichten en de aangehaalde studies. Indien u toegang 
tot meer informatie wenst, kan u de website van het Hof (www.const-court.be) 
raadplegen en inschrijven op de elektronische nieuwsbrief, zodat u kennis kan 
nemen van de arresten zodra zij worden gewezen. 
 
Het Hof heeft 151 arresten gewezen in 2017, waarvan 102 op prejudiciële vraag, 
hetgeen wijst op de intensiteit van de dialoog tussen het Hof en de rechtscolleges 
die vragen stellen aan het Hof.  

Het Hof dialogeert eveneens met het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
en het Hof van Justitie van de Europese Unie. Aan dat laatste werden in 2017, in 
twee arresten, prejudiciële vragen gesteld. Bovendien werd de samenwerking 
met andere grondwettelijke hoven versterkt, zowel in het kader van de 
verschillende verenigingen van grondwettelijke hoven, als ter gelegenheid van 
andere vergaderingen, waaronder bilaterale. 

Zoals steeds bevat het verslag een samenvatting van de voornaamste arresten, 
die betrekking hebben op een zeer groot aantal rechtstakken. 

Dit alles toont, voor zover nodig, het in onze democratische rechtsstaat essentiële 
karakter van de door het Hof uitgeoefende grondwettigheidstoets van 
wetskrachtige normen aan. 

 

André ALEN                                 Jean SPREUTELS 
 

Voorzitters van het Grondwettelijk Hof 
 

  

http://www.const-court.be/
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HOOFDSTUK 1. JURIDISCH KADER VAN DE WERKING 
VAN HET HOF IN 2017 

A. Bevoegdheid van het Hof 

1. HET GRONDWETTELIJK HOF ALS BEHOEDER VAN DE GRONDWET 

Het Grondwettelijk Hof is op grond van artikel 142 van de Grondwet exclusief 
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.  

Het Grondwettelijk Hof toetst in de eerste plaats de wetskrachtige normen aan 
de regels die de onderscheiden bevoegdheden van de federale Staat, de 
gemeenschappen en de gewesten bepalen. Die bevoegdheidsregels zijn 
opgenomen zowel in de Grondwet als in de (meestal met een bijzondere 
meerderheid aangenomen) wetten met betrekking tot de hervorming van de 
instellingen in het federale België.  

Daarnaast doet het Grondwettelijk Hof uitspraak omtrent de schending, door een 
wetskrachtige norm, van de fundamentele rechten en vrijheden gewaarborgd in 
titel II van de Grondwet (de artikelen 8 tot en met 32) en van de artikelen 143, § 1 
(het beginsel van de federale loyauteit), 170 (het wettigheidsbeginsel in fiscale 
zaken), 172 (het gelijkheidsbeginsel in fiscale zaken) en 191 (de bescherming van 
de vreemdelingen) van de Grondwet. 

2. HET GRONDWETTELIJK HOF ALS TOEZICHTER OP WETSKRACHTIGE 
NORMEN  

Het Grondwettelijk Hof is in beginsel uitsluitend bevoegd om wetskrachtige 
normen te toetsen. Met wetskrachtige normen zijn bedoeld zowel de materiële 
als formele bepalingen aangenomen door het federale parlement (wetten) en 
door de parlementen van de gemeenschappen en de gewesten (decreten en 
ordonnanties). Alle andere normen, zoals koninklijke besluiten, besluiten van de 
regeringen van gemeenschappen en gewesten, ministeriële besluiten, 
verordeningen en besluiten van provincies en gemeenten, evenals rechterlijke 
beslissingen vallen buiten de bevoegdheid van het Hof. 

Hierop bestaan twee uitzonderingen. Zo is het Hof sedert 2014 ook bevoegd om 
de beslissingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers of van haar organen 
betreffende de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van die 
wetgevende vergadering te toetsen. Bij de toetsing van die beslissingen 
controleert het Hof de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 
vormen, evenals de overschrijding en de afwending van macht, en niet enkel de 
voormelde referentienormen. 
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Eveneens sedert 2014 is het Grondwettelijk Hof bevoegd om bij wege van 
(preventieve) beslissing uitspraak te doen 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. De volksraadpleging mag 
niet worden georganiseerd zolang het Hof geen gunstige beslissing heeft 
genomen. 

Van die laatste bevoegdheden diende het Grondwettelijk Hof in 2017 geen 
gebruik te maken.  

B. De toegang tot het Grondwettelijk Hof 

Ter toetsing van de grondwettigheid van wetskrachtige normen kan een zaak 
voor het Grondwettelijk Hof worden ingeleid met een beroep tot vernietiging of 
met een prejudiciële vraag van een rechtscollege. 
 
Een beroep tot vernietiging, dat in beginsel (enkele bijzondere gevallen buiten 
beschouwing gelaten) moet worden ingesteld binnen zes maanden na de 
bekendmaking van de bestreden norm in het Belgisch Staatsblad, kan worden 
ingediend door de Ministerraad en de regeringen van de gemeenschappen en de 
gewesten, door de voorzitters van alle wetgevende vergaderingen, op verzoek 
van twee derden van hun leden en door de natuurlijke of rechtspersonen, zowel 
privaatrechtelijke als publiekrechtelijke en zowel van Belgische als van vreemde 
nationaliteit. Die laatste categorie van personen moet « doen blijken van een 
belang » : in hun verzoekschrift aan het Hof moeten zij aantonen dat zij 
persoonlijk, rechtstreeks en ongunstig kunnen worden geraakt door de bestreden 
norm.  
 
Het beroep werkt niet schorsend. Om te vermijden dat de bestreden norm tussen 
het ogenblik van het instellen van het beroep en de uitspraak van het arrest een 
moeilijk te herstellen ernstig nadeel zou berokkenen en een latere retroactieve 
vernietiging geen nut meer zou hebben, kan het Hof in uitzonderlijke 
omstandigheden op verzoek van de indiener van het beroep de schorsing van de 
bestreden norm bevelen in afwachting van een uitspraak over de grond van de 
zaak binnen drie maanden na een schorsingsarrest. Een dergelijke vordering tot 
schorsing moet worden ingesteld binnen drie maanden na de bekendmaking van 
de bestreden norm in het Belgisch Staatsblad. 
 
Daarnaast kan een zaak worden ingeleid met een prejudiciële vraag. Indien in een 
zaak voor een rechtscollege een vraagstuk rijst van overeenstemming van wetten, 
decreten en ordonnanties 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 de Grondwet, dan moet dat 
rechtscollege hierover in beginsel een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk 
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Hof stellen. Die verplichting vloeit voort uit het feit dat het Grondwettelijk Hof 
beschikt over het monopolie om wetskrachtige normen te toetsen aan de 
grondwetsbepalingen en de wetsbepalingen waarvoor het bevoegd is. Wanneer 
een rechtscollege een vraag stelt, wordt de procedure voor dat rechtscollege 
opgeschort in afwachting van het antwoord van het Hof. 

In de andere rechtsplegingen komt het de voorzitter van het betrokken 
gewestparlement toe om de toetsing van de organisatie van een gewestelijk 
referendum  voorafgaandelijk aan de organisatie ervan voor te leggen aan het 
Hof, respectievelijk de kandidaat die het voorwerp van een sanctie uitmaakt, 
wanneer het gaat om een beroep tegen de door de Kamer van 
volksvertegenwoordigers of haar organen genomen beslissing betreffende de 
controle van bepaalde verkiezingsuitgaven– beroep dat moet worden ingesteld 
binnen een termijn van dertig dagen na de kennisgeving van de sanctie. 

C. De rechtspleging voor het Grondwettelijk Hof 

1. DE SCHRIFTELIJKE EN TEGENSPREKELIJKE AARD VAN DE 
RECHTSPLEGING 

De rechtspleging voor het Grondwettelijk Hof, die wordt geregeld in de 
bijzondere wet van 6 januari 1989 en in de richtlijnen van het Hof betreffende de 
rechtspleging, heeft een hoofdzakelijk schriftelijk en tegensprekelijk karakter. De 
procedures voor de beroepen tot vernietiging en de prejudiciële vragen zijn 
grotendeels gelijke, behalve uiteraard wat betreft de wijze waarop de zaken 
worden ingediend en de gevolgen van de arresten. De, hoofdzakelijk 
schriftelijke, rechtspleging die geldt voor de uitoefening van de andere 
bevoegdheden (toetsing van de organisatie van gewestelijke volksraadplegingen 
en van beslissingen inzake verkiezingsuitgaven) is geïnspireerd op die waarin is 
voorzien voor de toetsing van de grondwettigheid van de wetskrachtige normen 
(voor meer details hierover, zie de webstek van het Hof). 

2. INLEIDING EN TOEWIJZING VAN DE ZAAK 

Een beroep tot vernietiging wordt ingediend door de aangetekende verzending van 
een verzoekschrift. Er dient opnieuw in herinnering te worden gebracht dat de 
verplichting om bij elk verzoekschrift (of elke memorie) tien door de 
ondertekenaar voor eensluidend verklaarde afschriften te voegen, is opgeheven. 
De toezending van bijkomende papieren exemplaren biedt volstrekt geen 
meerwaarde, omdat alle stukken, behoudens het inleidende verzoekschrift of de 
inleidende verwijzingsbeslissing, intern louter digitaal beschikbaar worden 
gesteld via opneming in het elektronische dossier. 

Prejudiciële vragen worden bij het Hof aanhangig gemaakt door de overzending 
van een door de voorzitter en de griffier ondertekende expeditie van de 
beslissing tot verwijzing. 
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Zaken kunnen bij het Hof worden ingeleid al naar gelang van het geval in het 
Nederlands, het Frans of het Duits, maar het onderzoek gebeurt in het 
Nederlands of het Frans, volgens de regels bepaald in de bijzondere wet van 
6 januari 1989.  
 
Elke zaak wordt, na inschrijving op de rol, toegewezen aan een zetel van zeven 
rechters volgens een bij de wet bepaald systeem, onverminderd de mogelijkheid 
om de zaak aan het Hof in voltallige zitting voor te leggen. In elke zaak worden 
de eerste Nederlandstalige en de eerste Franstalige rechter van die zetel 
aangewezen als rechter-verslaggever. Samen met hun referendarissen staan zij in 
voor de voorbereiding van de zaak. 

3. DE BEHANDELING VAN DE ZAAK 

In het kader van een filterprocedure kunnen zaken die klaarblijkelijk niet tot de 
bevoegdheid van het Hof behoren of klaarblijkelijk niet ontvankelijk zijn, worden 
behandeld door een « beperkte kamer », bestaande uit de voorzitter en de twee 
rechters-verslaggevers. 
 
Behoudens toepassing van de filterprocedure, wordt in het Belgisch Staatsblad 
bekendgemaakt dat bij het Hof een zaak aanhangig is gemaakt. Naast de 
verzoekende partijen (bij beroepen tot vernietiging) en de partijen voor de 
verwijzende rechter (bij prejudiciële vragen) kunnen ook belanghebbende derden 
schriftelijk tussenkomen. De verschillende wetgevende vergaderingen en 
regeringen kunnen in elke zaak tussenkomen. 
 
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, 
dan wel of er bijkomende vragen moeten worden gesteld aan de partijen die 
binnen de door het Hof bepaalde termijn of ter terechtzitting moeten worden 
beantwoord. Het Hof beslist bij die gelegenheid eveneens of een terechtzitting 
moet worden gehouden en zo ja, de datum waarop zij plaatsvindt.  
 
Alle partijen die een memorie hebben ingediend, worden in kennis gesteld van 
die « beschikking van ingereedheidbrenging » en ontvangen een schriftelijk 
verslag van de rechters-verslaggevers. Indien het Hof van oordeel is dat geen 
terechtzitting nodig is, kan elke partij binnen een termijn van zeven dagen na de 
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). 
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Bij de beoordeling van de vraag of een zaak1 in staat van wijzen was, besliste het 
Hof in 2017 in bijna alle gevallen dat er geen aanleiding was om een 
terechtzitting te houden. Voor de behandeling van de vordering tot schorsing in 
2 zaken stelde het Hof ambtshalve een zitting vast. In 2017 werden 
15 terechtzittingen georganiseerd, tijdens welke 44 zaken werden behandeld. 
Gemiddeld stonden er dus (net als in 2016) bijna 3 zaken op de agenda van een 
terechtzitting. Tijdens 2 terechtzittingen werd telkens slechts 1 zaak behandeld. 
Tijdens 1 terechtzitting werden 8 zaken gepleit.  

Uit de 151 arresten die in 2017 werden gewezen, blijkt dat er 39 werden gewezen 
nadat een terechtzitting had plaatsgevonden. In 5 van de zaken die tot deze 
arresten hebben geleid, werden de pleidooien gehouden in 2016.2 Uit 5 arresten 
blijkt dat een terechtzitting ambtshalve door het Hof werd vastgesteld hetzij 
ingevolge een vordering tot schorsing, hetzij bij de behandeling ten gronde van 
een zaak die vooraf het voorwerp had uitgemaakt van een vordering tot 
schorsing.  

4. EVENTUELE TERECHTZITTING EN BERAAD OVER DE ZAAK 

Indien is besloten, ambtshalve of op verzoek van één van de partijen, tot een 
openbare terechtzitting, brengt de eerste rechter-verslaggever bij die gelegenheid 
verslag uit over de zaak. De tweede rechter-verslaggever, die tot de andere 
taalrolgroep behoort, kan een aanvullend verslag uitbrengen. Alle partijen die 
schriftelijke stukken hebben ingediend, kunnen dan nog mondeling pleiten (in 
het Nederlands, het Frans of het Duits, met simultaanvertaling), in persoon of 
vertegenwoordigd door een advocaat. 
 
Vervolgens neemt het Hof de zaak in beraad. Het Hof beslist bij meerderheid van 
stemmen. In voltallige zitting is bij staking van stemmen de stem van de 
voorzitter in functie beslissend. De beraadslagingen van het Hof zijn geheim. In 
de mogelijkheid tot het weergeven van « concurring opinions » of « dissenting 
opinions » (analoge of afwijkende meningen van rechters) is niet voorzien. 

5. DE ARRESTEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF EN HUN 
GEVOLGEN  

Het Hof dient een arrest te wijzen binnen twaalf maanden na de indiening van 
de zaak. De arresten van het Grondwettelijk Hof zijn van rechtswege uitvoerbaar 
en niet vatbaar voor beroep. Zij worden in het Nederlands en het Frans gewezen. 

                                                      
1 Onder zaak wordt, voor alle duidelijkheid, hier verstaan de op zichzelf staande zaak of de 
samengevoegde zaken die leiden tot één arrest. 
2 Het verschil tussen het aantal zaken dat op de terechtzittingen worden gepleit en het aantal 
arresten na het houden van een terechtzitting, vloeit voort uit het feit dat in een aantal zaken die in 
2016 werden gepleit, in 2017 het arrest werd gewezen, zoals er ook in 2017 terechtzittingen zijn 
geweest in zaken waarin het arrest pas in 2018 zal worden gewezen. Van de  zaken die in 2017 op 
de terechtzitting werden behandeld, werden er 34 beëindigd met een arrest in hetzelfde jaar. 



Jaarverslag 2017 

12 

Zij worden bovendien in het Duits gewezen voor de beroepen tot vernietiging en 
voor de zaken die in het Duits aanhangig zijn gemaakt.  
 
Zij kunnen door de voorzitters worden uitgesproken in openbare terechtzitting. 
Indien dat niet het geval is, geldt de bekendmaking ervan op de website van het 
Hof als uitspraak. Naast die bekendmaking (integraal in het Nederlands en het 
Frans en bij uittreksel in het Duits) vergemakkelijken registers een raadpleging 
van de rechtspraak. De arresten worden bovendien bekendgemaakt in het 
Belgisch Staatsblad.  
 
De gevolgen van de arresten van het Grondwettelijk Hof zijn verschillend 
naargelang zij zijn uitgesproken in het kader van een beroep tot vernietiging dan 
wel in het kader van een prejudiciële vraag. 
 
Indien het beroep tot vernietiging gegrond is, wordt de bestreden wetgevende 
norm geheel of gedeeltelijk vernietigd. Vernietigingsarresten hebben een 
absoluut gezag van gewijsde vanaf hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. 
Een vernietiging werkt retroactief, dat wil zeggen dat de vernietigde norm moet 
worden geacht nooit te hebben bestaan. Indien nodig kan het Grondwettelijk Hof 
de terugwerkende kracht van de vernietiging verzachten door de gevolgen van 
de vernietigde norm te handhaven. Wanneer het Hof dit laatste niet doet, blijven 
de administratieve akten en reglementen en de rechterlijke beslissingen die op de 
vernietigde wetskrachtige bepaling zijn gesteund, bestaan. Naast het gebruik van 
de gewone rechtsmiddelen waar dat nog mogelijk is, laat de bijzondere wet toe 
dat definitieve rechterlijke beslissingen of administratieve akten en reglementen 
die zijn gesteund op een naderhand vernietigde wetskrachtige norm  worden 
ingetrokken of nog worden bestreden, voor zover dit wordt gevraagd binnen zes 
maanden na de bekendmaking van het arrest van het Hof in het Belgisch 
Staatsblad. Het openbaar ministerie en de belanghebbende partijen beschikken 
daartoe over buitengewone rechtsmiddelen. De door het Grondwettelijk Hof 
gewezen arresten waarbij beroepen tot vernietiging worden verworpen, zijn 
bindend voor de rechtscolleges wat de door die arresten beslechte rechtspunten 
betreft. 
 
De gevolgen van een arrest op een prejudiciële vraag zijn enigszins anders. Het 
rechtscollege dat de prejudiciële vraag heeft gesteld, evenals elk ander 
rechtscollege dat in dezelfde zaak uitspraak doet (bijvoorbeeld in hoger beroep), 
moeten voor de oplossing van het geschil naar aanleiding waarvan de 
prejudiciële vraag is gesteld, zich voegen naar het antwoord dat het Hof op de 
vraag heeft gegeven. Sedert de aanneming van de bijzondere wet van 
25 december 2016 (Belgisch Staatsblad, 10 januari 2017) kan het Hof, wanneer het 
een schending heeft vastgesteld, bij wege van algemene beschikking, de gevolgen 
van de bij een arrest op prejudiciële vraag ongrondwettig bevonden bepalingen 
definitief of voorlopig handhaven voor de termijn die het vaststelt (art. 28, laatste 
lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof). 
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Bovendien begint een nieuwe termijn van zes maanden te lopen voor het 
instellen van een beroep tot vernietiging van de betrokken wetskrachtige norm. 

6. DE GEWAARBORGDE ANONIMITEIT VAN DE 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 fase van 
de rechtspleging en zelfs na de uitspraak van het arrest, beslissen dat de 
vermeldingen, die toelaten hen rechtstreeks te identificeren, vanaf het meest 
gerede ogenblik zullen worden weggelaten in elke publicatie waartoe het Hof 
krachtens de bijzondere wet of op eigen initiatief zou overgaan of is overgegaan 
(artikel 30quater van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk 
Hof). In 2017 werd in 30 arresten overgegaan tot gehele of gedeeltelijke 
anonimisering van partijen. Die anonimisering geldt niet alleen voor natuurlijke 
personen maar kan ook worden doorgevoerd voor een rechtspersoon (arrest 
nr. 52/2016). 

In de praktijk wordt door de voorzitters ingegaan op elk verzoek tot 
anonimisering en dit voor alle publieke procedurehandelingen vanaf het 
ogenblik waarop het verzoek wordt ingesteld. Die vaststelling geldt niet alleen 
voor alle zaken die sedert de inwerkingtreding van de bijzondere wet van 4 april 
2014 werden ingeleid, maar tevens voor elk verzoek tot anonimisering dat 
betrekking heeft op vroeger gepubliceerde arresten die via de website van het 
Grondwettelijk Hof kunnen worden geraadpleegd. In 2017 werd de 
anonimisering in 5 zaken uitdrukkelijk aangevraagd. In 1 zaak werd de door de 
verzoekende partijen gevraagde anonimisering geweigerd (arrest nr. 53/2017).  

De voorheen bestaande praktijk van anonimisering op voorstel van de rechters-
verslaggevers, wegens de opportuniteit ervan voor de bescherming van het 
privéleven van een of meer verzoekende partijen of van de partijen in het 
bodemgeschil, blijft parallel van toepassing. Het gaat om de meerderheid van de 
arresten waarin wordt geanonimiseerd, namelijk in 25 van de 30 hiervoor 
vermelde arresten. 
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HOOFDSTUK 2. DE RECHTSPREKENDE ACTIVITEITEN 
VAN HET HOF IN 2017 

A. Belangwekkende beslissingen van het Hof 

1. GRONDWETTELIJK RECHT - BEVOEGDHEIDSVERDELING 

Territorialiteitsbeginsel – Kilometerheffing voor zware vrachtwagens – 
Intergewestelijke samenwerking (arrest nr. 30/2017 van 23 februari 2017) 

Ter uitvoering van Europese richtlijnen heeft het decreet van het Vlaamse 
Gewest van 3 juli 2015 een belasting ingevoerd op het gebruik dat 
vrachtvoertuigen waarvan het maximaal toegestaan totaalgewicht meer dan 
3,5 ton bedraagt, maken van bepaalde wegen. Dat decreet werd voorafgegaan 
door een samenwerkingsakkoord waarbij de gewesten afspraken hebben 
gemaakt over de wijze waarop de kilometerheffing wordt ingevoerd en over de 
oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven intergewestelijk 
samenwerkingsverband, genaamd Viapass, dat voor het dagelijks beheer van het 
kilometerheffingssysteem instaat. 

Het decreet schendt het territorialiteitsbeginsel niet : het voorziet niet in de 
bestuurlijke beboeting van overtredingen die zich buiten het grondgebied van 
het Vlaamse Gewest voordoen maar voorziet, enerzijds, in een aanknopingspunt 
van de plaats waar de controle op de weg van een voertuig plaatsvindt, voor wat 
de inning van de boete betreft en, anderzijds, in een aanknopingspunt van de 
plaats waar de overtreding plaatsvindt, voor wat de begunstigde van de boete 
betreft; die criteria strekken ertoe de maatregelen te lokaliseren binnen het 
grondgebied waarvoor elk gewest bevoegd is, zodat iedere concrete situatie, 
conform het samenwerkingsakkoord, slechts door één enkele wetgever wordt 
geregeld. 

De autonomie die de federale overheid en de gemeenschappen of de gewesten 
binnen hun eigen bevoegdheidssfeer hebben, verhindert weliswaar in beginsel 
dat de ene overheid een dienst die tot een andere overheid behoort zonder 
instemming van deze laatste ertoe verplicht zijn medewerking te verlenen aan de 
uitvoering van het beleid van die eerste overheid. 

Maar te dezen houdt de bestreden bepaling geen verplichting, doch enkel een 
toelating in aan de bevoegde personeelsleden om hun medewerking te verlenen 
aan de inning van de administratieve geldboetes opgelegd door een ander 
gewest. De personeelsleden van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en het 
Waalse Gewest hebben daartoe, overeenkomstig het voormelde 
samenwerkingsakkoord, de opdracht gekregen van het betrokken gewest. (B.1.1 
tot B.7) 

(De andere aspecten van dit arrest worden behandeld in de rubriek « Fiscaal recht ») 

http://www.const-court.be/public/n/2017/2017-030n.pdf
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Fiscaal recht – Vlaamse energieheffing (« Turteltaks ») – Behoud van de gevolgen 
(arrest n. 83/2017 van 22 juni 2017 en persbericht betreffende het arrest 
nr. 83/2017) 

Het Vlaamse decreet van 19 december 2014 voerde een heffing in op de 
afnamepunten van elektriciteit; die heffing had oorspronkelijk een forfaitair 
karakter. Elkeen op wiens naam een afnamepunt stond, was die heffing 
verschuldigd louter wegens het bestaan van dat afnamepunt, ongeacht de 
afgenomen hoeveelheid elektriciteit. De belastbare materie van die Vlaamse 
heffing verschilde dus van die van de federale belasting op het 
elektriciteitsverbruik door de eindafnemer. 

De Vlaamse decreetgever heeft deze heffing wezenlijk hervormd en verruimd 
met het decreet van 18 december 2015. Hoewel nog steeds een forfaitair 
basisbedrag wordt geïnd, wordt het bedrag van de heffing eveneens vastgesteld 
op basis van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik. Dit bedrag wordt berekend op 
basis van de voortschrijdende jaarlijkse som van de afnamen. De belastbare 
materie is op die manier gekoppeld aan de afgenomen hoeveelheid elektriciteit.  

De vernietiging van het decreet van 18 december 2015 werd gevorderd door 
verzoekers die aanvoerden dat de aldus hervormde heffing geen belasting meer 
is per afnamepunt, maar op het elektriciteitsverbruik; aangezien dat laatste reeds 
door de federale Staat wordt belast, schendt het gewest dat op verbruik ook een 
belasting heft, de bevoegdheidverdelende regels vervat in artikel 170, § 2, van de 
Grondwet en in de wetsbepalingen betreffende de fiscale bevoegdheid en de 
financiering van de gemeenschappen en de gewesten. 

Het Hof geeft hun gelijk. Het beslist dat de Grondwet aan de gemeenschappen 
en de gewesten weliswaar een eigen fiscale bevoegdheid heeft toegekend. Zij 
mogen in beginsel evenwel geen belastingen heffen op materies waarop reeds 
een federale belasting wordt geheven. Er geldt dus een verbod op een dubbele 
belasting van éénzelfde belastbare materie. De belastbare materie is het element 
dat aanleiding geeft tot de belasting. 

Te dezen kan de Vlaamse heffing op energie, zoals hervormd door het bestreden 
decreet, niet worden onderscheiden van de federale belasting op het 
elektriciteitsverbruik omdat, in beide gevallen, de belastbare materie verbonden 
is met de afgenomen hoeveelheid elektriciteit. 

De bestreden bepalingen worden bijgevolg vernietigd, maar de gevolgen ervan 
worden gehandhaafd voor de heffingsjaren 2016 en 2017, om de 
rechtsonzekerheid en de administratieve en juridische moeilijkheden te 
vermijden als gevolg van een vernietiging met terugwerkende kracht. 

http://www.const-court.be/public/n/2017/2017-083n.pdf
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2. GRONDWETTELIJK RECHT - RECHTEN EN VRIJHEDEN 

Uitwisseling van fiscale informatie - Bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer (arrest nr. 32/2017 van 9 maart 2017) 

Door het mogelijk te maken financiële gegevens in te zamelen teneinde die aan 
een buitenlandse belastingadministratie mee te delen, doet artikel 12 van de wet 
van 16 december 2015 tot regeling van de mededeling van inlichtingen 
betreffende financiële rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de 
FOD Financiën, in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen 
op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden, geen afbreuk aan het recht 
op de bescherming van het privéleven. 

De inzameling en de mededeling van die gegevens vormt immers een inmenging 
in het privéleven die verantwoord is aangezien die procedures het mogelijk 
maken internationale fiscale fraude en belastingontwijking te bestrijden met een 
middel dat relevant is. De maatregel is niet onevenredig aangezien de wet de 
criteria definieert waarmee rekening wordt gehouden om te bepalen welke 
gegevens moeten worden meegedeeld, alsook procedures inzake 
zorgvuldigheid, aangezien zij preciseert dat de rekeningen met een geringe 
waarde niet zijn onderworpen aan de rapporteringsprocedures, tenzij de 
rapporterende financiële instelling daar anders over beslist, en aangezien daarin 
waarborgen zijn verankerd teneinde de vertrouwelijkheid en de bescherming 
van persoonsgegevens te verzekeren, met name het feit dat de procedures vallen 
onder de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

Het middel dat is afgeleid uit de schending, door de bestreden wet, van de 
richtlijn 88/361/EEG van de Raad van 24 juni 1988 en waarin de bestreden wet 
wordt verweten het beginsel van vertrouwelijkheid niet na te leven, aangezien de 
tegoeden die Belgen in een lidstaat bezitten, zullen worden onderworpen aan een 
rapporteringsverplichting, hetgeen niet het geval zou zijn wanneer de tegoeden 
zich in Belgische banken bevinden, valt niet onder de bevoegdheid van het Hof, 
aangezien dat niet bevoegd is om rechtstreeks toe te zien op de verenigbaarheid 
van een wet met bepalingen van het recht van de Europese Unie. 

Vestiging en invordering van de belastingen - Onderzoek en controle - Toegang 
van de belastingadministratie tot de beroepslokalen en de lokalen waar de 
werkzaamheden worden uitgeoefend - Onschendbaarheid van de woning – Recht 
op eerbiediging van het privéleven (arrest nr. 116/2017 van 12 oktober 2017) 

Krachtens artikel 63, eerste lid, van het Wetboek van de belasting over de 
toegevoegde waarde moet eenieder die een economische activiteit uitoefent aan 
de ambtenaren die bevoegd zijn om de toepassing van de belasting over de 
toegevoegde waarde te controleren, vrije toegang verlenen tot de ruimten waar 
de activiteit wordt uitgeoefend. Artikel 319, eerste lid, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 kent aan de ambtenaren belast met het verrichten van 

http://www.const-court.be/public/n/2017/2017-032n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2017/2017-116n.pdf
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een controle of een onderzoek betreffende de toepassing van de 
inkomstenbelastingen een gelijkaardige onderzoeksbevoegdheid toe. 

Die bepalingen vormen weliswaar een inmenging in het recht op eerbiediging 
van de woning en van het privéleven, zoals gewaarborgd door de artikelen 15 en 
22 van de Grondwet en door artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten 
van de mens, maar zij zijn niet in strijd met die bepalingen.  

In tegenstelling tot wat wordt vermeld in de aan het Hof gestelde prejudiciële 
vraag, beschikken de bevoegde ambtenaren bij een fiscale visitatie immers niet 
over een algemeen, onvoorwaardelijk en onbeperkt recht van vrije toegang tot de 
beroepslokalen. De fiscale visitatie is doelgebonden, wat impliceert dat de 
belastingadministratie haar onderzoeksmacht slechts kan aanwenden ter controle 
van de naleving van de wetgeving inzake de inkomstenbelastingen en de BTW 
en met het oog op het bepalen van het juiste bedrag van de verschuldigde 
belasting. De bedoelde bepalingen vermelden de personen die ertoe gehouden 
zijn de belastingadministratie vrije toegang tot beroepslokalen te verlenen, zij 
preciseren waar, wanneer en door wie de visitatie kan worden uitgevoerd en wat 
het voorwerp ervan is. Zij zijn voldoende duidelijk opdat de rechtsonderhorige 
kan weten waaraan hij zich moet verwachten. Zij staan de bevoegde ambtenaren 
niet toe zich met dwang de toegang tot de beroepslokalen te verschaffen wanneer 
de verplichte medewerking niet wordt verleend. Evenmin laten zij de bevoegde 
ambtenaren toe om de inzage van de bedoelde boeken en stukken of bescheiden 
eigenmachtig af te dwingen indien de belastingplichtige zich daartegen verzet. 
De fiscale visitatie inzake de inkomstenbelastingen en de belasting over de 
toegevoegde waarde gaat ten slotte gepaard met voldoende waarborgen tegen 
misbruik. Daardoor heeft de wetgever een billijk evenwicht tot stand gebracht 
tussen, enerzijds, de rechten van de betrokken belastingplichtigen en, anderzijds, 
de noodzaak om op een doeltreffende manier een controle of een onderzoek 
betreffende de toepassing van de inkomstenbelastingen of de belasting over de 
toegevoegde waarde te kunnen verrichten. 

Recht op toegang tot een rechter – Belasting over de toegevoegde waarde – 
Diensten van advocaten (arrest nr. 27/2017 van 23 februari 2017 en informatieve 
nota betreffende het arrest nr. 27/2017) 

De wet van 30 juli 2013, die voorziet in de onderwerping van de diensten van 
advocaten aan de belasting over de toegevoegde waarde (btw), houdt op zich 
geen discriminerende aantasting in van het recht op toegang tot een rechter. Die 
wet had een einde gemaakt aan de btw-vrijstelling die in België nog voor die 
diensten gold terwijl de andere Staten van de Europese Unie niet langer gebruik 
maakten van de mogelijkheid die de btw-richtlijn aan de lidstaten bood om zulk 
een vrijstelling te behouden.  

Het Hof van Justitie van de Europese Unie dat door het Grondwettelijk Hof 
waarbij beroepen tot vernietiging van die wet waren ingesteld, werd 
ondervraagd (arrest nr. 165/2014 van 13 november 2014) over de geldigheid en 
over de interpretatie van de btw-richtlijn ten aanzien van, onder meer, artikel 47 

http://www.const-court.be/public/n/2017/2017-027n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2014/2012-165n.pdf
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van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie dat toegang tot een 
onpartijdige rechter waarborgt, antwoordde in een arrest van 28 juli 2016 
(C-543/14) dat de bijkomende kosten die voortvloeien uit de btw op de diensten 
van de advocaten het recht op een doeltreffende voorziening in rechte niet in het 
gedrang brengen. Volgens het Hof van Justitie vormt de btw-heffing op zichzelf 
geen onoverkomelijk obstakel voor de toegang tot de rechter : het maakt de 
uitoefening van dat recht niet praktisch onmogelijk of buitensporig moeilijk en 
het geldelijk voordeel dat btw-plichtige cliënten van advocaten genieten 
tegenover cliënten die zelf niet btw-plichtig zijn, brengt het procedurele 
evenwicht tussen de partijen niet in het gedrang. 

Het arrest nr. 27/2017 schaart zich achter dat antwoord maar oordeelt dat het 
einde van de btw-vrijstelling niettemin de financiële last verbonden aan de 
uitoefening van het recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op de 
wapengelijkheid verzwaart. De wetgever dient bijgevolg daarmee rekening te 
houden wanneer hij andere maatregelen neemt die de kosten van de 
gerechtelijke procedures kunnen verzwaren en dient rekening te houden met de 
relatieve wapenongelijkheid die het gevolg is van de bestreden bepaling, om in 
voorkomend geval de regels met betrekking tot de rechtsbijstand aan te passen, 
zoals het Hof van Justitie zelf had opgemerkt. (B.8 tot B.19) 

De grieven die zijn afgeleid uit het feit dat de bestreden wet de advocaat zou 
verplichten om aan de belastingadministratie informatie mee te delen die hem 
door zijn cliënten zou zijn toevertrouwd en die door het beroepsgeheim zou zijn 
gedekt, zijn niet gegrond omdat zij hun oorsprong niet vinden in de bestreden 
bepaling, maar in de ontstentenis van voor de advocaten specifieke bepalingen in 
het BTW-Wetboek, die ertoe zouden strekken hun beroepsgeheim te beschermen. 
(B.20 tot B.22) 

Recht op een onafhankelijke en onpartijdige rechter – Aansprakelijkheid van de 
overheid – Fout begaan door het Hof van Cassatie in de uitoefening van de 
rechtsprekende functie – Voorziening in cassatie (arrest nr. 29/2017 van 
23 februari 2017) 

In het arrest nr. 99/2014 van 30 juni 2014 heeft het Hof geoordeeld dat de Staat 
niet aansprakelijk kan worden gesteld wegens een fout begaan in de uitoefening 
van de rechtsprekende functie door een rechterlijke instantie die in laatste aanleg 
uitspraak heeft gedaan, zolang die beslissing niet is ingetrokken, herroepen, 
gewijzigd of vernietigd, wanneer die fout bestaat in een voldoende 
gekwalificeerde schending van de 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. 
Aangezien tegen de beslissing van een burgerlijke rechter over de 
aansprakelijkheid van de Staat voor een fout begaan in de uitoefening van de 
rechtsprekende functie een voorziening in cassatie kan worden ingesteld, bestaat 
de mogelijkheid dat het Hof van Cassatie zich moet uitspreken over een 
beslissing van de burgerlijke rechtscolleges betreffende de aansprakelijkheid van 

http://www.const-court.be/public/n/2017/2017-029n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2014/2012-099n.pdf
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de Staat wegens een fout begaan in de uitoefening van de rechtsprekende functie 
door het Hof van Cassatie zelf. 

Door na te gaan of de rechtsgang waarin het Hof van Cassatie een dergelijke 
beslissing kan nemen, bestaanbaar is met het recht op een eerlijk proces voor een 
onafhankelijk en onpartijdig rechtscollege, doet het Hof geen uitspraak over de 
verdeling van de bevoegdheden binnen de rechterlijke macht, zoals die is 
vastgelegd in de artikelen 144, 145, 146 en 147 van de Grondwet, wat niet tot zijn 
bevoegdheid behoort, maar over de vraag of het recht op een onafhankelijke en 
onpartijdige rechter wordt aangetast door de bepalingen van het Gerechtelijk 
Wetboek die op algemene wijze de bevoegdheid van de betrokken rechtscolleges 
bepalen, maar die daarbij niet in specifieke regels voorzien voor het geval waarin 
ze kennis dienen te nemen van een vordering tegen de Belgische Staat op grond 
van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, wegens een fout begaan door het 
Hof van Cassatie in de uitoefening van de rechtsprekende functie. (B.4.1 tot B.4.4) 

Ondanks de criteria uiteengezet in het voormelde arrest nr. 99/2014 en de 
verplichting, voor het Hof van Cassatie, om een prejudiciële vraag te stellen, 
wanneer de voorwaarden daartoe zijn vervuld, aan het Hof van Justitie van de 
Europese Unie en aan het Grondwettelijk Hof, kan twijfel ontstaan over de 
onpartijdigheid van het Hof van Cassatie ingevolge de wijze waarop dat Hof is 
samengesteld, wanneer het zich uitspreekt over de wettigheid van een beslissing 
van een burgerlijke rechter betreffende de aansprakelijkheid van de Staat wegens 
een beweerde fout begaan in de uitoefening van de rechtsprekende functie door 
die rechterlijke instantie zelf. 

Het zou weliswaar niet verenigbaar zijn met het recht op een onpartijdige rechter 
dat raadsheren die hebben deelgenomen aan de totstandkoming van een 
beslissing die aan de oorsprong ligt van een aansprakelijkheidsvordering op 
grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, zich zouden uitspreken over 
de wettigheid van de beslissing van de rechter ten gronde over die vordering. 
Maar die magistraten kunnen worden gewraakt wegens wettige verdenking en 
moeten zich van de zaak onthouden indien zij weten dat er een reden van 
wraking tegen hen bestaat. Overigens is het Hof van Cassatie, zoals ieder 
rechtscollege, ertoe gehouden het algemeen rechtsbeginsel van de subjectieve en 
objectieve onpartijdigheid van de rechter te eerbiedigen en moet het dus de 
nodige maatregelen nemen die moeten verhinderen dat de raadsheren wier 
betwiste rechtsprekende handeling aan de oorsprong ligt van een 
aansprakelijkheidsvordering tegen de Staat, zich zouden uitspreken over de 
beslissing van de burgerlijke rechter over die vordering. Er is dus geen 
discriminatie tussen procespartijen naargelang de aansprakelijkheid van de Staat 
wegens een fout begaan in de uitoefening van de rechtsprekende functie door het 
Hof van Cassatie, dan wel wegens een fout begaan door een ander orgaan van de 
Staat in het geding is. (B.7 tot B.13) 

Dat een vonnis of een arrest kan worden vernietigd, is overigens inherent aan 
een rechtssysteem met een voorziening in cassatie en brengt de 
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onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter ten gronde niet in het 
geding. (B.15.1 tot B.17) 

Audi alteram partem - Personeel van de openbare diensten - 
Arbeidsovereenkomst - Ontslag (arrest nr. 86/2017 van 6 juli 2017) 

Indien zij in die zin worden geïnterpreteerd dat zij een overheid toestaan een 
werknemer met wie zij een arbeidsovereenkomst heeft gesloten, te ontslaan, 
zonder die overheid ertoe te verplichten die werknemer vooraf te horen, doen de 
artikelen 32, 3°, en 37, § 1, van de wet van 3 juli 1978 een discriminatie ontstaan 
tussen die werknemers en de statutaire ambtenaren, die, overeenkomstig het 
algemeen beginsel van behoorlijk bestuur audi alteram partem, het recht hebben te 
worden gehoord. 

Ondanks de specifieke kenmerken van het statuut ten opzichte van de regeling 
van de arbeidsovereenkomst (die nu eens een voordeel dan weer een nadeel voor 
de ene regeling ten opzichte van de andere doen ontstaan), bevindt de 
werknemer van een overheid die zijn opzegging krijgt, zich ten aanzien van de 
toepassing van het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur audi alteram partem 
niet in een verschillende situatie naargelang hij als statutair ambtenaar dan wel 
als contractueel personeelslid in dienst is genomen. 

De discriminatie waarvan de tweeden het slachtoffer zijn, heeft te maken met het 
feit dat de verschillen die bestaan tussen de twee regelingen waaraan zij 
onderworpen zijn, een verschil in behandeling bij de uitoefening van het door het 
beginsel van behoorlijk bestuur audi alteram partem gewaarborgde recht niet 
kunnen verantwoorden. Dat beginsel legt de overheid immers de verplichting op 
de persoon ten aanzien van wie, om redenen die verband houden met zijn 
persoon of zijn gedrag, een ernstige maatregel wordt overwogen, 
voorafgaandelijk te horen, rekening houdend met het feit dat die overheid 
noodzakelijkerwijs handelt als behoedster van het algemeen belang en dat zij met 
volle kennis van zaken moet beslissen wanneer zij een dergelijke maatregel 
neemt; het houdt in dat het personeelslid dat wegens een negatieve beoordeling 
van zijn gedrag een ernstige maatregel dreigt te ondergaan, daarvan vooraf op de 
hoogte wordt gebracht en zijn opmerkingen dienstig kan doen gelden. 

De in het geding zijnde bepalingen zijn echter niet discriminerend indien zij in 
die zin worden geïnterpreteerd dat zij de overheid niet toestaan een contractuele 
werknemer te ontslaan om redenen die verband houden met zijn persoon of zijn 
gedrag, zonder ertoe gehouden te zijn die werknemer vooraf te horen. 

Vrijheid van eredienst – Onderwijs – Inspecteurs godsdienst - Afzetting (arrest 
nr. 45/2017 van 27 april 2017) 

De Raad van State, waarbij een beroep tot nietigverklaring is ingesteld tegen een 
impliciete beslissing van de Franse Gemeenschap om te weigeren een inspecteur 
godsdienst af te zetten zoals het hoofd van een erkende eredienst dat vroeg, heeft 
het verschil in behandeling, ten aanzien van de regeling inzake 

http://www.const-court.be/public/n/2017/2017-086n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2017/2017-045n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2017/2017-045n.pdf


Jaarverslag 2017 

21 

ambtsneerlegging, zowel op administratief als op jurisdictioneel vlak, tussen de 
inspecteurs godsdienst en alle andere inspecteurs van het onderwijs van de 
Franse Gemeenschap wanneer artikel 9, vierde lid, van de wet van 29 mei 1959 
tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving zo wordt 
geïnterpreteerd dat de inspecteur godsdienst die het vertrouwen heeft verloren 
van het hoofd van de eredienst, uit zijn ambt moet worden ontzet, zonder dat de 
Franse Gemeenschap en vervolgens de Raad van State een controle kunnen 
uitoefenen op de redenen van dat verlies van vertrouwen en, derhalve, ongeacht 
wat die redenen zijn, ter toetsing aan het Hof voorgelegd. 

Het Hof is van oordeel dat die bepaling, aldus geïnterpreteerd, niet voortvloeit 
uit een keuze van de Grondwetgever, hetgeen het Hof onbevoegd zou hebben 
gemaakt. De organisatorische autonomie van de geloofsgemeenschappen valt 
weliswaar onder de bij artikel 21, eerste lid, van de Grondwet gewaarborgde 
vrijheid van godsdienst, maar het beginsel van de scheiding tussen Kerk en Staat, 
dat onder meer is afgeleid uit artikel 21, tweede lid, van de Grondwet, heeft een 
draagwijdte die vatbaar is voor veranderingen en ontwikkelingen, is niet 
absoluut en verzet zich niet tegen elke inmenging van de Staat in die 
organisatorische autonomie. Op het gebied van onderwijs moet het beginsel van 
de scheiding tussen Kerk en Staat worden beoordeeld rekening houdend met het 
historisch bestaan, in België, van de verschillende onderwijsnetten, die 
beantwoorden aan de zorg van de Grondwetgever om de vrijheid van 
meningsuiting beschermd bij artikel 19 van de Grondwet, alsook de vrijheid van 
onderwijs gewaarborgd bij artikel 24 van de Grondwet, die onlosmakelijk met 
elkaar zijn verbonden, te waarborgen. Die laatste bepaling, die, zoals het 
Schoolpact, dat met name werd geconcretiseerd door de in het geding zijnde wet, 
de verhoudingen tussen de verschillende onderwijsnetten regelt, legt aan de 
scholen ingericht door openbare besturen op, tot het einde van de leerplicht, de 
keuze aan te bieden tussen onderricht in een der erkende godsdiensten en de 
niet-confessionele zedenleer. Wanneer de wetgever de inspectie van die 
cursussen godsdienst inricht, is hij verplicht, met toepassing van artikel 21, eerste 
lid, van de Grondwet, de autonomie van de geloofsgemeenschappen te 
eerbiedigen. Dat houdt evenwel niet in dat de in het geding zijnde bepaling, zelfs 
in de interpretatie die verder reikt dan de letter ervan en die door de verwijzende 
rechter in aanmerking is genomen, ontsnapt aan de controle van het Hof. (B.5 tot 
B.9.5) 

Ten gronde voorziet de in het geding zijnde bepaling erin dat, in tegenstelling tot 
hetgeen waarin is voorzien in de andere onderwijsinrichtingen (waar de 
inspecteurs godsdienst in beginsel worden benoemd door het hoofd van de 
eredienst), de inspectie van de cursussen godsdienst in de onderwijsinrichtingen 
van de Gemeenschap wordt verzekerd door de inspecteurs benoemd door de 
Minister « op voordracht van de hoofden van de betrokken erediensten »; de in 
het geding zijnde bepaling gaat dus uit van de zorg om de authenticiteit van het 
godsdienstonderwijs te waarborgen door het de hoofden van de betrokken 
erediensten mogelijk te maken deel te nemen aan de benoeming van de 
inspecteurs godsdienst. Die inspecteurs hebben een hybride statuut, ressorteren 



Jaarverslag 2017 

22 

zowel onder de sfeer van de eredienst als onder het openbaar ambt en zijn, voor 
wat de procedures inzake de benoeming en de tuchtstraffen betreft, 
onderworpen aan een ander statuut dan dat van de inspecteurs van de andere 
cursussen, die door de Franse Gemeenschap worden benoemd. Dat verschil 
vloeit voort uit de gezamenlijke tussenkomst van de overheid en van het hoofd 
van de eredienst in de loopbaan van de inspecteur godsdienst; en door die 
benoeming door de overheid kan de inspecteur godsdienst niet worden 
gelijkgesteld met een bedienaar van de eredienst of met een werknemer van de 
eredienst die door het hoofd van de eredienst wordt benoemd en wiens relatie 
met het hoofd van de eredienst uitsluitend valt onder de sfeer van de eredienst, 
overeenkomstig het principe dat voortvloeit uit artikel 21, eerste lid, van de 
Grondwet. Integendeel, zijn opdracht valt onder het algemeen belang om een 
kwalitatief onderwijs te verzekeren en vertoont een overwegend openbaar 
karakter; in dat perspectief vormt de voordracht van het hoofd van de eredienst 
een voorwaarde voor de benoeming. In die interpretatie dat het verlies van 
vertrouwen van het hoofd van de eredienst de ambtsneerlegging van de 
inspecteur godsdienst vereist, zonder enige controle op de redenen van dat 
verlies van vertrouwen, heeft de in het geding zijnde bepaling gevolgen die 
verder reiken dan de eerbiediging van de autonomie van de 
geloofsgemeenschappen bij de inspectie van de cursussen godsdienst, aangezien 
het hoofd van de eredienst de Gemeenschap ertoe zou kunnen dwingen een 
inspecteur godsdienst af te zetten om redenen die niet enkel van religieuze aard 
zijn, maar ook om tuchtredenen, terwijl het de coördinerende 
inspecteur-generaal toekomt tuchtstraffen voor te stellen, na raadpleging van het 
hoofd van de eredienst. 

In die interpretatie kan de in het geding zijnde bepaling de 
grondwettigheidstoetsing niet doorstaan. Zij kan die echter doorstaan indien zij 
zo wordt geïnterpreteerd dat, net zoals het hoofd van de eredienst tussenkomt in 
de benoeming van de inspecteur godsdienst door hem voor te dragen, hij zijn 
afzetting kan voorstellen wanneer de betrokken inspecteur niet meer in staat zou 
zijn de authenticiteit van het godsdienstonderwijs te waarborgen. In dat geval 
staat de autonomie van de geloofsgemeenschap niet eraan in de weg dat de 
rechtscolleges nagaan of de beslissing van het hoofd van de eredienst behoorlijk 
is gemotiveerd, niet is aangetast door willekeur en niet genomen is met een 
oogmerk dat vreemd is aan de uitoefening van de autonomie van de betrokken 
geloofsgemeenschap. De mogelijkheid om de redenen van de intrekking van het 
vertrouwen van het hoofd van de eredienst te betwisten, veronderstelt 
bovendien dat de inspecteur godsdienst daarvan kennis kon hebben teneinde 
zich te kunnen verdedigen in het kader van een debat op tegenspraak voor de 
bevoegde bestuurlijke overheid. De naleving van artikel 6 van het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens vereist immers dat, vóór de afzetting van 
de inspecteur godsdienst, het beginsel van de tegenspraak in acht is genomen, 
hetgeen in voorkomend geval door de verwijzende rechter moet worden 
gecontroleerd. Wanneer de motieven van het verlies van vertrouwen vreemd zijn 
aan de voormelde loyauteitsplicht, verantwoordt niets dat zij ontsnappen aan 
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een volledige controle van de Franse Gemeenschap en in voorkomend geval van 
de Raad van State. (B.10 tot B.21) 

Onderwijs – Nederlandstalige scholen (Brussel-Hoofdstad) – Voorrang bij 
inschrijving (arrest nr. 19/2017 van 16 februari 2017) 

De Vlaamse Codex Secundair Onderwijs heeft voorrangsregels bepaald, voor de 
inschrijving in de scholen van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, op grond 
van, onder meer, een voldoende beheersing van het Nederlands door minstens 
één ouder van het kind. Het bewijs van die beheersing kon onder meer worden 
geleverd door het voorleggen van het bewijs dat de ouder het Nederlands 
beheerst op minstens niveau B1 van het Gemeenschappelijk Europees 
Referentiekader voor Talen. Het arrest nr. 7/2012 van 18 januari 2012 had die 
regeling gevalideerd. Door de bestreden bepalingen wordt voortaan het 
taalniveau B2 vereist, dat bepaalt dat de gebruiker de hoofdgedachte van een 
ingewikkelde tekst kan begrijpen, zowel over concrete als over abstracte 
onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied, 
dat hij zo vloeiend en spontaan kan reageren dat een normale uitwisseling met 
moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen spanning 
met zich meebrengt, en ten slotte dat hij een duidelijke, gedetailleerde tekst kan 
produceren over een breed scala van onderwerpen, een standpunt over een 
actuele kwestie kan uiteenzetten en daarbij kan ingaan op de voor- en nadelen 
van diverse opties. 

De verhoging van dat niveau van taalkennis waarvan het voordeel van voorrang 
bij de inschrijving afhangt, doet niet op discriminerende wijze afbreuk aan het 
recht op onderwijs rekening houdend met het feit dat het recht op onderwijs niet 
een onvoorwaardelijk recht inhoudt voor de ouders om hun kinderen te doen 
inschrijven in de onderwijsinstelling van hun eerste keuze, met het feit dat de 
decreetgever over een ruime beoordelingsbevoegdheid beschikt, zonder afbreuk 
te kunnen doen aan het recht op kosteloos onderwijs tot het einde van de 
leerplicht, en met het feit dat scholen aangaven dat ze het vroegere niveau B1 als 
onvoldoende ervaren om de communicatie met de ouders vlot te laten verlopen 
en om te spreken van een versterking van het Nederlandstalige karakter van het 
onderwijs in Brussel-Hoofdstad. Bovendien ontzegt de voorrangsregeling 
jongeren niet het recht op onderwijs. Ze regelt enkel de voorrang bij de 
inschrijvingen in secundaire scholen waar meer gegadigden dan vrije plaatsen 
zijn en legt geen verplichte kennis van de Nederlandse taal op aan de ouders die 
hun kind willen inschrijven in het Nederlandstalig onderwijs. Ten slotte heeft die 
voorrangsregeling geen betrekking op het geheel van de beschikbare plaatsen, 
geldt zij niet voor een reeds ingeschreven leerling of een leerling die tot dezelfde 
leefentiteit behoort als een reeds ingeschreven leerling en van wie één van de 
ouders, op het ogenblik van de inschrijving, de kennis van het Nederlands op 
niveau B1 kon aantonen, en zal zij ten vroegste gelden voor de inschrijvingen 
voor het schooljaar 2018-2019. 

http://www.const-court.be/public/n/2017/2017-019n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2012/2012-007n.pdf
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De maatregel zou evenwel onevenredig zijn indien hij zou vereisen dat minstens 
één van de ouders het bewijs voorlegt dat hij het Nederlands machtig is op een 
minimumniveau dat hoger is dan niveau B2. Hij zou eveneens onevenredig zijn 
indien dat bewijs overdreven moeilijk voor te leggen zou zijn, hetgeen in 
voorkomend geval door de bevoegde rechter moet worden gecontroleerd. Onder 
dat voorbehoud doorstaat die maatregel de grondwettigheidstoets (B.4.1 tot 
B.13).  

De bepalingen betreffende de in het geding zijnde verhoging van het niveau doet 
evenmin op discriminerende wijze afbreuk aan de rechten en vrijheden die 
worden gewaarborgd door het recht van de Europese Unie omdat zij gelden 
ongeacht of de betrokken personen de Belgische of enige andere nationaliteit 
hebben en omdat zij noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks tot doel of tot gevolg 
hebben enige discriminerende belemmering in te voeren ten aanzien van de 
aangevoerde Europeesrechtelijke rechten en vrijheden. (B.14 tot B.19) 

Ten slotte raakt de bestreden maatregel niet aan de essentiële regeling inzake de 
werking van het secundair onderwijs, zodat hij niet moest worden aangenomen 
met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen (B.20 tot 
B.22); hij doet overigens geen afbreuk aan de vrijheid van taalgebruik doch houdt 
enkel in dat het niveau van taalkennis « B1 » van het Gemeenschappelijk 
Europees Referentiekader voor Talen voor de ouders die hun kinderen bij 
voorrang willen laten inschrijven in een Nederlandstalige secundaire school van 
hun keuze in Brussel-Hoofdstad behouden blijft voor inschrijvingen voor de 
schooljaren 2015-2016 en 2016-2017 (B.23 tot B.25). 

Standstill-verplichting – Veranderlijke datum – Recht op onderwijs – Weigering 
van inschrijving van een frauderende student (arrest nr. 85/2017 van 6 juli 2017) 

Het decreet van de Franse Gemeenschap van 25 juni 2015 tot wijziging van 
verschillende bepalingen betreffende het hoger onderwijs heeft artikel 96 van het 
decreet van 7 november 2013 « tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en 
de academische organisatie van de studies » gewijzigd; voortaan verplicht het de 
instellingen voor hoger onderwijs (universiteiten, hogescholen of hogere 
kunstscholen) ertoe a priori en automatisch de inschrijving te weigeren van een 
student die, tijdens een van de vijf academiejaren die voorafgaan aan zijn 
aanvraag tot inschrijving, uit een andere instelling van dat type werd uitgesloten 
wegens fraude bij de inschrijving of fraude bij de evaluaties. In de eerste versie 
ervan voorzag artikel 96 van het decreet van 7 november 2013 niet in een 
dergelijke verplichting : het beperkte zich ertoe de overheden van de instellingen 
voor hoger onderwijs ertoe te machtigen de inschrijving te weigeren van een 
student die, in de voorbije vijf jaar, het voorwerp was geweest van een maatregel 
tot uitsluiting wegens fraude bij de inschrijving of zware fout. 

De beperking op de toegang tot het onderwijs die het gevolg is van de nieuwe 
bepaling is strenger dan die welke het gevolg is van de oorspronkelijke bepaling 
maar vormt daarom nog geen aanzienlijke en niet-verantwoorde vermindering 
van het niveau van bescherming van het recht op toegang tot het onderwijs; zij 

http://www.const-court.be/public/n/2017/2017-085n.pdf
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doet bijgevolg niet op discriminerende wijze afbreuk aan de rechten 
gewaarborgd bij artikel 13, lid 2, onder c), van het Internationaal Verdrag inzake 
economische, sociale en culturele rechten, dat zich verzet tegen de aanneming 
van maatregelen die ingaan tegen het doel van de volkomen gelijke toegang tot 
het hoger onderwijs en dat een standstill-verplichting bevat die eraan in de weg 
staat dat de bevoegde wetgever het beschermingsniveau dat geboden wordt door 
de van toepassing zijnde wetgeving, in aanzienlijke mate vermindert zonder dat 
daarvoor redenen zijn die verband houden met het algemeen belang.  

Teneinde zich te vergewissen van de naleving van de standstill-verplichting dient 
de nieuwe bepaling te worden vergeleken met de stand van de wetgeving zoals 
zij bestond vóór de aanneming ervan (decreet van 7 november 2013) en niet zoals 
zij bestond op 21 juli 1983, datum van inwerkingtreding van het voormelde 
Verdrag, zoals werd gedaan in de arresten nrs. 33/92 (arrest nr. 33/1992), 40/94 
(arrest nr. 40/1994), 28/2007 (arrest nr. 28/2007), 56/2008 (arrest nr. 56/2008), en 
53/2013 (arrest nr. 53/2013). De datum van vergelijking met de vroegere stand 
van de wetgeving kan dus veranderlijk zijn. 

Te dezen is de aanzienlijke achteruitgang van het recht op de volkomen gelijke 
toegang tot het hoger onderwijs gebaseerd op redenen van algemeen belang. De 
bestreden maatregel komt voort uit de zorg van de decreetgever om bepaalde 
onaanvaardbare gedragingen niet te banaliseren en met zware sancties te 
bestraffen; hij bestraft een handeling die ertoe strekt te bedriegen met een 
strengere sanctie dan de zware fraude die daarbij ook wordt beoogd. 

Bij die maatregel is voorzien in een verplichte weigering van inschrijving die het 
bestaan veronderstelt van een voorafgaande beslissing tot uitsluiting die is 
genomen door een andere, door de Franse Gemeenschap erkende, instelling voor 
hoger onderwijs; een dergelijke beslissing, die gemotiveerd moet zijn, kan slechts 
worden genomen indien de instelling voor hoger onderwijs de student de 
mogelijkheid heeft geboden zijn rechten van de verdediging uit te oefenen en 
indien de uitsluiting een maatregel is die evenredig is met de gepleegde feiten en 
de ernst ervan; zij kan bovendien het voorwerp uitmaken van een jurisdictioneel 
beroep. 

Bovendien betreft de verplichte weigering van inschrijving slechts de studenten 
wier naam is opgenomen in de door de « ARES » ontwikkelde en beheerde 
databank; de student geniet dus de rechten gewaarborgd bij de wet van 
8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte 
van de verwerking van persoonsgegevens, die van toepassing is op de databank 
van de « ARES ». 

Ten slotte is de automatische weigering van inschrijving beperkt tot de vijf 
academiejaren na dat waarin de weigering zich heeft voorgedaan en die 
weigering kan het voorwerp uitmaken van een beroep, eerst intern, daarna voor 
een commissie van de « ARES » en vervolgens voor de Raad van State (B.18 tot 
B.20.3, waarbij impliciet wordt verwezen naar B.5 tot B.10). 

http://www.const-court.be/public/n/1992/1992-033n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/1994/1994-040n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2007/2007-028n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2008/2008-056n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-053n.pdf
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De bestreden bepaling vormt, om dezelfde redenen, geen onevenredige 
beperking van het recht op toegang tot het onderwijs (B.5 tot B.10); zij doet 
evenmin een discriminatie ontstaan tussen de studenten die zich schuldig hebben 
gemaakt aan fraude en diegenen die een zware fout hebben begaan, voor wie de 
weigering van inschrijving niet automatisch is. (B.11 tot B.17) 

Onderwijs - Hoger onderwijs – Studie geneeskunde en studie tandheelkunde – 
Ingangs- en toegangsexamen – Overgangsregeling – Vrijheid van onderwijs 
(arrest nr. 103/2017 van 1 september 2017 en arrest nr. 142/2017 van 30 november 
2017)  

Tot de aanneming van het decreet van de Franse Gemeenschap van 29 maart 
2017 betreffende de studie geneeskunde en de studie tandheelkunde, dienden de 
studenten die ingeschreven waren in een eerste studiecyclus geneeskunde en 
tandheelkunde, na geslaagd te zijn voor hun eerste studiejaar, te worden 
gerangschikt na een vergelijkend examen om hun studies te kunnen voortzetten. 
Naar aanleiding van talrijke beroepen ingesteld door de studenten die voor dat 
eerste jaar geslaagd waren, maar niet gunstig gerangschikt waren bij het 
vergelijkend examen, heeft de Franse Gemeenschap beslist het vergelijkend 
examen af te schaffen en het, vanaf het academiejaar 2017-2018, te vervangen 
door een ingangs- en toelatingsexamen voor de studie geneeskunde en de studie 
tandheelkunde. De doelstelling van het decreet bestaat erin te waarborgen dat 
een RIZIV-attest wordt uitgereikt aan de gediplomeerde studenten van de 
tweede studiecyclus geneeskunde en tandheelkunde.  

Het eerste ingangs- en toelatingsexamen vond plaats op 8 september 2017. 

Het decreet van 29 maart 2017 heeft voorzien in een overgangsregeling voor de 
studenten die zijn ingeschreven in een eerste studiecyclus geneeskunde en 
tandheelkunde vóór de aanneming van dat decreet en die in juni 2017 niet 
gunstig gerangschikt waren bij het vergelijkend examen. Het bepaalt dat die 
studenten hun studies mogen voortzetten mits zij slagen voor het ingangs- en 
toelatingsexamen. 

Vier studenten die zijn ingeschreven in Blok 1 van het programma van Bachelor 
in de geneeskunde of de tandheelkunde voor het academiejaar 2016-2017 hebben 
een vordering tot schorsing en een beroep tot vernietiging ingesteld van de 
artikelen 1 tot 10 en 13 tot 18 van het decreet van 29 maart 2017. Zij deden gelden 
dat het vereisen van een attest van toelating tot het vervolg van het programma 
van de cyclus Bachelor in de geneeskunde of tandheelkunde of van een attest van 
slagen voor het ingangsexamen hun recht beperkt om de hogere studies van hun 
keuze voort te zetten en dus afbreuk doet aan dat recht. 

Bij zijn arrest nr. 103/2017 heeft het Hof uitspraak gedaan over de vordering tot 
schorsing.  

Naar luid van artikel 20, 1°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 
Grondwettelijk Hof dient aan twee grondvoorwaarden te zijn voldaan opdat tot 

http://www.const-court.be/public/n/2017/2017-103n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2017/2017-142n.pdf
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schorsing kan worden besloten : 1) de middelen die worden aangevoerd moeten 
ernstig zijn; en 2) de onmiddellijke uitvoering van de bestreden maatregel moet 
een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kunnen berokkenen.  

Het Hof oordeelt dat de onmiddellijke uitvoering van artikel 13 van het 
bestreden decreet een moeilijk te herstellen ernstig nadeel blijkt te kunnen 
berokkenen aan de studenten die zich vóór de inwerkingtreding van het 
bestreden decreet voor de studies van de eerste cyclus in de geneeskunde en 
tandheelkunde hebben ingeschreven, die een verminderd programma hebben 
gevolgd, met toepassing van artikel 150, § 2, van het decreet van 7 november 
2013, en die zijn geslaagd voor de cursussen waarin hun 
verminderingsovereenkomst voorziet voor het academiejaar 2016-2017, in 
zoverre zij verhinderd zouden zijn dat verminderd programma van het eerste 
jaar van de cyclus voort te zetten gedurende het academiejaar 2017-2018, 
alvorens het ingangs- en toelatingsexamen af te leggen waarvan het slagen 
ervoor bepalend zal zijn voor het vervolg van hun programma van de eerste 
cyclus in de medische wetenschappen en tandheelkundige wetenschappen. 
Aangezien de eerste drie verzoekende partijen zich in de voormelde situatie 
bevinden, wordt het bestaan van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel ten 
aanzien van hen vastgesteld. Het door de vierde verzoekende partij aangevoerde 
nadeel wordt volgens het Hof evenwel niet aangetoond. Die verzoekende partij 
heeft immers in juni 2017 kunnen deelnemen aan het vergelijkend examen, 
evenwel zonder gunstig resultaat. Indien het Hof artikel 13 van het bestreden 
decreet zou schorsen in zoverre dat van toepassing is op studenten die zich in 
een situatie bevinden die vergelijkbaar is met die van de vierde verzoekende 
partij, zou het hun de mogelijkheid om hun studies voort te zetten die het 
ingangs- en toelatingsexamen hun alsnog biedt, ontzeggen.  

Wat het ernstige karakter van de middelen betreft, beperkt het Hof zijn 
onderzoek tot het vijfde middel in zoverre het is gericht tegen de bepaling 
waarvan de onmiddellijke uitvoering aan de eerste drie verzoekende partijen een 
moeilijk te herstellen ernstig nadeel zou kunnen berokkenen. Met dat middel 
verwijten de verzoekende partijen artikel 13 van het bestreden decreet met name 
de studenten te discrimineren die zijn geslaagd voor de cursussen waarin hun 
verminderingsovereenkomst voorziet, aangezien zij, ten aanzien van de 
verplichting om een ingangs- en toelatingsexamen af te leggen, op dezelfde 
manier worden behandeld als de studenten die niet zijn geslaagd voor de 
cursussen waarin hun verminderingsovereenkomst voorziet. 

Het Hof is van oordeel dat, ofschoon redelijkerwijze kan worden verantwoord 
dat de decreetgever studenten die voor minder dan de helft van het eerste jaar 
van de cyclus geslaagd zijn niet toestaat dat eerste jaar voort te zetten zonder te 
slagen voor het ingangs- en toelatingsexamen, die verantwoording niet volstaat 
wanneer de student geslaagd is voor de helft van dat eerste jaar. De betrokken 
studenten werden uitgesloten van deelname aan dat vergelijkend examen voor 
toelating tot het vervolg van het programma van de cyclus, aangezien hun 
jaarlijks, verminderd, programma hen niet in staat stelde de eerste 
60 studiepunten van het programma van de cyclus te behalen. Het is op het einde 
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van het academiejaar 2017-2018 dat zij ertoe gehouden zouden zijn om het 
vergelijkend examen af te leggen en zich nuttig te rangschikken, voor zover zij 
45 studiepunten hebben behaald, indien het bestreden decreet niet in werking 
was getreden. Hoewel die studenten hun studies niet konden voortzetten bij 
gebrek aan een attest voor toelating tot het vervolg van het programma van de 
cyclus, dat wordt uitgereikt na het vergelijkend examen, en het redelijkerwijze 
kan worden verantwoord dat zij moeten slagen voor het ingangs- en 
toelatingsexamen dat het vergelijkend examen vervangt, lijkt het niet redelijk 
verantwoord, voor die studenten, de verplichting om te slagen voor een 
vergelijkend toelatingsexamen op het einde van het eerste jaar van de cyclus dat 
zij niet konden afleggen in 2016-2017 te vervangen door de verplichting om in 
september 2017 te slagen voor een ingangs- en toelatingsexamen tot de cyclus om 
gedurende het academiejaar 2017-2018 het verminderd programma te kunnen 
voortzetten dat zij gedurende het academiejaar 2016-2017 hebben aangevat en 
waarvoor zij geslaagd zijn.  

Het middel dat is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 24, § 3, van 
de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 2 van het Eerste Aanvullend 
Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, wordt bijgevolg 
als ernstig beschouwd in de zin van artikel 20, 1°, van de bijzondere wet van 
6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof. Het Hof schorst vervolgens het 
bestreden artikel 13 van het decreet van 29 maart 2017, doch enkel in zoverre die 
bepaling de bedoelde studenten verhindert om de eerste 60 studiepunten van het 
studieprogramma van de eerste cyclus te verwerven alvorens te slagen voor het 
ingangs- en toelatingsexamen.  

Bij zijn arrest nr. 142/2017 heeft het Hof het bestreden artikel 13 in dezelfde mate 
vernietigd.   

Onderwijs - Gesubsidieerd vrij onderwijs - Ontslag van een personeelslid dat 
blijkens een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest van het 
arbeidsgerecht onrechtmatig werd ontslagen - Verlies van de 
weddetoelage - Vrijheid van onderwijs (arrest nr. 124/2017 van 19 oktober 2017) 

Krachtens artikel 28, § 2, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige 
bepalingen van de onderwijswetgeving verkrijgt een vastbenoemd personeelslid 
van een inrichtende macht van het gesubsidieerd vrij onderwijs dat blijkens een 
in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest van een arbeidsgerecht 
onrechtmatig werd ontslagen, de salaristoelage van de Vlaamse Regering voor 
het geheel of een deel van de opdracht die hem werd ontnomen, alsof hij in 
dienstactiviteit was gebleven. Tegelijkertijd verliest de betrokken inrichtende 
macht de salaristoelage voor het geheel of een deel van die betrekking, zolang zij 
die betrekking aan een ander niet-rechthebbend personeelslid toekent. 

Die bepaling, in zoverre zij de inrichtende macht van het gesubsidieerd vrij 
onderwijs een salaristoelage ontzegt voor de betrekking van een personeelslid 
dat blijkens een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest van het 

http://www.const-court.be/public/n/2017/2017-124n.pdf
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arbeidsgerecht onrechtmatig werd ontslagen, schendt niet de artikelen 10, 11 en 
24, § 1, van de Grondwet. 

De in artikel 28, § 2, van de wet van 29 mei 1959 vervatte maatregel is er immers 
specifiek op gericht een verschil in de rechtspositie tussen de personeelsleden 
van het officieel onderwijs en die van het gesubsidieerd vrij onderwijs weg te 
werken, wat betreft de afdwingbaarheid van hun statuut. Het verschil in 
afdwingbaarheid van hun statuut bestaat erin dat de personeelsleden van het 
officieel onderwijs hun ontslag dienen aan te vechten bij de afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, die de ontslagbeslissing retroactief 
kan vernietigen hetgeen de verplichting inhoudt voor de inrichtende macht om 
het betrokken personeelslid te re-integreren, terwijl de personeelsleden van het 
gesubsidieerd vrij onderwijs hun ontslag dienen aan te vechten bij het 
arbeidsgerecht, hetgeen aanleiding kan geven tot een schadevergoeding doch 
niet tot een re-integratieverplichting. De wetgever is met de in het geding zijnde 
bepaling willen tegemoetkomen aan dat verschil in afdwingbaarheid van het 
statuut, door voor het gesubsidieerd vrij onderwijs te voorzien in een 
onrechtstreekse reïntegratieverplichting, door middel van het verder toekennen, 
na uitspraak van een arbeidsgerecht, van de weddetoelagen aan het ten onrechte 
ontslagen personeelslid. 

De decreetgever vermag overigens financiële sancties te koppelen aan de niet-
naleving door de inrichtende machten van het gesubsidieerd vrij onderwijs van 
de dwingende decreetsbepalingen die het statuut van hun personeelsleden 
regelen. Die sanctie doet te dezen niet op onevenredige wijze afbreuk aan de bij 
artikel 24, § 1, van de Grondwet gewaarborgde vrijheid van onderwijs, vermits 
het verlies van de salaristoelage slechts uitwerking heeft in zoverre het 
arbeidsgerecht heeft geoordeeld dat het ontslag van het vastbenoemd 
personeelslid onrechtmatig is en vermits de inrichtende macht zelf een einde kan 
maken aan het verlies van de salaristoelage, met name door de onregelmatige 
handeling te herstellen of het betrokken personeelslid een betrekking in hetzelfde 
ambt met eenzelfde statutaire toestand aan te bieden. 

Recht op juridische bijstand – Juridische tweedelijnsbijstand – Vergoeding van 
de prestaties van advocaten – Standstill-verplichting (arrest nr. 71/2017 van 
15 juni 2017) 

In tegenstelling tot juridische eerstelijnsbijstand, die de vorm aanneemt van 
praktische inlichtingen, juridische informatie, een eerste juridisch advies of de 
verwijzing naar een gespecialiseerde instantie of organisatie, wordt juridische 
tweedelijnsbijstand verleend aan een natuurlijke persoon in de vorm van een 
omstandig juridisch advies, in de vorm van bijstand al dan niet in het kader van 
een procedure of in de vorm van bijstand bij een geding. De advocaten die voor 
die juridische tweedelijnsbijstand instaan, brengen daarvan verslag uit bij het 
bureau voor juridische bijstand en ontvangen door de Staat toegekende 
vergoedingen, waarvan het bedrag wordt bepaald naar gelang van de gegevens 
van dat verslag. 

http://www.const-court.be/public/n/2017/2017-071n.pdf
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Aan het Hof is een vraag gesteld over de bestaanbaarheid, met het recht op 
juridische bijstand waarin is voorzien in artikel 23, derde lid, 2°, van de 
Grondwet, van begrotingsbepalingen die zijn opgenomen in wetten van 2013 en 
waarbij het bedrag van de kredieten die zijn toegewezen aan de betaling van die 
vergoedingen zodanig wordt vastgelegd dat zij de berekeningswijze daarvan 
zouden beïnvloeden en het bedrag ervan zouden verminderen; die maatregel 
zou aanzienlijk afbreuk doen aan het recht op juridische bijstand van de 
personen die prestaties hebben genoten die door een advocaat in het kader van 
de juridische tweedelijnsbijstand zijn verricht en die het voorwerp hebben 
uitgemaakt van een verslag dat die advocaat tijdens het gerechtelijk jaar 2011-
2012 aan het bureau voor juridische bijstand heeft bezorgd. 

Het Hof wijst erop dat de standstill-verplichting die, volgens de parlementaire 
voorbereiding van de Grondwet, is vervat in artikel 23 ervan, de bevoegde 
wetgever verbiedt het door de toepasselijke wetgeving geboden 
beschermingsniveau aanzienlijk te verminderen, zonder dat daartoe redenen van 
algemeen belang bestaan; daarenboven, hoewel de houder van het recht op 
juridische bijstand de rechtzoekende is, zou de financiering van de vergoeding 
van de advocaten die juridische tweedelijnsbijstand verstrekken, erop van 
invloed kunnen zijn indien zou worden aangetoond dat een verlaging van die 
vergoeding daadwerkelijk een weerslag heeft op het aantal advocaten die 
dergelijke prestaties wensen te verrichten, zodat het recht op juridische bijstand 
dat bij artikel 23, derde lid, 2°, van de Grondwet aan de rechtzoekende wordt 
toegekend, aanzienlijk zou worden verminderd. 

Dat gezegde zijnde, heeft het inschrijven van een krediet op de algemene 
uitgavenbegroting van het jaar 2013, dat volgens de prejudiciële vraag ertoe 
strekt de vóór 1 juli 2012 verrichte prestaties van advocaten te financieren, 
betrekking op prestaties die, per definitie, vóór het aannemen van die begroting 
zijn verricht; uit de loutere toepassing van de in het geding zijnde maatregel, 
waarbij een globaal forfaitair bedrag voor de basisallocatie « Vergoedingen van 
de advocaten belast met de gerechtelijke bijstand » wordt vastgesteld, zou in 
zoverre hij eventueel een vermindering van de vergoeding waarin is voorzien ten 
voordele van de betrokken advocaten tot gevolg zou kunnen hebben, niet 
kunnen worden afgeleid dat die maatregel daadwerkelijk een weerslag kan 
hebben gehad op de prestaties die zijn verricht voordat hij was aangenomen. De 
omstandigheid dat die vermindering, aangenomen in 2013, substantieel zou zijn 
in vergelijking met het bedrag dat in de voorgaande gerechtelijke jaren van 
kracht was, maakt het niet mogelijk te dezen te besluiten dat het recht op 
juridische bijstand van de rechtzoekenden die prestaties van juridische 
tweedelijnsbijstand vermeld in een verslag bezorgd aan het bureau voor 
juridische bijstand tijdens het gerechtelijk jaar 2011-2012 hebben genoten, is 
aangetast. De prestaties die zij hebben kunnen genieten in het kader van het recht 
dat hun bij artikel 23, derde lid, 2°, wordt toegekend, werden immers 
daadwerkelijk verricht en zouden, van nature, niet opnieuw kunnen worden 
verricht indien de advocaten, ingevolge een vaststelling van schending van de in 
het geding zijnde bepalingen, weer een betere vergoeding zouden kunnen 
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genieten die voor de toekomst van invloed zou zijn op hun prestaties. De in het 
geding zijnde bepalingen doen derhalve geen afbreuk aan de essentie zelf van 
het door artikel 23, derde lid, 2°, van de Grondwet gewaarborgde recht op 
juridische bijstand van de rechtzoekenden. (B.1 tot B.7) 

Daarenboven, door de Koning niet ertoe te verplichten het totale bedrag van de 
vergoedingen die zijn uitbetaald aan de advocaten die prestaties in het kader van 
de juridische tweedelijnsbijstand hebben verricht, te bepalen naar gelang van het 
aantal van die prestaties en door het Hem aldus mogelijk te maken een begroting 
in de vorm van een « gesloten enveloppe » vast te stellen, machtigt de in het 
geding zijnde wet de Koning niet ertoe een essentieel element van het recht op 
juridische bijstand te regelen en staat zij Hem niet toe het niveau van 
bescherming van dat recht aanzienlijk te verminderen door de 
berekeningsmethode waarin bij die wet is voorzien. De bevoegde wetgever moet, 
krachtens artikel 23, tweede en derde lid, 2°, van de Grondwet, weliswaar het 
recht op juridische bijstand waarborgen en de voorwaarden voor de uitoefening 
van dat recht bepalen. Maar die grondwetsbepaling verbiedt hem niet 
machtigingen te verlenen aan de uitvoerende macht, voor zover die 
machtigingen betrekking hebben op de tenuitvoerlegging van maatregelen 
waarvan de wetgever het onderwerp heeft aangegeven. Welnu, de wet bevat de 
« algemene regeling » van de vergoeding van de advocaten, zijnde de 
« voorwaarden » waaronder het Rijk vergoedingen toekent aan de advocaten 
voor hun prestaties inzake juridische tweedelijnsbijstand, en bevat geen enkele 
machtiging aan de Koning; zij staat Hem niet toe het niveau van bescherming 
van het recht op juridische bijstand aanzienlijk te verminderen zonder dat 
daartoe redenen van algemeen belang bestaan, noch een begroting vast te stellen 
voor de vergoeding van de prestaties die door advocaten in het kader van de 
juridische tweedelijnsbijstand zijn verricht, aangezien het enkel aan de 
wetgevende macht staat het totale bedrag te bepalen van de vergoedingen die 
aan de advocaten zullen worden uitbetaald wegens de in het geding zijnde 
prestaties. (B.8 tot B.11) 

Recht op collectief onderhandelen en vakbondsvrijheid – Representativiteit van 
de vakorganisaties van de openbare diensten – Staking - NMBS (arrest 
nr. 64/2017 [schorsing] van 18 mei 2017 en arrest nr. 101/2017 van 26 juli 2017) 

Krachtens een wet van 3 augustus 2016 die de wet van 23 juli 1926 betreffende de 
NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen heeft gewijzigd, kunnen 
alleen de vakorganisaties die binnen de Nationale Arbeidsraad zijn 
vertegenwoordigd en die alle categorieën van het spoorwegpersoneel 
vertegenwoordigen – de zogenaamde « representatieve » of « erkende » 
vakorganisaties, waarbij de tweede bovendien aantonen dat zij ten minste 10 pct. 
van dat personeel vertegenwoordigen - deelnemen aan de procedure van 
aanzegging en overleg naar aanleiding van sociale conflicten en deelnemen aan 
de sociale verkiezingen. 

http://www.const-court.be/public/n/2017/2017-064n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2017/2017-064n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2017/2017-101n.pdf
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De vernietiging en de schorsing van die bepalingen is met name gevorderd door 
twee vakorganisaties die niet aan die voorwaarden voldoen en die, krachtens 
dezelfde bepalingen, het statuut van aangenomen vakorganisatie hebben. 

Volgens de traditionele rechtspraak van het Hof is het beroep ontvankelijk 
hoewel vakorganisaties die feitelijke verenigingen zijn, in beginsel niet de 
vereiste bekwaamheid hebben om dat beroep in te stellen : ten minste één van 
hen treedt immers in rechte om haar prerogatieven te verdedigen, in zoverre zij 
een wetsbepaling aanvecht die andere vakorganisaties bevoorrecht (B.4.1 tot B.9 
van het arrest nr. 64/2017 en, mutatis mutandis, B.4 tot B.8.3 van het arrest 
nr. 101/2017). 

De eerste voorwaarde waaraan de schorsing van de bestreden bepaling is 
onderworpen, is het bestaan van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel 
veroorzaakt door de onmiddellijke uitvoering van die bepaling. Een dergelijk 
nadeel is te dezen aangetoond. Door, in tegenstelling tot de situatie van vóór de 
bestreden wet, niet deel te kunnen nemen aan de procedure van aanzegging en 
overleg naar aanleiding van sociale conflicten, wordt aan de aangenomen 
vakorganisatie, vanaf de inwerkingtreding van die maatregel, immers de 
mogelijkheid ontzegd om als dusdanig in aanmerking te worden genomen als 
gesprekspartner in het kader van een staking en wordt haar de mogelijkheid 
ontzegd om op aanvaarde wijze collectieve acties te voeren. Het nadeel dat 
voortvloeit uit de onmogelijkheid, die volgt uit de onmiddellijke toepassing van 
de wet, om een collectieve actie te voeren, is voor een vakbond een ernstig 
nadeel. De organisatie wordt bovendien uitgesloten van de mogelijkheid om 
voor de bij de bestreden wet ingestelde sociale verkiezingen kandidaten voor te 
dragen en wordt dus verhinderd om deel te nemen aan een democratisch proces 
waarbij de vertegenwoordigers van de werknemers worden aangewezen. 

Die beperkingen, die aan de vakorganisatie zijn opgelegd, kunnen onmiddellijk 
een uittreding van de werknemers met zich meebrengen, hetgeen voor die 
organisatie een ernstig nadeel doet ontstaan, terwijl de NMBS haar in het 
verleden een bijzondere regeling had voorbehouden. Het gaat ook om een 
onmiddellijk nadeel in zoverre de voor 2018 geplande sociale verkiezingen de 
voorafgaande inwerkingstelling van een verkiezingsprocedure veronderstellen 
(B.12 tot B.21.5 van het arrest nr. 64/2017). 

De tweede voorwaarde waaraan de schorsing van de bestreden bepaling is 
onderworpen, is het bestaan van ernstige middelen tot vernietiging. Te dezen 
wordt in de middelen de bestreden wet verweten dat zij op discriminerende 
wijze afbreuk doet aan de vrijheid van vakvereniging door de aangenomen 
vakorganisaties het recht te ontzeggen om deel te nemen aan de sociale 
verkiezingen en aan de procedures van aanzegging en overleg in geval van 
staking. 

De vrijheid van vakvereniging en het recht op collectief onderhandelen, aspecten 
van de bij artikel 27 van de Grondwet en bij de internationale verdragen 
gewaarborgde vrijheid van vereniging, worden specifieker beschermd bij de 
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artikelen 5 en 6 van het herziene Europees Sociaal Handvest, bij artikel 28 van het 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en bij de artikelen 3 en 10 
van het Verdrag nr. 87 van de Internationale Arbeidsorganisatie. 

In zoverre zij de aangenomen vakorganisatie het recht ontneemt om op wettige 
wijze deel te nemen aan de procedure die een staking omringt en door een einde 
eraan te maken, doet de bestreden bepaling afbreuk aan de vrijheid van 
vakvereniging en aan het recht op collectief onderhandelen op een wijze die niet 
verantwoord is ten aanzien van de bepalingen waarbij zij worden gewaarborgd. 
Zij strekt weliswaar ertoe de sociale dialoog bij de NMBS doeltreffend te maken, 
en de zorg om de rechten van de gebruikers van het openbaar vervoer te 
beschermen door de collectieve acties te beperken vormt weliswaar ook een 
gewettigd doel. Die beperking lijkt echter niet bestaanbaar met de vrijheid van 
vereniging en met het recht op collectief onderhandelen, met inbegrip van het 
recht om collectieve acties te voeren, zoals met name gewaarborgd door artikel 6, 
lid 4, van het herziene Europees Sociaal Handvest. Niettegenstaande de wetgever 
bepaalde prerogatieven, in het bijzonder omtrent vertegenwoordiging, kan 
toekennen aan de erkende en representatieve vakorganisaties, mag dat 
onderscheid niet ertoe leiden dat de aangenomen vakorganisaties worden 
uitgesloten van een prerogatief dat behoort tot de essentie zelf van de 
vakbondsvrijheid, door hun een middel te ontnemen dat onontbeerlijk is om de 
daadwerkelijke uitoefening van het recht op collectief onderhandelen te 
verzekeren en om de belangen van hun leden op nuttige wijze te kunnen 
verdedigen. 

Wat de sociale verkiezingen betreft, vereist de omstandigheid dat in de 
privésector de voordracht van kandidatenlijsten meestal wordt voorbehouden 
aan organisaties die zitting hebben of vertegenwoordigd zijn in de Nationale 
Arbeidsraad, niet dat de aangenomen vakorganisaties bij de NMBS van die 
mogelijkheid worden uitgesloten, gelet op het grote aantal categorieën van 
personeelsleden, de specifieke kenmerken van die categorieën en de 
antecedenten van het statuut van dat personeel. Te dezen worden die 
verkiezingen georganiseerd voor vijf gewestelijke paritaire commissies, die 
bevoegd zijn voor specifieke lokale problemen, in hoofdzaak met betrekking tot 
de werkregeling van het personeel. De kwesties van algemene aard en de 
beginselkwesties vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Nationale 
Paritaire Commissie, waarvan de samenstelling niet via sociale verkiezingen 
gebeurt. In een analoge regeling wordt voorzien voor wat de preventie en de 
bescherming op het werk betreft. 

Het komt in beginsel aan de wetgever toe te bepalen welke organisaties hij 
toelaat tot de sociale dialoog, daarbij rekening houdend met de specifieke 
kenmerken van de verschillende sectoren en met de aard van de te verkiezen 
organen. Het Hof kan die keuze slechts afkeuren indien zij op discriminerende 
wijze afbreuk doet aan de in het beroep aangevoerde grondrechten. 

Het lijkt evenwel niet redelijk verantwoord dat voor de verkiezing van die 
sociale organen in geen enkel opzicht rekening wordt gehouden met de 
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specifieke situatie binnen de Belgische Spoorwegen van de aangenomen 
vakbonden die van een reële feitelijke representativiteit blijk geven, temeer daar 
vakorganisaties die weinig representatief zijn voor het personeel van de 
Belgische Spoorwegen, wel kunnen deelnemen aan die sociale verkiezingen, 
wanneer zij beantwoorden aan de wettelijke definitie van een « representatieve » 
vakorganisatie. Bovendien werd in het verleden aan de aangenomen 
vakorganisaties een bijzondere vakbondsregeling verleend die gedeeltelijk 
analoog is met die van de erkende vakorganisaties, waarbij hun werking werd 
ondersteund. Hun situatie is sindsdien niet dermate gewijzigd dat hun 
uitsluiting van deelneming aan de sociale verkiezingen hierdoor zou kunnen 
worden verantwoord. 

Ten slotte waarborgt de mogelijkheid om deel te nemen aan de sociale 
verkiezingen door lijsten met kandidaten voor te dragen, de betrokken 
vakorganisatie geenszins dat zij naar recht zal worden vertegenwoordigd door 
een van de kandidaten die zij heeft voorgedragen en die daadwerkelijk zou 
worden verkozen, maar verzekert die mogelijkheid daarentegen dat de 
vertegenwoordigers van het personeel zullen kunnen worden verkozen op basis 
van lijsten die het vakbondspluralisme vertegenwoordigen dat in de betrokken 
sector bestaat. Die waarborg draagt aldus bij tot het daadwerkelijke karakter van 
het recht op collectief onderhandelen en van de vakbondsvrijheid. De bestreden 
bepaling belet sommige werknemers daarenboven te worden vertegenwoordigd 
door de vakorganisatie van hun keuze en personen te verkiezen die een 
voldoende band met hen hebben om hun belangen te vertegenwoordigen. 

Aangezien de middelen als ernstig moeten worden beschouwd en aangezien het 
bestaan van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel is aangetoond, is de 
bestreden bepaling geschorst. (B.22.1 tot B.34) 

Zij is vernietigd bij het arrest nr. 101/2017 van 26 juli 2017, waarbij de middelen 
die in het arrest nr. 64/2017 als ernstig zijn beschouwd (B.24 tot B.27), gegrond 
zijn geacht, nadat een verzoek om een onderzoeksmaatregel die ertoe strekt de 
representativiteit van een vakorganisatie te bepalen werd afgewezen (B.11.1 tot 
B.11.3) en nadat de gevolgen van de bestreden bepaling ten aanzien van de 
aangenomen vakorganisaties werden onderzocht in bewoordingen die analoog 
zijn met die welke in het arrest nr. 64/2017 zijn gebruikt bij het onderzoek van het 
moeilijk te herstellen ernstig nadeel. (B.17.1 tot B.23.10) 

Raad van State - Afdeling wetgeving - Bekendmaking van de adviezen (arrest 
nr. 149/2017 van 21 december 2017) 

Artikel 5/1 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, ingevoegd bij 
artikel 2 van de wet van 16 augustus 2016 « tot wijziging van de wetten op de 
Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, met het oog op de 
bekendmaking van de adviezen van de afdeling wetgeving », voorziet in een 
principiële bekendmaking van de adviezen van de afdeling wetgeving van de 
Raad van State. De Raad van State zorgt daarvoor via een « voor het publiek 
toegankelijk elektronisch netwerk ». Zoals de arresten van de afdeling 
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bestuursrechtspraak, worden de adviezen van de afdeling wetgeving 
bekendgemaakt op de website van de Raad van State. Die bekendmaking dient 
« onverwijld » te gebeuren. De artikelen 5/2 en 5/3 van de gecoördineerde wetten 
op de Raad van State, ingevoegd bij de artikelen 3 en 4 van de wet van 
16 augustus 2016, voorzien in een aantal uitzonderingen op de 
bekendmakingsplicht en in een aantal bijzondere modaliteiten.  

Bij zijn arrest nr. 149/2017 heeft het Hof het beroep tot vernietiging van de 
artikelen 3 en 4 van de wet van 16 augustus 2016 verworpen.  

Het Hof oordeelde dat, in zoverre de adviezen van de afdeling wetgeving van de 
Raad van State betrekking hebben op teksten die zijn uitgevaardigd en 
bekendgemaakt, eenieder beschikt over een belang om de bepalingen te 
betwisten van een wet die de wijze van bekendmaking van die adviezen regelt. 
In zoverre daarentegen de adviezen betrekking hebben op teksten die geen 
doorgang hebben gevonden of op teksten die nog niet tot een bekendgemaakte 
regel hebben geleid, blijkt volgens het Hof niet dat de bestreden bepalingen 
rechtstreeks raken aan een aspect van de democratische rechtsstaat dat dermate 
essentieel is dat de vrijwaring ervan alle burgers aanbelangt. Volgens het Hof 
beschikken de verzoekende partijen aldus niet over het vereiste belang bij de 
vernietiging van artikel 5/3 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, 
dat betrekking heeft op de adviezen aangaande teksten die geen doorgang 
hebben gevonden of die nog niet tot een bekendgemaakte regel hebben geleid. 
Zij doen echter wel blijken van het vereiste belang bij de vernietiging van 
artikel 5/2, derde lid, van dezelfde gecoördineerde wetten, in zoverre de 
adviezen betrekking hebben op teksten die zijn uitgevaardigd en 
bekendgemaakt. 

Vervolgens oordeelde het Hof dat het middel, gericht tegen het voormelde 
artikel 5/2, derde lid, en afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11, 23 en 
32 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met het Verdrag van 
Aarhus van 25 juni 1998 betreffende toegang tot informatie, inspraak in 
besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, met de 
richtlijn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 
inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie en met artikel 160 van de 
Grondwet, niet gegrond is. Op grond van artikel 5/2, derde lid, van 
gecoördineerde wetten op de Raad van State vindt de bekendmaking van een 
advies dat betrekking heeft op een ontwerpbesluit slechts plaats indien dat 
besluit wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. De verzoekende partijen 
voerden met name aan dat een norm weliswaar pas verbindend is na de 
bekendmaking ervan, maar dat burgers reeds rechten kunnen ontlenen aan een 
nog niet bekendgemaakte norm. Er zou geen redelijke verantwoording bestaan 
om de bekendmaking van het advies te ontzeggen aan de categorie van burgers 
die rechten ontlenen aan een reeds aangenomen maar nog niet bekendgemaakte 
norm.  

Volgens het Hof houdt de keuze van de wetgever om de bekendmaking van de 
adviezen over besluiten die doorgang vinden, vast te leggen op het ogenblik van 
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de bekendmaking van het reglementair besluit in het Belgisch Staatsblad, verband 
met artikel 190 van de Grondwet, dat bepaalt dat een norm pas verbindend 
wordt zodra hij is bekendgemaakt. Het is aldus redelijk verantwoord de 
rechtsonderhorige inzage te verlenen in het advies zodra het besluit verbindend 
wordt. In zoverre de in de bestreden bepaling bedoelde adviezen en teksten 
waarop die adviezen betrekking hebben, zouden worden gekwalificeerd als 
milieu-informatie in de zin van artikel 2, lid 1, van de richtlijn 2003/4/EG of in de 
zin van artikel 3, lid 3, van het Verdrag van Aarhus, nopen noch artikel 7 van 
voormelde richtlijn, noch artikel 5 van dat Verdrag, de enige bepalingen van die 
richtlijn en dat Verdrag die betrekking hebben op de actieve toegang tot 
informatie, tot een snellere bekendmaking van de bedoelde adviezen en teksten. 

3. ADMINISTRATIEF RECHT 

Verenigingen van gemeenten - Fiscale regeling (arrest nr. 66/2017 van 1 juni 2017) 

Krachtens artikel 26 van de wet van 22 december 1986 betreffende de 
intercommunales zijn die in beginsel vrijgesteld van alle belastingen ten gunste 
van de Staat, evenals van alle belastingen ingevoerd door de provincies, de 
gemeenten of enige andere publiekrechtelijke persoon. 

Die bepaling is niet opgeheven, hoewel de vrijstelling van de 
vennootschapsbelasting die de intercommunales genoten (artikel 182 van het 
WIB 1992), geschrapt is. Zij doorstaat de grondwettigheidstoetsing echter niet 
indien zij in die zin wordt geïnterpreteerd dat de vrijstelling waarin zij voorziet, 
ook geldt voor een (te dezen gemeentelijke) belasting op een commerciële 
activiteit van de intercommunale in rechtstreekse concurrentie met de 
privésector. 

De autonome fiscale bevoegdheid waarover de plaatselijke besturen krachtens 
artikel 170, § 4, van de Grondwet beschikken, kan weliswaar door de federale 
wetgever worden beperkt indien de noodzakelijkheid van die beperking wordt 
aangetoond. 

Wanneer hij artikel 26 van de voormelde wet van 1986 heeft aangenomen, kon de 
wetgever ervan uitgaan dat de beperking die hij oplegde aan de fiscale 
bevoegdheid van de plaatselijke besturen noodzakelijk was om het gunstige 
statuut te vrijwaren dat aan de intercommunales was toegekend en dat gegrond 
was op de zorg om hen vrij te stellen van belastingen waaraan de gemeenten niet 
waren onderworpen : de intercommunales vervulden oorspronkelijk immers 
activiteiten die betrekking hadden op de behartiging van doelstellingen van 
gemeentelijk belang. 

Recenter heeft de wetgever die keuze echter heroverwogen. Ten aanzien van de 
fiscale regeling ervan heeft hij immers vastgesteld dat de automatische 
vrijstelling van de vennootschapsbelasting die de intercommunale structuren 
genoten, in het verleden concurrentieverstoringen met privéoperatoren heeft 
kunnen doen ontstaan. De verruiming van het werkterrein van de 
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intercommunales heeft tot gevolg gehad dat sommige van die structuren thans 
als economische operatoren kunnen worden beschouwd die concurreren met 
privéondernemingen. De wetgever behoudt het voordeel van een gunstigere 
fiscale regeling voortaan uitsluitend voor aan de intercommunale structuren die 
geen onderneming exploiteren of zich niet bezighouden met verrichtingen van 
winstgevende aard. De noodzakelijkheid van een algemene uitzondering op de 
fiscale bevoegdheid van de gemeenten ten aanzien van de intercommunales, wat 
commerciële activiteiten betreft die zij in rechtstreekse concurrentie met de 
privésector uitoefenen, is dus niet meer aangetoond. 

4. STRAFRECHT 

Verbeurdverklaring – Uitstel - Eigendomsrecht - Behoud van de gevolgen (arrest 
nr. 12/2017 van 9 februari 2017) 

Artikel 42 van het Strafwetboek voorziet, voor de zaken en voordelen die het 
bepaalt, in een bijzondere verbeurdverklaring die, krachtens artikel 43, eerste lid, 
van hetzelfde Wetboek, verplicht is in geval van een veroordeling wegens een 
misdaad of wanbedrijf. 

Die verbeurdverklaring vormt een inmenging in het genot van het recht op de 
eerbiediging van eigendom, die volgens de rechtspraak van het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens bij wet moet zijn voorzien, een of meer wettige 
doelstellingen moet nastreven en een billijk evenwicht tot stand moet brengen 
tussen de vereisten van het algemeen belang en die van de bescherming van de 
grondrechten van het individu. Hoewel kan worden aanvaard dat de bijzondere 
verbeurdverklaring van een zaak die gediend heeft om een misdaad of een 
wanbedrijf te plegen, en waarvan de veroordeelde eigenaar is, op zich niet 
onbestaanbaar is met het recht op het ongestoord genot van eigendom, zoals 
gewaarborgd bij artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens, kan zij echter, in bepaalde gevallen, 
dermate afbreuk doen aan de financiële toestand van de persoon aan wie ze is 
opgelegd dat ze een onevenredige maatregel vormt ten aanzien van het ermee 
nagestreefde wettige doel, waardoor zij een schending met zich meebrengt van 
het eigendomsrecht, zonder dat de mogelijkheid om die verbeurdverklaring te 
dezen gepaard te doen gaan met een uitstel die vaststelling kan wijzigen. 
Artikel 43, eerste lid, van het Strafwetboek doet bijgevolg op discriminerende 
wijze afbreuk aan het eigendomsrecht, doch enkel in zoverre het de rechter ertoe 
verplicht de verbeurdverklaring uit te spreken van de zaak die heeft gediend om 
een misdaad of een wanbedrijf te plegen, wanneer die straf dermate afbreuk doet 
aan de financiële toestand van die persoon. 

Het arrest van het Hof stelt dat de gevolgen van die bepaling worden 
gehandhaafd voor de zaken waarin de rechter de verbeurdverklaring heeft 
uitgesproken van de zaak die heeft gediend om een misdaad of een wanbedrijf te 
plegen, en die reeds het voorwerp hebben uitgemaakt van een definitieve 
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beslissing op de datum van bekendmaking van dat arrest in het Belgisch 
Staatsblad. 

5. STRAFRECHTSPLEGING 

Toegang tot een dossier in het opsporingsonderzoek – Weigering – Beroep – 
Leemte in de wetgeving (arrest nr. 6/2017  van 25 januari 2017) 

Artikel 21bis van het Wetboek van strafvordering is discriminerend in zoverre 
het niet voorziet in een beroep bij een onafhankelijke en onpartijdige rechter 
tegen de weigering of de ontstentenis van een beslissing door het openbaar 
ministerie ten aanzien van een door een verdachte geformuleerd verzoek om 
toegang tot een dossier in het opsporingsonderzoek, terwijl de rechtstreeks 
belanghebbende die verzoekt om toegang tot een dossier in het gerechtelijk 
onderzoek, bij ontstentenis van een beslissing of een beslissing tot weigering van 
de onderzoeksrechter, een beroep kan instellen krachtens artikel 61ter, §§ 5 en 6 
van het Wetboek van strafvordering. 

De beslissing om al dan niet inzage in het dossier te verlenen wordt immers 
genomen door het openbaar ministerie dat in voorkomend geval, in de verdere 
strafprocedure, de rol van vervolgende partij op zich zal nemen en dat dus niet 
als onpartijdig kan worden beschouwd. Dat geldt in het bijzonder wanneer het 
openbaar ministerie de betrokkene rechtstreeks dagvaardt voor de vonnisrechter, 
zonder dat er een gerechtelijk onderzoek is geweest, zodat de in het geding 
zijnde weigering de verdachte verhindert om van het dossier kennis te nemen 
vóór het einde van de voorbereidende fase van het strafproces. Bovendien leidt 
het ontbreken van een beroep tegen de beslissing van het openbaar ministerie om 
toegang tot het dossier te weigeren of tegen diens stilzwijgen tot een 
onevenredige aantasting van de rechten van verdediging van de verdachte 
indien, tijdens het « mini-onderzoek » (artikel 28septies van het Wetboek van 
strafvordering), de procureur des Konings van de onderzoeksrechter heeft 
gevorderd een onderzoekshandeling te verrichten, die afbreuk kan doen aan de 
grondrechten van de verdachte, waarvoor alleen die rechter bevoegd is, zonder 
dat een gerechtelijk onderzoek wordt ingesteld. 

Aangezien het ontbreken van een rechtsmiddel voor een onafhankelijke en 
onpartijdige rechter een leemte in de wetgeving vormt die de wetgever dient 
weg te werken, komt het de verwijzende rechter toe, in afwachting van dat 
wetgevend optreden, een einde te maken aan de vastgestelde schending door 
artikel 61ter van het Wetboek van strafvordering bij analogie toe te passen. 

Europees aanhoudingsbevel - Borgsom – Beroep – Leemte in de wetgeving (arrest 
nr. 140/2017 van 30 november 2017) 

Krachtens artikel 37 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis staan tegen de beslissingen genomen ter uitvoering van de artikelen 35 
en 36 van die wet dezelfde rechtsmiddelen open als tegen de beslissingen die 
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inzake voorlopige hechtenis worden genomen. Die bepaling brengt met zich mee 
dat de verdachte of de beklaagde tegen wie een aanhoudingsbevel is 
uitgevaardigd beschikt over een beroepsmogelijkheid wanneer de gevorderde 
borgsom wordt toegewezen aan de Staat. In tegenstelling tot artikel 37 van de 
wet van 20 juli 1990, voorziet artikel 11, § 5, van de wet van 19 december 2003 
betreffende het Europees aanhoudingsbevel niet uitdrukkelijk in een beroep voor 
de verdachte of de beklaagde tegen wie een Europees aanhoudingsbevel is 
uitgevaardigd en aan wie wordt geweigerd de borgsom terug te geven. 

Het Hof is van oordeel dat het niet redelijk is verantwoord dat aan de beklaagde 
het recht wordt geweigerd op beroep tegen de beslissing tot toewijzing van een 
borgsom aan de Staat in het kader van de tenuitvoerlegging van een Europees 
aanhoudingsbevel, terwijl dat recht voor de verdachte of de beklaagde, in 
dezelfde situatie, wordt georganiseerd op grond van de wet van 20 juli 1990. De 
discriminatie vloeit volgens het Hof evenwel niet voort uit artikel 11, § 5, van de 
wet van 19 december 2003, maar uit een leemte in de wet. Aangezien de 
vaststelling van de leemte 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, staat het aan de verwijzende rechter een einde te 
maken aan de schending van die normen. 

Hof van assisen – Verzachtende omstandigheden – Correctionalisering en 
contraventionalisering – Huiszoeking in het kader van een mini-onderzoek – 
Onmiddellijk cassatieberoep in het kader van een voorlopige hechtenis – 
Voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht – Strafuitvoeringsmodaliteiten 
voor vreemdelingen die niet over een verblijfsrecht in België beschikken (arrest 
nr. 148/2017 van 21 december 2017) 

De wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering 
en houdende diverse bepalingen inzake justitie, ook wel de « Potpourri II-wet » 
genoemd, voert diverse aanpassingen door in het strafprocesrecht met het oog op 
een snellere en efficiëntere rechtsbedeling. Die punctuele maatregelen worden 
genomen in afwachting van een globale hervorming van het strafprocesrecht.  

Bij zijn arrest nr. 148/2017 heeft het Hof geoordeeld dat meerdere aspecten van de 
wet de grondwettigheidstoets niet kunnen doorstaan.  

De Potpourri II-wet strekte, onder meer, ertoe dat nagenoeg alle misdaden 
kunnen worden berecht door de correctionele rechtbanken, en niet meer door het 
hof van assisen. Dat gebeurde door de afschaffing van de voorheen bestaande 
limitatieve lijst van « misdaden » die wegens verzachtende omstandigheden 
kunnen worden gecorrectionaliseerd. Daardoor konden alle misdaden voor de 
correctionele rechtbanken worden gebracht. Omwille van die veralgemeende 
correctionaliseerbaarheid van misdaden heeft de wetgever voorts de straffen die 
door de correctionele rechtbank kunnen worden uitgesproken, aanzienlijk 
verhoogd.  

http://www.const-court.be/public/n/2017/2017-148n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2017/2017-148n.pdf
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Krachtens artikel 150 van de Grondwet moeten alle criminele zaken door het hof 
van assisen worden behandeld. Volgens het Hof beschikt de wetgever over een 
ruime beoordelingsbevoegdheid om te bepalen wat onder het begrip « criminele 
zaken » valt, maar die bevoegdheid is niet onbegrensd. Artikel 150 van de 
Grondwet verplicht de wetgever om minstens de zwaarste misdrijven voor te 
behouden aan een jury. Het Hof stelt vast dat door de wetswijziging alle 
misdaden onttrokken kunnen worden aan de rechter die de Grondwet toewijst. 
Dat gevolg blijkt ook uit een omzendbrief van het College van procureurs-
generaal, waarin wordt aanbevolen dat het openbaar ministerie nog slechts een 
verwijzing naar het hof van assisen zal vorderen in het uitzonderlijke geval dat 
een levenslange opsluiting wordt gevorderd. Voorts wordt in de omzendbrief 
gepreciseerd dat het openbaar ministerie moet motiveren wanneer het een 
misdaad wil laten berechten door het hof van assisen, en niet door de 
correctionele rechtbank. De onderzoeksgerechten en het openbaar ministerie 
beschikken slechts over het criterium van de verzachtende omstandigheden om 
te beslissen of een misdaad voor het hof van assisen of voor de correctionele 
rechtbank wordt gebracht. Aldus wordt het begrip « verzachtende 
omstandigheden » volgens het Hof oneigenlijk gebruikt, doordat het 
hoofdzakelijk wordt gehanteerd om de bevoegdheid van de rechtscolleges te 
bepalen. Het is volgens het Hof bovendien niet langer zeker dat de 
correctionalisering in het voordeel van de verdachte werkt, aangezien de 
correctionele rechtbank in bepaalde gevallen een hogere gevangenisstraf kan 
opleggen dan de minimale gevangenisstraf die het hof van assisen kan opleggen. 
Het Hof komt tot het besluit dat de bestreden regeling niet verzekert dat 
personen die zich in dezelfde toestand bevinden, volgens dezelfde regels inzake 
bevoegdheid en rechtspleging worden berecht. Het Hof vernietigt ook de 
bepaling die toelaat dat het openbaar ministerie, louter op grond van 
verzachtende omstandigheden, een wanbedrijf aan de correctionele rechtbank 
onttrekt en voor de politierechtbank brengt, zonder dat een onderzoeksgerecht of 
een vonnisgerecht daarop controle kan uitoefenen. Die regeling is in strijd met 
artikel 13 van de Grondwet. Aangezien het openbaar ministerie één van de 
partijen in het strafgeding is, schendt dit eveneens het recht op wapengelijkheid. 
De gevolgen van de vernietigde bepalingen worden evenwel gehandhaafd voor 
de beslissingen die reeds op basis van die bepalingen zijn genomen.  

De Potpourri II-wet beoogde eveneens een huiszoeking mogelijk te maken in het 
kader van het mini-onderzoek. Bij een mini-onderzoek vordert de procureur des 
Konings de onderzoeksrechter een onderzoekshandeling te verrichten waarvoor 
alleen de onderzoeksrechter bevoegd is, zonder dat een gerechtelijk onderzoek 
moet worden opgestart. Het mini-onderzoek vormt een uitzondering op het 
beginsel dat het opsporingsonderzoek geen enkele dwangmaatregel of beperking 
van individuele rechten en vrijheden mag inhouden. Het Hof stelt vast dat het 
strafrechtelijk opsporingsonderzoek een uitgesproken geheim en niet-
tegensprekelijk karakter heeft en minder waarborgen biedt ter bescherming van 
de rechten van verdediging dan het gerechtelijk onderzoek. Met name 
beschikken de belanghebbenden tijdens het opsporingsonderzoek niet over een 
procedureel geregeld recht om toegang tot het dossier te vragen of om 
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bijkomende onderzoekshandelingen te vorderen. Voorts is er tijdens het 
opsporingsonderzoek geen toezicht op de regelmatigheid van de procedure door 
een onafhankelijke en onpartijdige rechter, die het dossier van eventuele 
nietigheden kan zuiveren. Vanwege de ernst van de inmenging in het recht op 
eerbiediging van het privéleven en de onschendbaarheid van de woning, besluit 
het Hof dat de huiszoeking in de huidige stand van het strafprocesrecht enkel 
kan worden toegelaten in het kader van een gerechtelijk onderzoek. De 
huiszoeking via mini-onderzoek mogelijk maken in het kader van een 
opsporingsonderzoek zonder te voorzien in bijkomende waarborgen ter 
bescherming van de rechten van verdediging schendt het recht op eerbiediging 
van het privéleven en het recht op de onschendbaarheid van de woning. De 
betrokken wetsbepaling wordt vernietigd, maar de gevolgen ervan worden 
gehandhaafd voor de huiszoekingen die al zijn uitgevoerd bij mini-onderzoek.  

De Potpourri II-wet voerde eveneens een beperking in van het onmiddellijk 
cassatieberoep tegen beslissingen over de voorlopige hechtenis. De raadkamer 
moet zich periodiek uitspreken over de handhaving van de voorlopige hechtenis. 
Hiertegen kan hoger beroep worden aangetekend bij de kamer van 
inbeschuldigingstelling. Vóór de Potpourri II-wet was het mogelijk om tegen elk 
arrest van de kamer voor inbeschuldigingstelling over de handhaving van de 
voorlopige hechtenis een beroep in te stellen bij het Hof van Cassatie. De 
Potpourri II-wet beperkt het onmiddellijk cassatieberoep tot de eerste 
handhavingsbeslissing. Tegen de daaropvolgende handhavingsbeslissingen staat 
geen onmiddellijk cassatieberoep meer open. Volgens het Hof moeten alle 
beperkingen van de individuele vrijheid restrictief worden geïnterpreteerd en 
met de grootste omzichtigheid worden onderzocht. Het Hof is van oordeel dat 
het verkeerd is ervan uit te gaan dat de controle van de wettigheid en van de 
naleving van de wezenlijke vormvereisten minder cruciaal zou zijn voor de 
navolgende beslissingen tot handhaving van de voorlopige hechtenis. Die 
beslissingen moeten immers steeds worden gemotiveerd en de 
motiveringsverplichting wordt zelfs strikter naarmate de voorlopige hechtenis 
langer duurt. Daarenboven moet de doeltreffendheid van het onmiddellijk 
cassatieberoep worden beoordeeld in het licht van de waarborgen die het aan de 
rechtzoekende biedt in een aangelegenheid die intrinsiek hoogdringend is, en 
niet zozeer, zoals de wetgever lijkt te hebben gedaan, op basis van het aantal 
ingestelde beroepen en hun succesratio. De bestreden maatregel heeft volgens 
het Hof onevenredige gevolgen in het licht van het fundamenteel recht op de 
individuele vrijheid. De controle door het Hof van Cassatie van de wettigheid 
van de beslissingen tot handhaving van de voorlopige hechtenis vormt een 
essentiële waarborg. Die maatregel kan niet worden gecompenseerd door de 
mogelijkheid om cassatieberoep in te stellen tegen een handhavingsbeslissing na 
de eindbeslissing ten gronde, aangezien de doeltreffendheid van een 
cassatieberoep net veronderstelt dat het arrest van het Hof van Cassatie snel 
wordt uitgesproken. Het Hof besluit om dezelfde redenen tot de 
ongrondwettigheid van de opheffing van het onmiddellijk cassatieberoep tegen 
de arresten van de kamer van inbeschuldigingstelling over de beslissing van de 
onderzoeksrechter tot beperking van bezoek, briefwisseling of 
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telefoongesprekken, of tot invoering van een elektronisch toezicht ten aanzien 
van een persoon in voorlopige hechtenis. Om rechtsonzekerheid te voorkomen 
ten aanzien van de beslissingen betreffende de voorlopige hechtenis waartegen 
geen cassatieberoep kon worden ingesteld als gevolg van de bestreden 
wetsbepalingen, handhaaft het Hof de gevolgen van de vernietigde bepalingen 
tot de bekendmaking van het arrest.  

Bij de Potpourri II-wet werd eveneens een bepaling in de wet van 20 juli 1990 
betreffende de voorlopige hechtenis opgenomen, naar luid waarvan de 
raadkamer, naar aanleiding van de regeling van de rechtspleging, de hechtenis 
onder elektronisch toezicht kan handhaven indien de verdachte in hechtenis 
onder elektronisch toezicht staat. Het Hof is van oordeel dat die bepaling, in 
zoverre zij de raadkamer, uitspraak doende in het stadium van de regeling van 
de rechtspleging, niet toelaat aan de inverdenkinggestelde die tijdens de 
voorlopige hechtenis in een strafinrichting verblijft, het voordeel van de 
voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht toe te kennen, niet bestaanbaar 
is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.  

Ingevolge de Potpourri II-wet konden vreemdelingen die veroordeeld zijn tot 
een gevangenisstraf niet meer genieten van bepaalde 
strafuitvoeringsmodaliteiten zoals het penitentiair verlof, de onderbreking van 
de strafuitvoering, de beperkte detentie, het elektronisch toezicht of de 
voorwaardelijke invrijheidstelling, als zij niet over een verblijfsrecht in België 
beschikken. De enige strafuitvoeringsmodaliteit waarop zij aanspraak konden 
maken was een uitgaansvergunning om sociale, morele, juridische, familiale, 
opleidings- of professionele belangen te behartigen die hun aanwezigheid buiten 
de gevangenis vereisen, ofwel om een medisch onderzoek of een medische 
behandeling buiten de gevangenis te ondergaan. Met uitzondering van die 
modaliteit waren alle gevangenen zonder verblijfsrecht a priori en zonder 
individueel onderzoek uitgesloten van de mogelijkheid om 
strafuitvoeringsmodaliteiten aan te vragen en te verkrijgen. Die maatregel gold 
ongeacht de feiten die zij hebben begaan, de straf die tegen hen is uitgesproken, 
hun gedrag sinds hun opsluiting, de historiek van hun administratieve 
verblijfssituatie, hun familiebanden in België en de mogelijkheid dat zij uit België 
verwijderd zouden worden. Het Hof merkt op dat strafuitvoeringsmodaliteiten 
nooit automatisch worden toegekend. Zij worden slechts toegestaan nadat de 
bevoegde overheden zorgvuldig het reclasseringsplan hebben beoordeeld, 
rekening houdend met eventuele tegenaanwijzingen. Door de bevoegde 
overheden niet toe te staan in het licht van de concrete omstandigheden te 
onderzoeken of een gevraagde strafuitvoeringsmodaliteit moet worden 
geweigerd om reden van de verblijfsstatus van de betrokkene, heeft de wetgever 
volgens het Hof een onevenredige maatregel genomen. Het Hof beklemtoont 
evenwel dat de vernietiging van de wetsbepalingen er niet aan in de weg staat 
dat de wetgever voor elke strafuitvoeringsmodaliteit nagaat of het aangewezen is 
om die uit te sluiten voor sommige categorieën van vreemdelingen die geen 
verblijfsrecht hebben. De wetgever dient daarbij wel het evenredigheidsbeginsel 
na te leven.  
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Het Hof verwerpt alle overige middelen die de vernietiging van bepaalde 
aspecten van de Potpourri II-wet beogen. Wel oordeelt het Hof dat sommige 
bestreden bepalingen, om grondwetsconform te zijn, op een welbepaalde wijze 
moeten worden geïnterpreteerd.  

6. FISCAAL RECHT 

BTW-Wetboek – Vrijstellingen – Chiropractors en osteopaten – Esthetische 
behandelingen – Handhaving van de gevolgen – Prejudiciële vragen aan het Hof 
van Justitie van de Europese Unie (arrest nr. 106/2017 van 28 september 2017) 

Volgens artikel 44 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde 
waarde, zoals gewijzigd bij artikel 110 van de wet van 26 december 2015 
houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht, zijn de 
diensten verricht door artsen, tandartsen en kinesitherapeuten in de uitoefening 
van hun geregelde werkzaamheid in beginsel vrijgesteld van de belasting over 
de toegevoegde waarde. Voor de door artsen verrichte diensten die betrekking 
hebben op ingrepen en behandelingen met een esthetisch karakter geldt die 
vrijstelling echter slechts onder bepaalde voorwaarden. Voor de diensten van de 
parametrische beroepen geldt de vrijstelling slechts in zoverre het beroep is 
erkend en gereglementeerd en in zoverre de geleverde diensten zijn opgenomen 
in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake de verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering (hierna : « RIZIV-nomenclatuur »).  

Bij zijn arrest nr. 106/2017 heeft het Hof zich uitgesproken over meerdere 
beroepen tot vernietiging, gericht tegen de voormelde regeling, die waren 
ingediend door chiropractors, osteopaten, plastische chirurgen en bepaalde 
beroepsverenigingen.  

Wat de door de chiropractors en osteopaten aangevoerde middelen en grieven 
betreft, oordeelt het Hof dat, alvorens ten gronde uitspraak te doen, een 
prejudiciële vraag dient te worden gesteld aan het Hof van Justitie van de 
Europese Unie. Die vraag heeft meer bepaald betrekking op de juiste 
interpretatie van artikel 132, lid 1, c), van de richtlijn 2006/112/EG van de Raad 
van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting 
over de toegevoegde waarde (hierna : btw-richtlijn), volgens hetwelk de lidstaten 
vrijstelling verlenen voor « medische verzorging in het kader van de uitoefening 
van medische en paramedische beroepen als omschreven door de betrokken 
lidstaat ».  

Wat de btw-plicht voor esthetische behandelingen betreft, oordeelt het Hof dat 
meerdere van de aangevoerde middelen of onderdelen van middelen gegrond 
zijn. Zo is het Hof van oordeel dat het middel afgeleid uit de schending van het 
wettigheidsbeginsel vervat in de artikelen 12 en 14 van de Grondwet en in 
artikel 7 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, gegrond is, 
doordat de bestreden bepaling erin voorziet dat « de ziekenhuisverpleging en de 
medische verzorging alsmede de diensten en de leveringen van goederen die 

http://www.const-court.be/public/n/2017/2017-106n.pdf
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daarmee nauw samenhangen » die betrekking hebben op ingrepen en 
behandelingen met een esthetisch karakter, aan de btw blijven onderworpen, 
zonder voor de samenhangende goederenleveringen en diensten de 
uitzonderingen te vermelden die voortvloeien uit artikel 134 van de btw-richtlijn. 
Het Hof is eveneens van oordeel dat de artikelen 10, 11 en 172 worden 
geschonden, doordat de bestreden bepaling verschillen in behandeling in het 
leven roept tussen : 

-  enerzijds, artsen die voor ingrepen of behandelingen met een esthetisch 
karakter in beginsel btw-plichtig zijn en, anderzijds, tandartsen en niet-artsen, 
die voor gelijksoortige ingrepen en behandelingen niet btw-plichtig zijn;  

-  enerzijds, medische diensten met een esthetisch karakter die niet zijn 
opgenomen in de RIZIV-nomenclatuur, die vallen onder de btw-plicht, en 
anderzijds, andere medische diensten zonder een therapeutisch doel die niet zijn 
opgenomen in de RIZIV-nomenclatuur, en die niet onder de btw-plicht vallen;  

-  enerzijds, personen die medische ingrepen verrichten met een esthetisch 
karakter die zijn opgenomen in de RIZIV-nomenclatuur, die niet btw-plichtig 
zijn, en anderzijds, personen die medische ingrepen verrichten met een esthetisch 
karakter die niet zijn opgenomen in de RIZIV-nomenclatuur of die wel zijn 
opgenomen maar niet voor terugbetaling in aanmerking komen, die wel btw-
plichtig zijn;  

-  enerzijds, de verpleging in het ziekenhuis, naar aanleiding van een ingreep of 
behandeling met een esthetisch karakter, die onder de btw-plicht valt, en 
anderzijds, de verpleging buiten het ziekenhuis, naar aanleiding van een ingreep 
of behandeling met een esthetisch karakter, die niet onder de btw-plicht valt; en 

-  enerzijds, patiënten die zijn aangesloten bij een Belgische ziekteverzekering en 
anderzijds, patiënten die niet zijn aangesloten bij een Belgische 
ziekteverzekering, doordat zij verschillend worden behandeld voor wat betreft 
het door hen te betalen btw-tarief op esthetische behandelingen of ingrepen die 
zijn opgenomen in de RIZIV-nomenclatuur.  

Met betrekking tot de middelen, waarmee de verzoekende partijen bekritiseren 
dat de door artsen verstrekte geneesmiddelen en medische hulpmiddelen bij een 
ingreep of een behandeling met een esthetisch karakter onderworpen zijn aan het 
btw-tarief van 21 %, terwijl de door artsen verstrekte geneesmiddelen en 
medische hulpmiddelen bij een ingreep of een behandeling met een 
therapeutisch doel en de door artsen voorgeschreven en door patiënten zelf bij de 
apotheker gehaalde geneesmiddelen en medische hulpmiddelen bij een ingreep 
of een behandeling met een esthetisch karakter, onderworpen zijn aan het 
btw-tarief van 6 %, oordeelt het Hof dat, alvorens ten gronde recht te doen, een 
prejudiciële vraag dient te worden gesteld aan het Hof van Justitie van de 
Europese Unie, betreffende de juiste interpretatie van artikel 98 van de 
btw-richtlijn, in samenhang gelezen met de punten 3 en 4 van bijlage III bij die 
richtlijn. 
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Met betrekking tot de vraag van de Ministerraad om de gevolgen van de te 
vernietigen bepalingen te handhaven, oordeelt het Hof dat ter zake rekening 
dient te worden gehouden met de beperkingen die uit het recht van de Europese 
Unie voortvloeien inzake de handhaving van de gevolgen van nationale normen 
die dienen te worden vernietigd omdat zij in strijd zijn met dat recht. Volgens het 
Hof kan zulk een handhaving in de regel enkel onder de voorwaarden die door 
het Hof van Justitie in antwoord op een prejudiciële vraag worden vastgesteld. 
Om die reden stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de 
Europese Unie betreffende de mogelijkheid om de gevolgen van de te 
vernietigen bepalingen te handhaven.  

Kilometerheffing ten laste van zware vrachtvoertuigen (arrest nr. 30/2017 van 
23 februari 2017) 

Ter uitvoering van Europese richtlijnen heeft het decreet van het Vlaamse 
Gewest van 3 juli 2015 een belasting ingevoerd op het gebruik van bepaalde 
wegen door zware vrachtvoertuigen waarvan het maximaal toegestaan 
totaalgewicht meer dan 3,5 ton bedraagt. 

Door de Vlaamse Regering ertoe te machtigen de als bijlage bij het bestreden 
decreet gevoegde wegenlijst aan te passen, enerzijds, aan naamswijzigingen van 
de erin opgenomen wegen en, anderzijds, aan wijzigingen van de categorisering 
van de erin opgenomen wegen, doet dat decreet geen afbreuk aan het 
grondwettelijk wettigheidsbeginsel : aangezien de machtiging slechts betrekking 
heeft op de in het decreet vermelde wegen, kan de Vlaamse Regering geen 
wegen toevoegen of weglaten in de lijst, zodat zij de heffingsgrondslag niet 
vermag te verruimen of te beperken. (B.8 tot B.14) 

Dat decreet is evenmin discriminerend in zoverre daarbij geen onderscheid 
wordt gemaakt tussen de zware voertuigen naargelang zij al dan niet goederen 
vervoeren of naargelang het soort goederen - werktuigen of andere 
goederen - die zij vervoeren. Dat zou immers overdreven lasten veroorzaken die, 
inzonderheid wat betreft de administratieve en infrastructurele kosten voor de 
invorderende administratie, gepaard gaan met de inning van de belasting. (B.15 
tot B.24) 

(De andere aspecten van dit arrest worden behandeld in de rubriek « Grondwettelijk 
recht - Bevoegdheidsverdeling ») 

7. HANDELS-, ECONOMISCH EN FINANCIEEL RECHT 

Toekenning van de staatswaarborg voor de terugbetaling aan vennoten die 
natuurlijke personen zijn, van hun deel in het kapitaal van de erkende 
coöperatieve vennootschappen (arrest nr. 70/2017 van 15 juni 2017) 

Door de Koning toe te staan te voorzien in een regeling waarbij de Staat de 
terugbetaling waarborgt, aan de vennoten die natuurlijke personen zijn, van de 
aandelen die zij bezitten in de erkende coöperatieve vennootschappen die actief 

http://www.const-court.be/public/n/2017/2017-030n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2017/2017-070n.pdf
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zijn in de financiële sector, doet artikel 36/24 van de wet van 22 februari 1998 tot 
vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België een 
verschil in behandeling ontstaan tussen die vennoten en verschillende andere 
categorieën van personen ten aanzien van wie de Koning niet ertoe gemachtigd 
is een dergelijke waarborgregeling in te voeren, namelijk (1) de vennoten, 
natuurlijke personen, van een andere vennootschap dan een erkende 
coöperatieve vennootschap, (2) de vennoten of aandeelhouders van elke andere 
vennootschap die optreedt in de financiële sector, met name een 
kredietinstelling, (3) de instellingen voor de financiering van pensioenen en hun 
aangeslotenen en rechthebbenden en (4) de gemeenten die verenigd zijn binnen 
de nv « Gemeentelijke Holding ». 

Het argument volgens hetwelk dat verschil in behandeling zou worden 
verantwoord door de soortgelijke aard van, enerzijds, de aandelen van een 
erkende coöperatieve vennootschap en, anderzijds, de bankdeposito’s - waarvoor 
de richtlijn 94/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 1994 
inzake de depositogarantiestelsels de lidstaten ertoe verplicht te voorzien in een 
waarborgregeling – heeft het Hof ertoe gebracht, bij zijn arrest nr. 15/2015 van 
5 februari 2015 [arrest nr. 15/2015], het Hof van Justitie van de Europese Unie de 
vraag te stellen of die richtlijn, in voorkomend geval in samenhang gelezen met 
de artikelen 20 en 21 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 
Unie en met het algemene gelijkheidsbeginsel, al dan niet in die zin moet worden 
geïnterpreteerd dat :  

a)  zij aan de lidstaten de verplichting oplegt om de aandelen van de erkende 
coöperatieve vennootschappen die actief zijn in de financiële sector, op dezelfde 
wijze te waarborgen als de deposito’s ?  

b)  zij zich ertegen verzet dat een lidstaat aan de entiteit die gedeeltelijk belast is 
met de waarborg van de in die richtlijn beoogde deposito’s de opdracht 
toevertrouwt om eveneens, ten belope van 100 000 euro, de waarde van de 
aandelen van de vennoten, natuurlijke personen, van een erkende coöperatieve 
vennootschap die actief is in de financiële sector, te waarborgen ? 

Het Hof van Justitie heeft geantwoord dat de richtlijn de lidstaten niet ertoe 
verplicht een dergelijke regeling aan te nemen, net zomin als zij dat verbiedt, 
voor zover deze regeling niet afdoet aan de nuttige werking van het 
depositogarantiestelsel dat de lidstaten krachtens deze richtlijn moeten instellen 
en voor zover zij strookt met het VWEU en met name de artikelen 107 en 108 
VWEU. Het staat aan de verwijzende rechter om na te gaan of aan 
eerstgenoemde voorwaarde is voldaan (HvJ, 21 december 2016, C-76/15 
[http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186488&pageIndex=0
&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=588688]). 

Rekening houdend met dat antwoord, heeft het Hof beslist dat door de Koning 
ertoe te machtigen een waarborgregeling in te voeren ten behoeve van de 
vennoten, natuurlijke personen, van de erkende coöperatieve vennootschappen 
die actief zijn in de financiële sector, de wetgever ten voordele van die categorie 
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van personen en van die vennootschappen waarin zij hebben geparticipeerd, een 
maatregel heeft genomen die niet kan worden verantwoord als zijnde genomen 
ter uitvoering van de richtlijn 94/19/EG. De aandelen die de natuurlijke personen 
hebben bij de bedoelde coöperatieve vennootschappen, kunnen niet worden 
beschouwd als bankdeposito’s bij kredietinstellingen en kunnen bijgevolg niet 
gelijk worden behandeld als klassieke spaarproducten, ook al vertonen zij 
daarmee een aantal gelijkenissen. Aangezien de door de wetgever ingestelde 
regeling in strijd is met de artikelen 107 en 108 van het VWEU, dient niet te 
worden nagegaan of al dan niet afbreuk wordt gedaan aan de nuttige werking 
van het Belgisch depositogarantiestelsel. (B.3 tot B.6 en B.12) 

Daarenboven had de Europese Commissie bij het besluit 2014/686/EU geoordeeld 
dat dezelfde regeling in strijd is met artikel 108, lid 3, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie en onverenigbaar met de interne 
markt. Op de bij het reeds aangehaalde arrest nr. 15/2015 aan het Hof van Justitie 
van de Europese Unie gestelde vraag of dat besluit van de Europese Commissie 
verenigbaar is met de artikelen 107 en 296 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie in zoverre het de waarborgregeling die het 
voorwerp van dat besluit uitmaakt, kwalificeert als nieuwe staatssteun, had het 
Hof van Justitie bevestigend geantwoord : bij zijn voormelde arrest van 
21 december 2015 beslist het Hof dat de Commissie, enerzijds, op goede gronden 
mocht aannemen dat in casu was voldaan aan de voorwaarden dat de 
mededinging is verstoord en dat het handelsverkeer tussen de lidstaten 
ongunstig is beïnvloed en, anderzijds, ten aanzien van de vereisten van 
artikel 296 op afdoende wijze de redenen heeft uiteengezet waarom zij van 
mening is dat de staatsmaatregel beantwoordt aan de kwalificatie van 
staatssteun. 

Op de bij het arrest nr. 15/2015 gestelde vraag of artikel 108, lid 3, VWEU aldus 
moet worden uitgelegd dat het zich verzet tegen de tenuitvoerlegging van de in 
het geding zijnde garantieregeling en voorts of het besluit van de Europese 
Commissie van 3 juli 2014 in strijd is met die bepaling, voor zover het gaat om de 
datum waarop, volgens de Commissie, de door haar vastgestelde staatssteun ten 
uitvoer is gelegd, heeft het Hof van Justitie bovendien geantwoord dat de 
Commissie op goede gronden kon concluderen dat het Koninkrijk België de in 
het hoofdgeding aan de orde zijnde garantieregeling, in strijd met artikel 108, 
lid 3, VWEU, onrechtmatig ten uitvoer heeft gelegd, waarbij dat artikel bijgevolg 
aldus moet worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een garantieregeling als 
die welke in het hoofdgeding aan de orde is, voor zover deze tot uitvoering is 
gebracht zonder dat de uit die bepaling voortvloeiende verplichtingen zijn 
nagekomen. 

Het Hof leidt uit dat antwoord af dat de in het geding zijnde machtiging aan de 
Koning minstens moest worden beschouwd als een voornemen tot invoering van 
een nieuwe maatregel die, om in overeenstemming te zijn met artikel 108, lid 3, 
van het VWEU « tijdig » had moeten worden aangemeld bij de Europese 
Commissie, opdat die had kunnen beoordelen of de maatregel als staatssteun in 
de zin van artikel 107, lid 1, van dat Verdrag diende te worden aangemerkt en, zo 
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ja, of een dergelijke staatssteun in het licht van artikel 107, lid 3, van dat Verdrag 
als verenigbaar met de interne markt had kunnen worden beschouwd. Uit het 
hiervoor vermelde besluit 2014/686/EU van de Europese Commissie van 3 juli 
2014 blijkt bovendien dat de Europese Commissie de garantieregeling als 
ongeoorloofde staatssteun heeft gekwalificeerd. Ook al maakt dat besluit het 
voorwerp uit van beroepen die nog hangende zijn, heeft het Hof van Justitie bij 
zijn onderzoek naar aanleiding van de prejudiciële vragen van het Hof geen 
feiten of omstandigheden vastgesteld die afbreuk zouden doen aan de geldigheid 
van dat besluit; het is dus niet nodig de afloop van die procedures af te wachten 
om vast te stellen dat de in het geding zijnde maatregel is genomen met het oog 
op de bevoordeling van een specifieke categorie van personen, maatregel die in 
ieder geval als een voornemen tot nieuwe staatssteun in de zin van artikel 108, 
lid 3, van het VWEU bij de Europese Commissie had moeten worden aangemeld. 
Door zulks na te laten heeft de wetgever ten aanzien van die categorie van 
personen gehandeld zonder redelijke verantwoording en met veronachtzaming 
van het Europees Unierecht, en derhalve in strijd met het beginsel van gelijkheid 
en niet-discriminatie gewaarborgd bij de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
(B.7.1 tot B.8, B.10 en B.13 tot B.15) 

Gerechtelijke reorganisatie en faillissement - Boedelschulden - Fiscale 
schuldvorderingen (arrest nr. 47/2017 van 27 april 2017) 

Artikel 37, eerste lid, van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit 
van de ondernemingen (WCO) is niet discriminerend indien het in die zin wordt 
geïnterpreteerd dat het de schuldvordering van de btw-administratie, wegens de 
wettelijke oorsprong daarvan, het voordeel van het statuut van boedelschuld 
ontzegt, terwijl de schuldvorderingen die beantwoorden aan prestaties 
uitgevoerd in de periode van gerechtelijke reorganisatie maar die een 
contractuele oorsprong hebben, het voordeel van dat statuut kunnen genieten. 

De WCO strekt immers ertoe de zorg om de continuïteit van de onderneming 
veilig te stellen, te verzoenen met de zorg om de rechten van de schuldeisers te 
vrijwaren. Met dat doel voor ogen heeft de WCO ten voordele van de 
medecontractanten van de onderneming in moeilijkheden voorzien in een recht 
van voorrang ten opzichte van de andere schuldeisers, teneinde hen ertoe aan te 
moedigen met die onderneming handelsbetrekkingen aan te knopen en aldus het 
gerechtelijk akkoord een kans op slagen te geven. Tussen de btw-administratie, 
die een niet-contractuele schuldeiser van de onderneming in moeilijkheden is, en 
de medecontractanten van die onderneming, die contractuele schuldeisers zijn, 
bestaat er een wezenlijk verschil; hoewel kan worden aangenomen dat aan de 
medecontractanten van de onderneming in moeilijkheden de nodige zekerheid 
moet worden geboden teneinde hen ertoe aan te moedigen met die onderneming 
contractuele betrekkingen te onderhouden, moet een dergelijke zekerheid 
immers niet worden geboden ten aanzien van de btw-administratie, die met de 
betrokken onderneming geen dergelijke contractuele betrekkingen aanknoopt 
maar te haren aanzien over fiscale schuldvorderingen beschikt die, hoewel zij 
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verband kunnen houden met handelsverrichtingen, een automatisch karakter 
hebben dat het gevolg is van de loutere toepassing van de wet. (B.8 tot B.12) 

Dezelfde redenen leiden ertoe dat de belastingadministratie evenmin een 
zekerheid moet genieten voor de schuld inzake bedrijfsvoorheffing. De 
omstandigheid dat die voorheffing deel uitmaakt van het brutoloon en dat dat 
loon de tegenprestatie vormt voor de prestaties verricht ter uitvoering van een 
arbeidsovereenkomst tijdens de procedure van gerechtelijke reorganisatie, doet 
daaraan geen afbreuk en heeft niet tot gevolg dat de belastingadministratie, die 
zelf geen prestaties heeft uitgevoerd en wier verhouding ten aanzien van de 
schuldenaar door de wet wordt bepaald, als medecontractant van de betrokken 
onderneming kan worden beschouwd, aan wie een zekerheid moet worden 
geboden teneinde contractuele betrekkingen aan te moedigen. Bijgevolg zou 
artikel 37 van de WCO, in de interpretatie dat de bedrijfsvoorheffing een 
« boedelschuld » kan uitmaken, discriminerend zijn. (B.13 tot B.18) 

Verzekeringsrecht – Motorrijtuigverzekering – Vergoeding van de schade als 
gevolg van een ongeval waarbij twee voertuigen betrokken zijn wanneer de 
aansprakelijkheden van de bestuurders ervan niet kunnen worden vastgesteld 
(arrest nr. 84/2017 van 22 juni 2017) 

Voor het geval waarbij het, bij een verkeersongeval waarbij twee voertuigen zijn 
betrokken, niet mogelijk is de aansprakelijkheden van de bestuurders van die 
twee voertuigen vast te stellen, bepaalt artikel 19bis-11, § 2, van de wet van 
21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen dat de schadevergoeding van de benadeelde persoon in 
gelijke delen wordt verdeeld onder de verzekeraars die de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van de bestuurders van die voertuigen dekken. 

Artikel 3, § 1, van dezelfde wet kan daarenboven in die zin worden 
geïnterpreteerd dat dat artikel het de verzekeraar burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid mogelijk maakt de vergoeding van de schade aan het voertuig 
van zijn eigen verzekerde te weigeren wanneer om zijn tegemoetkoming wordt 
verzocht op grond van het voormelde artikel 19bis-11, § 2. In die interpretatie 
voert artikel 3, § 1, een verschil in behandeling in tussen die verzekerde, eigenaar 
van het voertuig, en een benadeelde derde, waarbij die laatste aanspraak kan 
maken op een volledige vergoeding, door dezelfde verzekeraar, van de materiële 
schade die hij lijdt. 

Het Hof is van mening dat dat verschil in behandeling niet verantwoord is. Het 
wijst erop dat artikel 19bis-11, § 2, voorziet in een regeling van automatische 
vergoeding van de benadeelde persoon ten laste van de verzekeraars van de 
bestuurders van de betrokken voertuigen en dat die vergoedingsregeling losstaat 
van een stelsel, zoals dat waarin is voorzien bij artikel 3, dat op de 
aansprakelijkheid en de aansprakelijkheidsverzekeringen is gebaseerd. In het 
licht van het door de wetgever nagestreefde doel is het bijgevolg niet 
verantwoord dat het recht van de benadeelde personen op een volledige 
vergoeding van hun schade wordt beperkt door het gegeven dat een van de bij 
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de vordering tot vergoeding betrokken verzekeraars burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid hun eigen verzekeraar is. Hoewel in een regeling van 
verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid de contractuele relatie het 
mogelijk maakt de vergoeding van de materiële schade aan het voertuig van de 
verzekerde uit te sluiten, vloeit dat voort uit het feit dat die schade is veroorzaakt 
door de fout van de verzekerde zelf. In een regeling van automatische 
vergoeding van de schade die per hypothese veronderstelt dat geen enkele fout 
van de verzekerde kan worden aangetoond, kan de contractuele relatie tussen de 
verzekeraar en de benadeelde persoon de uitsluiting van de tegemoetkoming van 
die verzekeraar daarentegen niet verantwoorden. 

Het Hof is echter van oordeel dat artikel 3 anders kan worden geïnterpreteerd. 
Artikel 19bis-11, § 2, van de wet van 21 november 1989 bevat immers zelf geen 
enkele beperking van de daarbij beoogde vergoeding naar gelang van de 
contractuele relatie die bestaat tussen een van de verzekeraars burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van de betrokken voertuigen en een van de benadeelde 
personen. Die bepaling bevat evenmin een verwijzing naar artikel 3 van dezelfde 
wet. In die zin geïnterpreteerd dat het de verzekeraar burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid niet toelaat de vergoeding van de schade aan het voertuig van 
zijn eigen verzekerde te weigeren wanneer om zijn tegemoetkoming wordt 
verzocht op grond van artikel 19bis-11, § 2, van de wet van 21 november 1989, is 
artikel 3 van dezelfde wet bijgevolg niet discriminerend. 

Elektronische communicatie - Betalende diensten en reclame - Bescherming van 
de consument – Handhaving van de gevolgen (arrest nr. 93/2017 van 13 juli 2017) 

Artikel 134 van de wet van 13 juni 2005 betreffende elektronische communicatie 
voorziet in administratieve sancties ten laste van de personen die via 
elektronische communicatienetwerken betalende sms-diensten aanbieden 
wanneer die diensten en de reclame ervoor de krachtens die bepaling 
vastgestelde ethische code niet in acht nemen. Die code verbiedt onder meer de 
diensten die kunnen helpen om wettelijke controles ter bevordering van de 
veiligheid, waaronder de verkeersveiligheid, te omzeilen. 

Die bepaling is discriminerend in zoverre zij enkel de betalende diensten beoogt, 
met uitsluiting van de niet-betalende diensten. Het criterium van het betalende 
karakter van de diensten is immers niet relevant ten aanzien van de bij de wet 
beoogde en in de ethische code in ruime zin begrepen doelstelling van 
bescherming van de consument. Zowel de bescherming van de consument als de 
verbetering van de verkeersveiligheid en het vermijden van wetsontduiking 
moeten immers worden gediend ongeacht het al dan niet betalende karakter van 
de via een elektronisch communicatienetwerk aangeboden dienst. 

De gevolgen van de afgekeurde bepaling worden gehandhaafd tot 31 december 
2018 teneinde de wetgever toe te laten een einde te maken aan de vastgestelde 
ongrondwettigheid. 
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Intellectuele eigendom – Uitvindingsoctrooi – Territoriale reikwijdte (arrest 
nr. 105/2017 van 28 september 2017)  

Volgens artikel XI.3, eerste lid, van het Wetboek van economisch recht, kent een 
uitvindingsoctrooi aan de houder ervan een uitsluitend en tijdelijk recht toe om 
aan derden de exploitatie te verbieden van een uitvinding, op alle gebieden van 
de technologie, die nieuw is, op uitvinderswerkzaamheid berust en vatbaar is 
voor toepassing op het gebied van de nijverheid. Artikel XI.29, § 1, a), van dat 
Wetboek heeft betrekking op een « productoctrooi » dat de octrooihouder van 
een « voortbrengsel » het recht geeft om iedere derde die niet zijn toestemming 
hiertoe heeft verkregen, te verbieden dat voortbrengsel te vervaardigen, aan te 
bieden, in het verkeer te brengen, te gebruiken, dan wel daartoe in te voeren of in 
voorraad te hebben. Het in het arrest nr. 105/2017 in het geding zijnde 
artikel XI.29, § 1, b), van dat Wetboek heeft betrekking op een 
« werkwijzeoctrooi » dat de octrooihouder van een « werkwijze » het recht geeft 
om iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen te verbieden, 
hetzij die werkwijze toe te passen, hetzij, indien de derde weet of het gezien de 
omstandigheden duidelijk is dat het verboden is de werkwijze zonder 
toestemming van de octrooihouder, voor toepassing op Belgisch grondgebied 
aan te bieden. 

In de interpretatie die de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Gent, 
geeft aan die laatste bepaling, doet die bepaling een verschil in behandeling 
ontstaan tussen de houders van een productoctrooi en de houders van een 
werkwijzeoctrooi, op het stuk van de geografische reikwijdte van de 
bescherming van hun octrooi. Krachtens artikel XI.29, § 1, a), van het Wetboek 
van economisch recht kan de houder van een productoctrooi zich verzetten tegen 
een inbreuk zodra zijn voortbrengsel in België wordt aangeboden - en dus 
ongeacht waar de exploitatie van het voortbrengsel zou kunnen 
geschieden - terwijl de houder van een werkwijzeoctrooi krachtens artikel XI.29, 
§ 1, b), van het Wetboek van economisch recht enkel beschermd is tegen een 
inbreuk indien de werkwijze in België hetzij wordt toegepast, hetzij wordt 
aangeboden « voor toepassing op Belgisch grondgebied ».  

Het Hof stelt vast dat de oorsprong van artikel XI.29, § 1, b), van het Wetboek 
van economisch recht ligt in het streven van België en andere lidstaten van de 
toenmalige Europese Economische Gemeenschap naar een eenvormige 
bescherming van wat krachtens het Verdrag betreffende het Europees octrooi 
voor de gemeenschappelijke markt, opgemaakt te Luxemburg op 15 december 
1975 (hierna : het Verdrag van Luxemburg), het « Europees 
Gemeenschapsoctrooi » had moeten worden. Met de instemming met het 
Verdrag van Luxemburg bij de wet van 8 juli 1977 en met de overname naar 
analogie van de artikelen 29 en 30 van dat Verdrag in de wet van 28 maart 1984 
op de uitvindingsoctrooien en vervolgens in het Wetboek van economisch recht, 
heeft de wetgever, ter wille van de verhoopte uniforme bescherming van 
octrooien, aanvaard dat er een verschil bestaat tussen de productoctrooien en de 
werkwijzeoctrooien op het stuk van de geografische reikwijdte van het verbod 
op het aanbieden van de uitvinding. Het feit dat noch het Verdrag van 
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Luxemburg, noch de herziene versie ervan bij het Akkoord van 15 december 1989 
van Luxemburg betreffende Gemeenschapsoctrooien in werking zijn getreden 
omdat een aantal landen ze niet hebben geratificeerd, doet geen afbreuk aan het 
gegeven dat het in het geding zijnde verschil in behandeling relevant is voor het 
beoogde doel. De omstandigheid dat de houders van een werkwijzeoctrooi niet 
de ruimere territoriale bescherming kunnen genieten waarin is voorzien in de 
artikelen 29 en 30 van het voormelde Verdrag van Luxemburg of in de 
artikelen 25 en 26 van het voormelde Akkoord, kan niet aan de wetgever worden 
verweten, maar is het gevolg van het nimmer in werking treden van die 
Verdragen. Gelet op de door de wetgever nagestreefde doelstelling en rekening 
houdend met het feit dat de houder van een werkwijzeoctrooi in elk van de 
Staten waar hij de erkenning van zijn octrooi heeft gevraagd, de bescherming van 
zijn geoctrooieerde werkwijze tegen misbruiken kan vragen overeenkomstig het 
recht van die Staten, doet de in het geding zijnde bepaling niet op een 
onevenredige wijze afbreuk aan de rechten, waaronder het eigendomsrecht, van 
de houder van een werkwijzeoctrooi.  

8. GERECHTELIJK RECHT 

Vorderingsbevoegdheid van de Orde van architecten (arrest nr. 31/2017 van 
23 februari 2017) 

Volgens artikel 2 van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van 
architecten heeft de Orde onder meer tot taak de voorschriften van de 
plichtenleer voor het beroep van architect te doen naleven en bij de rechterlijke 
overheid aangifte te doen van elke inbreuk op de wetten en reglementen tot 
bescherming van de titel en van het beroep van architect. Die bepaling is 
discriminerend indien zij in die zin wordt geïnterpreteerd dat zij de Orde niet 
toestaat om in rechte op te treden in geval van inbreuk op die wetten en 
reglementen, bijvoorbeeld teneinde een derde te verbieden bepaalde handelingen 
te stellen die daaraan afbreuk zouden doen. Hoewel het juist is dat artikel 17 van 
het Gerechtelijk Wetboek voor de ontvankelijkheid van een rechtsvordering voor 
de gewone rechtscolleges vereist dat een « belang » om in rechte op te treden 
wordt aangetoond, geldt het immers onverminderd de wetten die de wetgever 
zou aannemen om aan verenigingen of aan andere rechtspersonen een specifiek 
vorderingsrecht toe te kennen. Welnu, artikel 2 van de wet van 31 maart 1898 op 
de beroepsverenigingen biedt die de mogelijkheid om in rechte op te treden ter 
verdediging van de beroepsbelangen van hun leden. Tussen de Orde van 
architecten en de erkende beroepsverenigingen bestaan weliswaar objectieve 
verschillen, maar zij hebben beide als rechtspersoon volledige 
rechtsbekwaamheid binnen hun wettelijke opdracht. Aldus is het niet redelijk 
verantwoord dat zij verschillend worden behandeld wanneer zij in rechte willen 
treden ter bescherming van de opdracht die de wetgever hun heeft 
toevertrouwd. 

Artikel 2 van de wet van 2 juni 1963 kan ook in die zin worden geïnterpreteerd 
dat het de Orde de mogelijkheid biedt in rechte op te treden in geval van inbreuk 
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op de wetten en reglementen tot bescherming van de titel en van het beroep van 
architect, rekening houdend met het feit dat die bepaling haar ertoe machtigt bij 
de rechterlijke overheid aangifte te doen van dergelijke inbreuken, waarbij de 
gewone rechtscolleges overigens ertoe gemachtigd zijn na te gaan of die 
vordering strekt tot bescherming van de opdracht die door de wetgever aan de 
Orde werd toevertrouwd. In een dergelijke interpretatie is artikel 2 van de wet 
van 26 juni 1963 niet discriminerend. 

Collectief belang - Vordering van de « Ordre des barreaux francophones et 
germanophone » die ertoe strekt de belangen van de rechtzoekende inzake 
fundamentele vrijheden te behartigen (arrest nr. 87/2017 van 6 juli 2017) 

Artikel 495 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt onder meer dat de Orde van 
Vlaamse Balies en de « Ordre des barreaux francophones et germanophone » 
initiatieven en maatregelen nemen die nuttig zijn voor de behartiging van de 
belangen van de advocaat en van de rechtzoekende. 

Die bepaling is discriminerend indien zij in die zin wordt geïnterpreteerd dat zij 
de betrokken Orde niet toelaat een vordering in te stellen die ertoe strekt voor de 
hoven en rechtbanken de fundamentele vrijheden van de rechtzoekenden te 
verdedigen zoals die zijn erkend door de Grondwet en door de internationale 
verdragen die België binden, terwijl rechtspersonen voor de hoven en 
rechtbanken een vordering kunnen instellen waarbij een collectief belang van de 
rechtzoekenden wordt aangevoerd dat verbonden is aan de bescherming van de 
fundamentele vrijheden zoals die door dezelfde bepalingen worden 
gewaarborgd. Die bijzondere wetten hebben aan bepaalde verenigingen die een 
collectief belang nastreven een vorderingsrecht toegekend, onder meer in 
economische aangelegenheden of om de verenigbaarheid van de Belgische 
wetgeving met de bepalingen van internationaal recht die België binden, te 
verzekeren; zij hebben het ook mogelijk gemaakt bij de hoven en rechtbanken 
van de rechterlijke orde een vorderingsrecht toe te kennen aan verenigingen die 
een collectief belang aanvoeren dat verband houdt met de bescherming van de 
fundamentele vrijheden. 

Wanneer de betrokken Orde echter een vordering instelt die overeenstemt met 
de bijzondere aard van de opdracht die haar is toegewezen bij de in het geding 
zijnde bepaling, waarvan het onderwerp bijgevolg onderscheiden is van het 
algemeen belang, en die het collectief belang van de rechtzoekenden betreft dat 
zij, op grond van diezelfde bepaling, met name moet verdedigen, kan zij doen 
blijken van een rechtstreeks belang om in rechte te treden teneinde het collectief 
belang van de rechtzoekenden als subjecten van rechterlijke beslissingen met 
betrekking tot de fundamentele vrijheden te behartigen. Dat belang valt niet 
noodzakelijk samen met het individueel belang van de rechtzoekende dat een 
advocaat moet verdedigen, hetgeen de rechter toekomt na te gaan. 

Het voormelde artikel 495 is echter niet discriminerend indien het zo wordt 
geïnterpreteerd dat het de betrokken Orde, in dezelfde hypothese, toelaat, net 
zoals de voormelde verenigingen, een vordering in te stellen die ertoe strekt de 
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collectieve belangen te behartigen van de rechtzoekenden als subjecten van 
rechterlijke beslissingen met betrekking tot de fundamentele vrijheden zoals die 
zijn erkend door de Grondwet en door internationale verdragen die België 
binden. 

Strafuitvoeringsrechtbank - Advocaat die een assessor vervangt (arrest 
nr. 53/2017 van 11 mei 2017) 

Artikel 322, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij de bestreden 
wet van 4 mei 2016, bepaalt de voorwaarden waaronder een op het tableau van 
de Orde ingeschreven advocaat die ten minste dertig jaar oud is, ertoe kan 
worden gebracht om een onvoorzien afwezige assessor in de 
strafuitvoeringsrechtbank te vervangen. 

Die bepaling doet geen afbreuk aan het recht op een onafhankelijke en 
onpartijdige rechter. Een cumulatie, zelfs occasioneel, van een rechterlijk ambt 
met het beroep van advocaat dient weliswaar zo veel als mogelijk te worden 
vermeden en het Gerechtelijk Wetboek, dat die cumulatie uitzonderlijk toestaat, 
heeft daartoe ook onverenigbaarheden bepaald. Hoewel een functieverwarring 
en een belangenverstrengeling twijfel kunnen oproepen omtrent de 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het rechtscollege, dient die kwestie in 
concreto te worden beoordeeld, rekening houdend met alle elementen eigen aan 
het dossier en met de overige procedurele waarborgen. 

De voorwaarden waaronder de bestreden bepaling de occasionele cumulatie van 
het ambt van advocaat met een rechtsprekende functie mogelijk maakt, hebben te 
maken met het onverwachte karakter van de afwezigheid van de assessor, met 
het dringende karakter van de zaak en met een cascadesysteem dat ertoe leidt 
pas in vijfde en laatste instantie een advocaat aan te wijzen; zij maken het 
mogelijk dat de procedure binnen een redelijke termijn wordt afgerond, hetgeen 
de inachtneming waarborgt van een ander des te fundamenteler aspect van het 
recht op een eerlijk proces daar het gaat om zaken betreffende gevangenen of 
geïnterneerden. 

Het Gerechtelijk Wetboek voorziet nog in andere procedurele waarborgen die 
volstaan om elke gerechtvaardigde vrees van partijdigheid wat betreft de 
samenstelling van de betrokken rechtscolleges, de wraking van de leden ervan en 
de beroepen tegen hun beslissingen weg te nemen. Ten slotte veronderstellen de 
algemene rechtsbeginselen van de rechterlijke onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid dat de rechter in de strafuitvoeringsrechtbank erover waakt dat 
hij een advocaat aanwijst die voor de partijen geen aanleiding geeft tot een 
gerechtvaardigde vrees van partijdigheid. (B.11.1 tot B.14) 

Wat betreft de beroepsbekwaamheid van de advocaten die een assessor 
vervangen, kan uit het feit dat voor de assessoren in de strafuitvoeringsrechtbank 
en voor de advocaten die kunnen worden aangesteld om hen te vervangen, 
verschillende benoemingsvereisten worden gesteld, op zich geen discriminatie 
ten aanzien van de rechtsonderhorigen worden afgeleid. De wetgever kon 
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immers van mening zijn dat de advocaat die taak in beginsel slechts eenmalig 
uitoefent, vanuit de doelstelling om een overschrijding van een wettelijke termijn 
of een schending van het recht op een einduitspraak binnen een redelijke termijn 
te vermijden. (B.15.1 tot B.16) 

Wat de nationaliteitsvereiste betreft, sluit de bestreden bepaling niet 
uitdrukkelijk uit dat de rechter in de strafuitvoeringsrechtbank een advocaat die 
niet de Belgische nationaliteit heeft, aanwijst om een onvoorzien afwezige 
assessor te vervangen, terwijl de strafuitvoeringskamers en de kamers voor de 
bescherming van de maatschappij rechterlijke instanties zijn, en terwijl hun 
uitspraken bovendien directe gevolgen hebben voor de vrijheid of de opsluiting 
van gevangenen en geïnterneerden; aangezien de functie van assessor in de 
strafuitvoeringsrechtbank een « deelneming aan de uitoefening van openbaar 
gezag » inhoudt, dienen dergelijke functies, behoudens wettelijke uitzondering, 
aan Belgen te worden voorbehouden, en dient de rechter in de 
strafuitvoeringsrechtbank die genoodzaakt is een advocaat aan te wijzen, erover 
te waken dat die de Belgische nationaliteit bezit. De bestreden bepaling doorstaat 
de grondwettigheidstoets slechts onder dat voorbehoud. (B.17.1 tot B.18) 

De rechter dient ook erover te waken dat de advocaat die hij aanwijst de 
verplichtingen in acht neemt die voortvloeien uit de wetten op het gebruik der 
talen in gerechtszaken, aangezien die onverkort van toepassing zijn op de 
vervanging van assessoren in de strafuitvoeringsrechtbank die verhinderd zijn. 
(B.19.1 tot B.20) 

Ten slotte is de verplichting van de advocaat om gevolg te geven aan de 
aanwijzing waarvan hij het voorwerp uitmaakt, niet strijdig met het recht op vrije 
keuze van beroepsarbeid, noch met het verbod op dwangarbeid of verplichte 
arbeid, aangezien door voor dat beroep te kiezen, de advocaat geacht wordt op 
de hoogte te zijn van de verplichtingen die de wet hem oplegt en deze te 
aanvaarden, en aangezien die verplichtingen staan tegenover de privileges die hij 
geniet. De verplichting waarin is voorzien bij de bestreden wet past in het kader 
van de normale beroepsuitoefening van advocaten; zij zal zich slechts zelden 
voordoen, wordt gespreid over een wezenlijk deel van een beroepsgroep en de 
vervanging waarop zij betrekking heeft, kan niet bijzonder complex, noch 
tijdrovend zijn. Zij vormt derhalve geen onevenredige last voor de aangewezen 
advocaat. (B.21 tot B.22) 

Rechterlijke organisatie – Hoven en rechtbanken – Leden van de rechterlijke orde 
– Gerechtelijk arrondissement Eupen – Mechanisme van mobiliteit door 
benoeming in subsidiaire orde - Overgangsregeling (arrest nr. 113/2017 van 
12 oktober 2017)  

De hervorming die is doorgevoerd met de wet van 1 december 2013 « tot 
hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het 
Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de 
rechterlijke orde » steunt op twee krachtlijnen die bestaan in, enerzijds, de 
vermindering van het aantal gerechtelijke arrondissementen van 27 naar 12, door 
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een fusie van bestaande arrondissementen en, anderzijds, de verhoogde 
mobiliteit van de magistraten, die onlosmakelijk met die schaalvergroting is 
verbonden. De nieuwe arrondissementen vallen samen met de provincies, met 
uitzondering van een afzonderlijk arrondissement voor Brussel en voor Eupen. 

Krachtens artikel 100/1 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals ingevoegd bij de 
voormelde wet van 1 december 2013, worden de rechters die na de 
inwerkingtreding van die wet worden benoemd in een rechtbank van het 
gerechtelijk arrondissement Eupen, in subsidiaire orde benoemd in de andere 
rechtbanken van het arrondissement. Artikel 147, derde lid, tweede zin, van het 
Gerechtelijk Wetboek, eveneens ingevoegd bij de wet van 1 december 2013, 
voorziet in een overgangsregeling, volgens welke de magistraten die reeds vóór 
de inwerkingtreding van de wet van 1 december 2013 waren benoemd in de 
Rechtbank van Koophandel of de Arbeidsrechtbank van Eupen-Verviers en aan 
de voorwaarden inzake de kennis van de Duitse taal voldoen, respectievelijk 
benoemd zijn in de Rechtbank van Koophandel of de Arbeidsrechtbank van 
Eupen en, in subsidiaire orde, in de Rechtbank van eerste aanleg en, naar gelang 
van het geval, de Arbeidsrechtbank of de Rechtbank van Koophandel. 

In zoverre het de in de Rechtbank van Koophandel of de Arbeidsrechtbank van 
Eupen-Verviers benoemde magistraten die voldoen aan de voorwaarden inzake 
de kennis van de Duitse taal, ertoe verplicht in subsidiaire orde te worden 
benoemd in de Rechtbank van eerste aanleg en, naar gelang van het geval, in de 
Arbeidsrechtbank of de Rechtbank van Koophandel, schendt artikel 147, derde 
lid, tweede zin, van de wet van 1 december 2013 de artikelen 10 en 11, in 
samenhang gelezen met de artikelen 151 en 152, van de Grondwet. Door een 
nieuwe benoeming in hoofdorde in het bestaande ambt op te leggen, gekoppeld 
aan een benoeming in subsidiaire orde in de Rechtbank van eerste aanleg en, 
respectievelijk, in de Arbeidsrechtbank of de Rechtbank van Koophandel te 
Eupen, ontzegt die bepaling immers niet alleen de betrokken rechter een 
benoemingsprocedure die voldoet aan de bij artikel 151 van de Grondwet 
geboden waarborgen, maar verplicht zij die rechter bovendien opnieuw in 
hoofdorde te worden benoemd in een ambt dat hij reeds uitoefende en in 
subsidiaire orde te worden benoemd in ambten waarvoor hij zich geenszins 
kandidaat heeft gesteld. Door een mechanisme van benoeming in subsidiaire 
orde onmiddellijk toe te passen op de benoemde rechters van de 
Arbeidsrechtbank of de Rechtbank van Koophandel te Verviers en te Eupen, legt 
de in het geding zijnde maatregel een regeling van functionele mobiliteit op aan 
rechters die, gedurende jaren, een zeer specifiek contentieux hebben behandeld 
waarin zij een deskundigheid hebben ontwikkeld en die op rechtmatige wijze 
mogelijk niet hebben overwogen in andere materies recht te moeten spreken. Die 
maatregel blijkt overigens niet onontbeerlijk om de continuïteit van de 
rechtsbedeling te verzekeren, aangezien er een mobiliteitsmechanisme bestaat 
dat het de rechters van het rechtsgebied van het Hof van Beroep te Luik, met hun 
instemming en met naleving van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen 
in gerechtszaken, mogelijk maakt opdracht te krijgen in de rechtbanken van het 
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arrondissement Eupen (artikel 98, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
ingevoegd bij artikel 28 van de wet van 31 december 2013). 

Arbitrage - Derdenverzet - Vernietiging van de uitspraak - Leemte in de 
wetgeving (arrest nr. 21/2017 van 16 februari 2017) 

Artikel 1122 van het Gerechtelijk Wetboek is discriminerend in zoverre het de 
door een arbitrale uitspraak benadeelde derden uitsluit van het voordeel van het 
derdenverzet, in tegenstelling tot de derden bij een rechterlijke beslissing. Beiden 
ondergaan immers in dezelfde mate de gevolgen van, al naargelang het geval, de 
uitspraak of de beslissing. Het staat aan de rechter die leemte in de wetgeving op 
te vullen (B.1.1 tot B.9.2). 

Artikel 1717 van het Gerechtelijk Wetboek is niet discriminerend in die 
interpretatie dat het de door een arbitrale uitspraak benadeelde derden enkel in 
geval van bedrog toelaat een beroep tot vernietiging van die beslissing in te 
stellen, terwijl die beperking niet wordt opgelegd aan de partijen bij de uitspraak. 
Beiden bevinden zich in essentieel verschillende situaties, aangezien de partijen, 
door hun geschil aan arbitrage voor te leggen, ervoor hebben gekozen de 
mogelijkheden van beroep tegen de beslissing bij de rechter van de rechterlijke 
macht te beperken tot de hypothesen waarin die is aangetast door een van de 
gebreken die in artikel 1717 zijn opgesomd, en zij zich overigens de uitoefening 
van een beroep met volle rechtsmacht hebben ontzegd. De derden daarentegen 
zijn niet betrokken bij de gebreken die de arbitrale beslissing op zich kunnen 
aantasten, maar wel bij de noodzaak de tegenstelbaarheid ervan te hunnen 
aanzien onwerkdadig te maken, hetgeen niet het doel van de 
vernietigingsprocedure is. Dat geldt zelfs indien, volgens de rechtspraak van het 
Hof van Cassatie, de derde die is benadeeld door een arbitrale beslissing die door 
bedrog is verkregen, het statuut van betrokken partij verkrijgt : zijn situatie 
verschilt immers wezenlijk van die van elke derde aan wie de uitspraak zou 
kunnen worden tegengesteld, zonder dat er sprake is van bedrog, en wiens 
rechten voldoende zijn beschermd door de mogelijkheid om te zijnen aanzien de 
tegenstelbaarheid van de uitspraak onwerkdadig te maken door derdenverzet in 
te stellen. 

9. BURGERLIJK RECHT 

Adoptie – Afstamming – Meemoederschap – Vordering tot betwisting (arrest 
nr. 24/2017 van 16 februari 2017) 

De wetgever heeft het oorspronkelijke afstammingsrecht opengesteld voor 
koppels van het vrouwelijke geslacht, waarbij hij een parallelisme nastreefde met 
de bestaande regeling inzake de vaststelling van het vaderschap. Aldus kan het 
meemoederschap onder meer worden vastgesteld aan de hand van een 
erkenning. Krachtens artikel 325/7, § 1, van het Burgerlijk Wetboek, kan die 
erkenning onder meer worden betwist door de vrouw die het meemoederschap 
opeist, en dat binnen een jaar na de ontdekking van het feit dat zij heeft 
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toegestemd in de verwekking en dat de verwekking het gevolg kan zijn van die 
daad.  

De doelstellingen die aan die vervaltermijn ten grondslag liggen, zijn dezelfde als 
die welke waren bepaald voor de betwisting van een vaderlijke erkenning, 
namelijk de gezinscel van het kind zoveel mogelijk beschermen. Het recht op 
toegang tot de rechter zou echter worden geschonden indien die doelstellingen 
tot gevolg zouden hebben dat voor een bepaald type van betwisting van een 
erkenning van het meemoederschap de vordering onmogelijk kan worden 
gemaakt wegens een excessief formalisme. Ook het belang van het kind kan niet 
verantwoorden dat in alle gevallen de erkenning door de vrouw die heeft 
toegestemd in zijn verwekking kan worden verhinderd door een weigering van 
de moeder en een daaropvolgende leugenachtige erkenning. Artikel 325/7, § 1, 
vijfde lid, van het Burgerlijk Wetboek is bijgevolg discriminerend in zoverre het 
toelaat dat de termijn opgelegd aan de vrouw die het meemoederschap opeist, 
aanvangt vooraleer zij kennis heeft kunnen nemen van het feit dat een erkenning 
heeft plaatsgevonden. 

Adoptie - Huwelijksbeletsel (arrest nr. 25/2017 van 16 februari 2017) 

In zoverre het zich verzet tegen de gewone adoptie van de kinderen van de ene 
wettelijk samenwonende partner door de andere wettelijk samenwonende 
partner wanneer er, als gevolg van de volle adoptie van een van de wettelijk 
samenwonende partners door de ouders van de andere partner, sprake is van 
een huwelijksbeletsel waarvoor de Koning geen ontheffing kan verlenen, is 
artikel 343, § 1, b), van het Burgerlijk Wetboek, in samenhang gelezen met de 
artikelen 162 en 164 van hetzelfde Wetboek, discriminerend. 

De huwelijksbeletsels, en meer bepaald het huwelijksbeletsel in de zijlijn tussen 
broers, tussen zusters of tussen broer en zuster, zijn weliswaar gegrond op het 
verbod van incest, dat zelf gesteund is op diverse redenen. Er dient evenwel 
rekening te worden gehouden met artikel 22bis, vierde lid, van de Grondwet, dat 
bepaalt dat het belang van het kind steeds de eerste overweging moet zijn bij 
iedere beslissing die het kind aangaat. 

Het rechtsgevolg van het absolute huwelijksbeletsel, namelijk de absolute 
onmogelijkheid voor een van de wettelijk samenwonenden om de kinderen van 
de andere samenwonende te adopteren, heeft echter onevenredige gevolgen ten 
aanzien van het door de wetgever nagestreefde doel, gelet op de verplichting om 
het belang van het kind in aanmerking te nemen; ook al heeft de wetgever 
geoordeeld dat een adoptie, door een van de samenwonenden, van de kinderen 
van de andere samenwonende die zijn adoptiezus is, zou kunnen indruisen tegen 
het belang van het kind aangezien uit een dergelijke adoptie een incestueuze 
relatie tussen de ouders zou blijken, laat niets toe te vermoeden dat het nooit in 
het belang is van het kind dat het voorwerp van het verzoek tot adoptie 
uitmaakt, om te worden geadopteerd door de wettelijk samenwonende van zijn 
moeder, wanneer er tussen hen een huwelijksbeletsel bestaat waarvoor de 
Koning geen ontheffing kan verlenen. Er kan bijgevolg niet worden aanvaard dat 
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er voor de rechter geen enkele mogelijkheid bestaat om ten gronde rekening te 
houden met het belang van de kinderen die kandidaat-geadopteerde zijn, terwijl 
dit, overeenkomstig artikel 344-1 van het Burgerlijk Wetboek, noodzakelijk is. 

Adoptie - Voorwaarden voor adoptie - Leeftijdsverschil tussen adoptant en 
geadopteerde (arrest nr. 131/2017 van 23 november 2017) 

Krachtens artikel 345, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, vóór de wijziging 
ervan bij artikel 4 van de wet van 20 februari 2017, moeten de adoptant of de 
adoptanten ten minste vijftien jaar ouder zijn dan de geadopteerde. Krachtens 
het tweede lid van dat artikel volstaat het evenwel ten minste tien jaar ouder te 
zijn dan de geadopteerde wanneer het gaat om een afstammeling in de eerste 
graad of om een geadopteerde van de echtgenoot of van de samenwonende, zelfs 
overleden, van de adoptant.  

Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens leidt het 
Hof af dat artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens in 
bepaalde omstandigheden de verdragsluitende Staten de positieve verplichting 
oplegt om de vorming en de ontwikkeling van familiale banden mogelijk te 
maken, waarbij, wanneer een familiale band met een kind vaststaat, de Staten 
zodanig dienen op te treden dat die band zich kan ontwikkelen, onder meer door 
een juridische bescherming te verlenen die de integratie van het kind in zijn 
gezin mogelijk maakt. Op basis van die rechtspraak is het Hof van oordeel dat 
het niet redelijk verantwoord is dat de voorwaarde van een leeftijdsverschil van 
vijftien jaar waarin artikel 345, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek voorziet, de 
adoptie van een kind wanneer een duurzame affectieve relatie bestaat tussen de 
kandidaten voor een adoptie en er een leeftijdsverschil is dat overeenstemt met 
datgene dat is bepaald in artikel 345, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, op 
absolute wijze belet zonder dat voor de rechter de mogelijkheid bestaat om 
rekening te houden met het gezinsleven dat tussen die kandidaten bestaat. 

Afstamming - Naamsverandering (arrest nr. 50/2017 van 26 april 2017) 

Krachtens artikel 335, § 3, van het Burgerlijk Wetboek (zoals het was opgesteld 
vóór de vervanging ervan bij artikel 2 van de wet van 8 mei 2014) kan de naam 
van het minderjarige kind wiens afstamming van vaderszijde komt vast te staan 
na de afstamming van moederszijde, op vraag van de ouders, worden gewijzigd 
om dat kind de mogelijkheid te bieden de naam van de vader te dragen. 

Zulk een mogelijkheid bestaat niet voor het meerderjarige kind dat, na met goed 
gevolg een vordering tot onderzoek naar het vaderschap te hebben ingesteld 
nadat het vermoeden van wettelijk vaderschap is weerlegd, zich in dezelfde 
hypothese bevindt (artikel 335, § 4, van hetzelfde Wetboek) en geen andere 
mogelijkheid heeft om de naam van zijn biologische vader te mogen dragen dan 
het aanvatten van de onzekere procedure tot naamsverandering. 

Dat verschil in behandeling is niet gerechtvaardigd. Minderjarige kinderen en 
meerderjarige kinderen bevinden zich weliswaar in verschillende situaties, en de 
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situatie van de meerderjarige kinderen wier afstamming van vaderszijde komt 
vast te staan na de afstamming van moederszijde is verschillend naargelang zij 
(zoals te dezen) met succes een vordering hebben ingesteld tot betwisting van en 
tot onderzoek naar het vaderschap, of niet (zoals in de zaak die het voorwerp 
uitmaakte van het arrest nr. 65/1994). 

De beperkingen van de mogelijkheid om de naam van zijn biologische vader te 
dragen, vormen evenwel een inmenging in de uitoefening van het recht van de 
betrokkene op de eerbiediging van zijn privéleven en die inmenging houdt een 
onevenredige aantasting in van het recht op de eerbiediging van het privéleven 
omdat het maatschappelijke nut van de onveranderlijkheid van de familienaam 
niet mag primeren op een naamswijziging wanneer de burgerlijke staat wordt 
gewijzigd ingevolge een vaststelling van vaderschap. Het meerderjarige kind dat 
een band van afstamming met zijn biologische vader heeft vastgesteld, kan op 
rechtmatige wijze wensen om de naam van die laatstgenoemde te dragen, en de 
bij de wet van 15 mei 1987 bepaalde administratieve procedure inzake 
naamsverandering is niet van dien aard dat zij het aangevoerde verschil in 
behandeling redelijkerwijze kan verantwoorden, aangezien die mogelijkheid per 
definitie hypothetisch blijft. Zij zou bovendien noch bijdragen tot het 
maatschappelijk nut dat erin bestaat aan die naam een zekere onveranderlijkheid 
te verzekeren, noch in het belang zijn van de persoon die een naamswijziging 
wenst, aangezien het meerderjarige kind dat het vaderschap met succes heeft 
betwist en ermee zou hebben ingestemd de naam van zijn moeder te dragen en 
vervolgens na die procedure het recht zou verkrijgen om de naam van zijn 
biologische vader te dragen, zou zijn onderworpen aan twee opeenvolgende 
naamsveranderingen, teneinde de naam te kunnen dragen die hij wenst. 

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid – Openbare werkgever – Gesubsidieerd 
onderwijs van de Franse Gemeenschap – Terugvordering van de schade geleden 
door de openbare werkgever ten aanzien van de derde die aansprakelijk is voor 
de schade veroorzaakt aan een personeelslid (arrest nr. 7/2017 van 16 februari 
2017) 

Artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek is discriminerend wanneer het in die zin 
wordt geïnterpreteerd dat het de Franse Gemeenschap, handelend in haar 
hoedanigheid van subsidiërende overheid in het onderwijs, niet de mogelijkheid 
biedt de terugbetaling te verkrijgen van de bezoldiging en de daarop geheven 
lasten betaald aan een personeelslid van een gesubsidieerde onderwijsinstelling 
tijdens diens afwezigheden ingevolge een ongeval, ten laste van de daarvoor 
aansprakelijke derde; het is niet discriminerend wanneer het in die zin wordt 
geïnterpreteerd dat het de Franse Gemeenschap de mogelijkheid biedt die 
terugbetaling te verkrijgen. 

Het voordeel van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek wordt immers door de 
rechtspraak van het Hof van Cassatie toegekend aan de openbare 
werkgever - met inbegrip van de Gemeenschap wanneer zij onderwijs inricht – 
ten aanzien van zijn recht om vergoeding te verkrijgen voor de schade die hij lijdt 
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door het feit dat hij, tijdens de afwezigheid van een personeelslid dat slachtoffer 
is van een ongeval veroorzaakt door een derde, de bezoldiging van het 
personeelslid en de daarop geheven lasten betaalt; de werkgever stuit dus niet 
langer op de beperkingen die voortvloeien uit de subrogatoire vordering. Op die 
manier wordt niettemin een verschil in behandeling gecreëerd onder de 
overheden die in zulk een geval ertoe gehouden zijn een bezoldiging te storten 
aan een personeelslid, naargelang zij die bezoldiging storten als werkgever of als 
subsidiërende overheid van het gesubsidieerd onderwijs, zoals de Franse 
Gemeenschap. In het eerste geval mogen die overheden eigen schade doen 
gelden, waarvan zij vergoeding kunnen verkrijgen ten laste van de persoon die 
aansprakelijk is voor het ongeval, terwijl zij in het tweede geval geen eigen 
schade mogen doen gelden en bijgevolg geen vordering tot vergoeding kunnen 
gronden op de in het geding zijnde bepaling. Hoewel zij niet de werkgever is van 
de personeelsleden van de onderwijsinstellingen die tot de gesubsidieerde netten 
behoren, betaalt de Franse Gemeenschap echter hun bezoldiging, via het 
mechanisme van de weddetoelagen, zodat het nadeel dat zij lijdt identiek is aan 
het door de werkgever geleden nadeel. Artikel 1382 is dus discriminerend indien 
het in die zin wordt geïnterpreteerd dat het de Gemeenschap verbiedt de 
vergoeding van die schade te verkrijgen. 

Zie ook het arrest nr. 136/2016 van 20 oktober 2016 (arrest nr. 136/2016 – Verslag 
2016, p. 48) waarbij het slachtoffer een personeelslid van de Europese Unie was. 

10. SOCIAAL RECHT 

Arbeidsovereenkomsten - Flexi-jobs in de horecasector - Voorwaarden en 
arbeidsrechtelijke, socialezekerheidsrechtelijke en fiscaalrechtelijke modaliteiten 
– Recht op collectief onderhandelen (arrest nr. 107/2017 van 28 september 2017) 

De artikelen 2 tot 38 van de wet van 16 november 2015 houdende diverse 
bepalingen inzake sociale zaken en de artikelen 90 tot 95 van de 
programmawet (I) van 26 december 2015 voeren een regeling in voor de 
zogenaamde flexi-jobs in de horecasector. Voor die vorm van tewerkstelling 
wordt een specifieke arbeidsrechtelijke regeling uitgewerkt, gekoppeld aan een 
specifieke behandeling op het vlak van sociale zekerheid en fiscaliteit. Daarnaast 
voorzien die bepalingen voor dezelfde sector in een specifieke regeling voor het 
presteren van overuren, waarbij het door de werknemer niet in te halen aantal 
overuren wordt verhoogd, en waarbij, wat die overuren betreft, opnieuw wordt 
voorzien in een specifieke behandeling op het vlak van sociale zekerheid en 
fiscaliteit. 

Bij zijn arrest nr. 107/2017 van 28 september 2017 heeft het Hof zich uitgesproken 
over een beroep tot vernietiging van de voormelde bepalingen, dat onder meer 
was ingediend door een aantal vakverenigingen.  

De verzoekende partijen bekritiseerden het feit dat de bestreden bepalingen de 
flexi-jobwerknemers ongelijk behandelen ten opzichte van de werknemers in de 
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horecasector met een arbeidsovereenkomst geregeld door de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten, meer bepaald wat betreft de 
tewerkstellingsvoorwaarden, het vakantiegeld, de raamovereenkomst, de 
bekendmaking en controle van de werkroosters, het loonbegrip, de bijzondere 
socialezekerheidsbijdrage en de berekeningsbasis van uitkeringen. Het Hof is 
van oordeel dat het toekomt aan de wetgever te oordelen in hoeverre het 
opportuun is om, in het kader van zijn sociaaleconomisch beleid, maatregelen te 
nemen met het oog op het verhogen van de werkgelegenheid. De wetgever 
beschikt ter zake over een ruime beoordelingsbevoegdheid en dient niet aan te 
tonen dat de reeds bestaande maatregelen onvoldoende zijn om de nagestreefde 
doelstelling te bereiken. Wanneer de wetgever een nieuwe vorm van 
arbeidsovereenkomst invoert, valt het onder zijn beoordelingsbevoegdheid te 
bepalen welke categorieën van werknemers en werkgevers onder die regeling 
ressorteren en met welke modaliteiten die regeling gepaard gaat. Het Hof 
vermag een dergelijke beleidskeuze, alsook de verschillen in behandeling die 
daaruit voortvloeien, slechts af te keuren indien zij niet redelijk verantwoord zijn 
of indien zij op onevenredige wijze afbreuk doen aan de rechten van de 
betrokken werknemers en werkgevers. De verschillende door de verzoekende 
partijen aangevoerde verschillen in behandeling worden vervolgens door het Hof 
onderzocht. Het Hof besluit dat die verschillen in behandeling redelijk zijn 
verantwoord.  

De bestreden bepalingen doen volgens het Hof evenmin afbreuk aan de standstill-
verplichting, vervat in artikel 23 van de Grondwet. Rekening houdend met het 
algehele opzet van de wet van 16 november 2015, dat erin bestaat een systeem 
van flexibele tewerkstelling in de horecasector in te voeren en tegelijk te 
vermijden dat gewone arbeidsovereenkomsten worden omgezet in flexi-
jobarbeidsovereenkomsten, kan die wet redelijkerwijze niet als een aanzienlijke 
achteruitgang van het bestaande beschermingsniveau inzake billijke 
arbeidsvoorwaarden, billijke beloning en sociale zekerheid worden beschouwd.  

De omstandigheid dat de bestreden bepalingen het flexiloon wettelijk 
omschrijven en het minimumbedrag van dat loon bepalen doet geen afbreuk aan 
de bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten en staat er evenmin aan in de 
weg dat nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten worden gesloten, zodat die 
bepalingen geen afbreuk doen aan het recht op collectief onderhandelen en de 
vrijheid van vakvereniging, zoals onder meer gewaarborgd door de artikelen 23 
en 27 van de Grondwet, en door artikel 11 van het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens. Ook de in de bestreden bepalingen vervatte specifieke 
regeling voor het presteren van overuren acht het Hof grondwettig.   

Het beroep wordt aldus verworpen.  

Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Schade wegens arbeidsongeschiktheid - 
Verlies van een kans (arrest nr. 42/2017 van 30 maart 2017) 

Uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie volgt dat de in artikel 136, § 2, van 
de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
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uitkeringen bedoelde schade wegens arbeidsongeschiktheid slechts de werkelijk 
geleden schade omvat, met uitsluiting van het verlies van een kans op herstel 
van de arbeidsongeschiktheid, terwijl de schade die kan worden vergoed op 
grond van de artikelen 1382 tot 1384 van het Burgerlijk Wetboek niet alleen de 
werkelijk geleden schade kan zijn, maar ook de schade die bestaat in het verlies 
van een kans. 

Bijgevolg kunnen de slachtoffers, naargelang de schade bestaande uit 
arbeidsongeschiktheid en inkomstenverlies als verlies van een kans dan wel als 
een werkelijk geleden schade wordt gekwalificeerd, een hogere of lagere 
vergoeding ontvangen en kunnen de in de plaats van de slachtoffers tredende 
verzekeringsinstellingen, ten belope van de aan hen toegekende 
gemeenrechtelijke vergoeding, de uitkeringen al dan niet verhalen op de voor de 
schade aansprakelijke derden of op de slachtoffers. Dat onderscheid staat niet in 
verband met het in het stelsel van ziekte en invaliditeit nagestreefde doel dat 
ertoe strekt te vermijden, enerzijds, dat de gemeenschap instaat voor kosten die 
door een aansprakelijke derde werden veroorzaakt en, anderzijds, dat de 
rechthebbende de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid op 
ongerechtvaardigde wijze met de gemeenrechtelijke vergoeding cumuleert. Dat 
onderscheid leidt bovendien ertoe dat voor de betrokken instellingen en voor de 
financiën van de ziekteverzekering een buitensporige last ontstaat. 

Het voormelde artikel 136, § 2, in samenhang gelezen met de artikelen 1382, 1383 
en 1384 van het Burgerlijk Wetboek, schendt de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet in zoverre het de verzekeringsinstellingen niet in de plaats stelt van de 
verzekerde voor de vergoeding van schade voortvloeiend uit het verlies van een 
kans of hun niet het recht verleent de uitgekeerde prestaties terug te vorderen ten 
belope van de aan de verzekerde toegekende gemeenrechtelijke vergoeding voor 
het verlies van een kans. Aangezien die bepalingen niet op een 
grondwetsconforme wijze kunnen worden geïnterpreteerd zonder afbreuk te 
doen aan de zelfstandige betekenis van de schade die bestaat in het verlies van 
een kans, dient de wet te worden gewijzigd teneinde de subrogatie van de 
verzekeringsinstellingen tot de vergoeding van de verloren gegane kans uit te 
breiden of in een recht van terugvordering van hun prestaties te voorzien ten 
belope van de aan de verzekerde toegekende gemeenrechtelijke vergoeding van 
de verloren gegane kans. In afwachting van het optreden van de wetgever, dient 
de rechter naar gelang van de omstandigheden de vermelde subrogatie of het 
vermelde recht van terugvordering toe te staan. 

Kinderbijslag - Berekening van het bedrag - Rangbepaling van de kinderen - Het 
niet in aanmerking nemen van kinderen uit een vorig huwelijk – Leemte in de 
wetgeving (arrest nr. 118/2017 van 12 oktober 2017) 

Bij zijn arrest nr. 23/2008 van 21 februari 2008 heeft het Hof geoordeeld dat het 
ontbreken, in de wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, 
gecoördineerd bij koninklijk besluit van 19 december 1939, van een wetskrachtige 
bepaling die toelaat, voor het bepalen van de rang van de kinderen, de last in 
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aanmerking te nemen die daadwerkelijk door elk van de ouders wordt gedragen 
voor de huisvesting en de opvoeding van hun kinderen uit een vorig huwelijk, 
wanneer die kinderen op een gelijkmatig verdeelde wijze door de ouders worden 
gehuisvest, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt. 

Bij vonnis van 15 september 2016 vraagt de Arbeidsrechtbank te Luik, afdeling 
Luik, het Hof of de bij het arrest nr. 23/2008 vastgestelde leemte « van zodanige 
aard [is] dat de rechterlijke instanties haar zouden kunnen opvullen ten 
overstaan van de nalatigheid van de wetgever om in die zin op te treden ». 

Het Hof is van oordeel dat uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat de prejudiciële 
vraag in werkelijkheid betrekking heeft op de bestaanbaarheid van artikel 42, § 1, 
van de wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, gecoördineerd bij 
koninklijk besluit van 19 december 1939, met de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet. Net als bij het arrest nr. 23/2008 oordeelt het Hof dat artikel 42, § 1, 
van de wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders bestaanbaar is met 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, maar dat het ontbreken van een 
wetskrachtige bepaling die toelaat, voor het bepalen van de rang van de 
kinderen, de last in aanmerking te nemen die daadwerkelijk door elk van de 
ouders wordt gedragen voor de huisvesting en de opvoeding van hun kinderen 
uit een vorig huwelijk, wanneer die kinderen op een gelijkmatig verdeelde wijze 
door de ouders worden gehuisvest, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 
schendt. 

Wanneer de vaststelling van een 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, geeft het Hof aan dat het aan de rechter staat 
een einde te maken aan de schending van die normen. Het Hof is van oordeel dat 
zulks in de voorliggende zaak niet het geval is. Het Hof kan de te dezen 
vastgestelde leemte niet nader preciseren aangezien het niet beschikt over een 
beoordelingsbevoegdheid die gelijkwaardig is met die van de wetgever. Bij 
gebrek aan preciseringen kan de vastgestelde leemte door de verwijzende rechter 
niet rechtstreeks worden opgevuld. Het staat dus aan de wetgever, en aan hem 
alleen, om te oordelen, met inachtneming van de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, hoe en in welke mate de last die daadwerkelijk door de ouders wordt 
gedragen voor hun kinderen, in aanmerking moet worden genomen in het geval 
van de zogenoemde « nieuw samengestelde » gezinnen, rekening houdend met 
de doelstelling van gelijkheid tussen kinderen. 

Pensioenen van de publieke sector – Diplomabonificatie – Geleidelijke 
afschaffing (arrest nr. 104/2017 van 28 september 2017) 

De wet van 28 april 2015 houdende bepalingen betreffende de pensioenen van de 
publieke sector voorziet in een geleidelijke afschaffing van de diplomabonificatie 
toegekend in het kader van de pensioenen van de publieke sector. De 
diplomabonificatie houdt in dat bij het bepalen van de inachtneming van de 
loopbaanvoorwaarden voor een vervroegd rustpensioen en het bedrag van het 
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pensioen, een tijdsbonificatie wordt toegekend, gelijk aan de minimale duur van 
het aantal jaren hogere studies die nodig waren om het diploma te behalen 
waarvan het bezit een vereiste was voor de toetreding tot het openbaar ambt. De 
toekenning van de diplomabonificatie was ingegeven door het feit dat de 
universitairen en de gediplomeerden van het hoger onderwijs hun 
beroepswerkzaamheden pas later kunnen aanvangen, waardoor het voor hen 
moeilijk wordt om op de leeftijd van 65 jaar een volledig pensioen te bekomen.  

De artikelen 3 en 5 van de wet van 28 april 2015 schrappen, voor de pensioenen 
die ingaan vanaf 1 januari 2030, de diplomabonificatie ten aanzien van de 
vastbenoemde personeelsleden van de overheidssector alsmede ten aanzien van 
de personeelsleden van het onderwijs. Daarenboven wordt bij de artikelen 2 en 4 
van dezelfde wet een overgangsregeling ingesteld teneinde voor die 
personeelsleden de diplomabonificatie geleidelijk af te bouwen naar gelang van 
de ingangsdatum van het pensioen en naar gelang van het aantal studiejaren die 
vereist zijn voor het diploma waarvan zij houder zijn. 

De tegen de voormelde bepalingen aangevoerde middelen, afgeleid uit de 
schending van, onder meer, de artikelen 10, 11, 16 en 23 van de Grondwet, 
worden door het Hof verworpen. Wat de aangevoerde schendingen van het 
beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie betreft, is het Hof in essentie van 
oordeel dat het toekomt aan de wetgever te oordelen in hoeverre het opportuun 
is maatregelen te nemen met het oog op besparingen inzake rust- en 
overlevingspensioenen, en dat voor de door de verzoekende partijen 
aangevoerde verschillen in behandeling een objectieve en redelijke 
verantwoording bestaat. De bestreden regeling beoogt immers een nieuwe stap 
te zetten in de harmonisering van de pensioenregelingen van de werknemers uit 
de privésector en uit de overheidssector en past in het kader van de structurele 
hervormingen van de pensioenen die zijn bedoeld om de houdbaarheid van de 
overheidsfinanciën op lange termijn te verzekeren, door rekening te houden met 
de budgettaire kosten van de vergrijzing. Om gelijksoortige redenen is het Hof 
van oordeel dat die regeling bestaanbaar is met de standstill-verplichting die 
voortvloeit uit artikel 23 van de Grondwet en met het eigendomsrecht, 
gewaarborgd door artikel 16 van de Grondwet, in samenhang gelezen met 
artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens.  

Pensioenen - Hervormingen - Pensioengerechtigde leeftijd en 
loopbaanvoorwaarden - Voorwaarden voor de toegang tot het vervroegd 
pensioen - Minimumleeftijd voor het overlevingspensioen (arrest nr. 135/2017 
van 30 november 2017) 

De wet van 10 augustus 2015 « tot verhoging van de wettelijke leeftijd voor het 
rustpensioen, de voorwaarden voor de toegang tot het vervroegd pensioen en de 
minimumleeftijd voor het overlevingspensioen » strekt ertoe het regeerakkoord 
van 9 oktober 2014 uit te voeren dat erin voorziet de wettelijke leeftijd voor het 
rustpensioen te verhogen, het vervroegd pensioen te hervormen en de 
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minimumleeftijd voor het overlevingspensioen te verhogen teneinde de 
leefbaarheid van het pensioensysteem te versterken. De wettelijke 
pensioenleeftijd van 65 jaar wordt behouden tot 31 december 2024 en wordt in 
2025 op 66 jaar en vanaf 1 januari 2030 op 67 jaar gebracht. Voor wat het 
vervroegd pensioen betreft, wordt de leeftijdsvoorwaarde met 6 maanden per 
jaar opgetrokken. Die stijgt aldus van 62 jaar in 2016 naar 62 jaar en 6 maanden in 
2017 en naar 63 jaar in 2018. De loopbaanvoorwaarde stijgt harerzijds van 40 jaar 
in 2016 naar 41 jaar in 2017 en 2018 en naar 42 jaar in 2019. Voor de lange 
loopbanen is voorzien in uitzonderingen. De personen die jong zijn beginnen te 
werken en een lange loopbaan hebben, zullen aldus met vervroegd pensioen 
kunnen gaan op de leeftijd van 60 jaar of 61 jaar indien zij respectievelijk 44 en 43 
dienstjaren hebben. Ten slotte trekt de bestreden wet de leeftijd waarop een 
persoon aanspraak kan maken op het overlevingspensioen, op naar 50 jaar in 
2025 en naar 55 jaar in 2030. 

Bij zijn arrest nr. 135/2017 heeft het Hof zich uitgesproken over twee tegen de 
voormelde wet ingediende beroepen tot vernietiging.  

Wat de door de verzoekende partijen aangevoerde discriminatie ten aanzien van 
de parlementsleden van de Kamer van volksvertegenwoordigers betreft, is het 
Hof van oordeel dat uit artikel 66 van de Grondwet blijkt dat het pensioen van de 
leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van hun 
rechtverkrijgenden ressorteert onder de exclusieve bevoegdheid van de Kamer 
van volksvertegenwoordigers, die deze bevoegdheid bij reglement uitoefent. Die 
bevoegdheid wordt beschouwd als een keuze van de Grondwetgever, die aan de 
toetsingsbevoegdheid van het Hof ontsnapt. Bijgevolg is het Hof van oordeel dat 
het niet bevoegd is om kennis te nemen van het aangevoerde verschil in 
behandeling. 

Wat de verhoging van de leeftijd voor de toekenning van een 
overlevingspensioen betreft, stelt het Hof vast dat de wetgever, met die 
maatregel niet de leefbaarheid van het pensioensysteem voor ogen heeft gehad, 
maar wel de zorg om de personen die ervoor zouden kiezen hun 
beroepsactiviteit te onderbreken na het overlijden van hun echtgenoot, aan het 
werk te houden en aldus de werkloosheidsval te vermijden. Het Hof is van 
oordeel dat, rekening houdend met het feit dat het overlevingspensioen de 
langstlevende echtgenoot enkel moet waarborgen dat hij niet zonder middelen 
komt te staan, het in beginsel redelijk verantwoord is hem ertoe aan te zetten een 
beroepsactiviteit te behouden wanneer hij nog de leeftijd heeft om te kunnen 
werken en aldus inkomsten uit arbeid kan genieten en kan bijdragen tot het 
pensioensysteem, in plaats van zijn activiteit op te geven om een 
overlevingspensioen te ontvangen ten laste van de gemeenschap. De maatregel 
betreft evenwel ook personen die niet actief zijn op de arbeidsmarkt of daar 
slechts gedeeltelijk actief zijn en die, hoewel zij een overgangsuitkering zullen 
genieten gedurende één of twee jaar naar gelang van hun gezinssituatie, 
daadwerkelijk, na die periode, in een precaire situatie zullen kunnen 
terechtkomen die de toekenning van een overlevingspensioen in principe precies 
moet voorkomen, waarbij zij, indien zij geen werk hebben gevonden binnen de 
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periode waarvoor zij de overgangsuitkering ontvangen in voorkomend geval, als 
enig inkomen werkloosheidsuitkeringen of een uitkering van de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering genieten, terwijl de gezinslast vóór het overlijden ook 
kon worden gedragen door het inkomen of het pensioen dat de overleden 
werknemer ontving. Het Hof is van oordeel dat het optrekken van de leeftijd 
voor een overlevingspensioen naar 55 jaar op onevenredige wijze afbreuk doet 
aan de personen die zich, wegens hun leeftijd, in een bijzonder kwetsbare situatie 
op de arbeidsmarkt bevinden of ten aanzien van de personen wier 
arbeidsongeschiktheid is erkend. De betrokken bepalingen worden in die mate 
vernietigd.  

De overige middelen, die onder meer waren afgeleid uit de schending van de 
artikelen 10, 11, 16 en 23 van de Grondwet, worden verworpen. Het Hof houdt 
daarbij onder meer rekening met het feit dat de wetgever structurele maatregelen 
heeft willen nemen om de budgettaire kostprijs van de pensioenen te beperken 
en aldus de leefbaarheid van het pensioensysteem te vrijwaren, systeem dat 
onder druk stond door verschillende factoren, zoals de langere levensduur die 
leidt tot een algemene vergrijzing van de bevolking en de te lage gemiddelde 
leeftijd waarop uit de arbeidsmarkt wordt gestapt. 

11. INTERNATIONAAL RECHT 

Niet-vatbaarheid voor beslag van de bezittingen van buitenlandse mogendheden 
en internationale organisaties (arrest nr. 48/2017 van 27 april 2017) 

Artikel 1412quinquies van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 
23 augustus 2015, stelt het beginsel in van de niet-vatbaarheid voor beslag van de 
eigendommen van een buitenlandse mogendheid en de uitzonderingen op dat 
beginsel. 

Het verschil in behandeling dat het doet ontstaan tussen de schuldeisers van een 
buitenlandse mogendheid en de andere schuldeisers, wat betreft het recht op 
toegang tot een rechter en het eigendomsrecht, wordt verantwoord ten aanzien 
van het doel om de goede relaties van de Belgische Staat met de vreemde Staten 
te bevorderen en diplomatieke incidenten te vermijden en rekening houdend met 
het feit dat die rechten niet absoluut zijn. 

Het recht op toegang tot een rechter wordt niet op discriminerende wijze beperkt 
door de limitatieve opsomming van de wettelijke voorwaarden waaronder de 
rechter het beslag kan toestaan : hij kan de evenredigheid van de principiële 
niet-vatbaarheid voor beslag ten aanzien van de respectieve situatie van de 
partijen en, in het bijzonder, de vraag of de schuldeiser over andere redelijke 
rechtsmiddelen beschikt om zijn rechten doeltreffend te beschermen, weliswaar 
niet onderzoeken maar een dergelijke vereiste wordt thans noch door de 
internationale verdragen, noch door het internationale gebruik opgelegd. (B.7.1. 
tot B.15.3) 
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Het voormelde artikel 1412quinquies voorziet in de gevallen waarin, ten opzichte 
van het beginsel van de uitvoeringsimmuniteit, een bewarend of uitvoerend 
beslag kan worden toegestaan door de beslagrechter. Die bepaling schendt het 
internationaal recht niet op discriminerende wijze in zoverre zij het beslag 
toestaat van eigendommen die in het bijzonder worden gebruikt of beoogd zijn 
voor gebruik door de buitenlandse mogendheid voor andere dan 
niet-commerciële overheidsdoeleinden en in zoverre zij dat beslag toestaat 
wanneer de buitenlandse mogendheid, door uitdrukkelijk met de maatregel in te 
stemmen, afstand heeft gedaan van de immuniteit. Door te vereisen dat de 
afstand van de immuniteit niet alleen uitdrukkelijk maar ook specifiek dient te 
zijn, gaat artikel 1412quinquies, § 2, 1°, echter verder dan hetgeen het 
internationale gebruik ter zake vereist, wat betreft de eigendommen die niet 
worden gebruikt door de diplomatieke zendingen, de consulaire posten en de 
vertegenwoordigingen bij internationale organisaties en de andere 
eigendommen; de eigendommen die door hen worden gebruikt, worden 
daarentegen, krachtens het Verdrag van Wenen, gedekt door een bijzondere 
uitvoeringsimmuniteit die enkel kan worden opgeheven indien de buitenlandse 
mogendheid die schuldenaar is, op uitdrukkelijke en specifieke wijze afstand 
ervan doet. De bestreden bepaling dient te worden vernietigd wat de 
eigendommen van de eerste categorie betreft. (B.16.1 tot B.21) 

Artikel 1412quinquies doet geen discriminatie ontstaan tussen schuldeisers van 
buitenlandse mogendheden en andere schuldeisers in zoverre het de 
voorafgaande toelating van de rechter vereist om beslag te leggen op de 
eigendommen van buitenlandse mogendheden. 

In tegenstelling tot hetgeen zich voordoet in een gewone procedure, verplicht die 
bepaling de schuldeiser weliswaar ertoe aan te tonen dat een van de 
voorwaarden waaronder artikel 1412quinquies toelaat af te wijken van het 
beginsel van de niet-vatbaarheid voor beslag vervuld is, maar dat impliceert geen 
onverantwoorde omkering van de bewijslast noch een onmogelijkheid voor de 
schuldeiser om het bewijs te leveren, zelfs wanneer het de bedoeling is aan te 
tonen dat de eigendommen waarop de overwogen uitvoeringsmaatregel 
betrekking heeft, worden gebruikt of beoogd zijn voor gebruik voor andere dan 
niet-commerciële overheidsdoeleinden. Aldus lijkt bijvoorbeeld het bewijs van 
het gebruik van eigendommen, van onroerende of roerende aard, voor 
niet-overheidsdoeleinden niet in alle gevallen onmogelijk te leveren. De 
bescherming die de bankrekeningen van een ambassade genieten, is niet bepaald 
in de bestreden wet maar wel in de verdrags- en gewoonterechtelijke regels van 
het internationaal publiekrecht. (B.22 tot B.28) 

Overigens, door de principiële niet-vatbaarheid voor beslag van de 
eigendommen van buitenlandse mogendheden in te voeren, beperkt 
artikel 1412quinquies weliswaar de mogelijkheden tot uitvoering van de 
beslissingen over bepaalde eigendommen maar doet het als dusdanig geen 
afbreuk aan het uitvoerbare karakter van de beslissingen en verhindert het de 
schuldeisers trouwens niet om de beslissingen te laten uitvoeren die zij hebben 
verkregen over de eigendommen die, krachtens de bij paragraaf 2 van die 
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bepaling vastgestelde uitzonderingen op het beginsel van de niet-vatbaarheid 
voor beslag, het voorwerp van dwangmaatregelen kunnen uitmaken. Die 
bepaling doet dus geen afbreuk aan de bij de « Brussel Ibis-verordening » 
gewaarborgde rechten. (B.29.1 tot B.31) 

Het in artikel 1412quinquies gebruikte begrip « buitenlandse mogendheid » 
beoogt de vreemde Staten, in de betekenis die dat begrip in het internationaal 
publiekrecht heeft, zodat het niet vaag is en het gebruik ervan geen 
discriminerende aantasting van de rechten van de schuldeisers met zich 
meebrengt. Hetzelfde geldt voor de begrippen « deelgebied », « geleding », 
« territoriaal gedecentraliseerd bestuur » en « andere politieke opdeling » van een 
Staat waaronder de onderdelen van een federale Staat of de staatkundige 
onderdelen van de Staat worden verstaan. Het behoud van goede diplomatieke 
betrekkingen kan verantwoorden dat de in artikel 1412quinquies bepaalde 
bescherming ook op die verschillende entiteiten van toepassing is. (B.32 tot B.36) 

Artikel 1412quinquies doet evenmin een discriminatie tussen contractuele 
schuldeisers en buitencontractuele schuldeisers ontstaan. Die laatsten kunnen 
zichzelf weliswaar geen mogelijkheid tot afwijking van de immuniteit met 
betrekking tot de eigendommen van buitenlandse mogendheden bezorgen door 
in de overeenkomst een beding te laten opnemen waarbij de buitenlandse 
mogendheid, schuldenaar, bepaalde eigendommen heeft gereserveerd of 
aangewezen ter voldoening van de vordering indien de overeenkomst niet zou 
worden uitgevoerd maar artikel 1412quinquies bevat twee andere gevallen waarin 
van het beginsel van de immuniteit met betrekking tot de eigendommen van 
buitenlandse mogendheden wordt afgeweken. Aldus wordt a priori niet 
uitgesloten dat een buitencontractuele schuldeiser kan aantonen dat zijn 
schuldenaar op uitdrukkelijke en (onverminderd de vernietiging van 
artikel 1412quinquies van het Gerechtelijk Wetboek in de hierboven aangegeven 
mate) specifieke wijze heeft ingestemd met de vatbaarheid voor beslag van 
bepaalde eigendommen. (B.37 tot B.39) 

Ten slotte doet de bestreden wet niet op discriminerende wijze afbreuk aan de 
rechtszekerheid in zoverre zij niet alleen van toepassing is op de uitvoering van 
schuldvorderingen die na de inwerkingtreding ervan zijn ontstaan, maar ook op 
de uitvoering van schuldvorderingen die vóór de inwerkingtreding ervan zijn 
ontstaan, en zelfs op de beslagprocedures die op het ogenblik van de 
inwerkingtreding ervan aan de gang waren. 

De ontstentenis van overgangsmaatregel kan worden verantwoord door het feit 
dat het artikel 1412quinquies, onder voorbehoud van de vernietiging ervan in de 
hierboven aangegeven mate, met betrekking tot het beginsel van de 
uitvoeringsimmuniteit van de eigendommen van buitenlandse mogendheden en 
de voorwaarden waaronder het mogelijk is ervan af te wijken, niet afwijkt van de 
in het internationaal gewoonterecht algemeen aanvaarde regels, regels die vóór 
de inwerkingtreding van de bestreden wet reeds door de Belgische rechtscolleges 
werden toegepast. Daarenboven is de verplichting om vóór de uitvoering van 
een dwangmaatregel ten aanzien van de eigendommen van een buitenlandse 
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mogendheid de toelating van de beslagrechter te verkrijgen, verantwoord ten 
opzichte van het door de wetgever nagestreefde legitieme doel en is zij overigens 
niet van dien aard dat zij een schuldeiser verhindert om beslag te leggen op de 
eigendommen van zijn schuldenaar indien hij kan aantonen dat aan de 
voorwaarden van een van de afwijkingsmogelijkheden is voldaan. (B.40.1 tot 
B.41.3) 
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B. Statistieken van de activiteiten van het Hof in 20173 

1. Algemeen 

1.1. In 2017 heeft het Hof 151 arresten gewezen. Het sluit daarmee 232 zaken 
definitief af. Er werden bovendien drie zaken definitief afgesloten met een 
beschikking. Gedurende hetzelfde jaar werden bij het Hof 229 nieuwe zaken 
aanhangig gemaakt. 

 

 
 

1.2. In 2017 werden vier arresten gewezen op vordering tot schorsing, 102 op 
prejudiciële vraag en 45 op beroep tot vernietiging.  

 

  

                                                      
3 Uitgewerkt door Viviane MEERSCHAERT, adviseur bij het Grondwettelijk Hof, met medewerking van 
Vanessa GERENDAL, eerste 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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1.3. Verdeling van de arresten op grond van de aangevoerde grieven : 

Soort in het geding zijnde contentieux  
Bevoegdheidsverdeling 9 
Art. 10 en/of 11 van de Grondwet 128 
Art. 12 van de Grondwet 4 
Art. 13 van de Grondwet 10 
Art. 14 van de Grondwet 3 
Art. 15 van de Grondwet 2 
Art. 16 van de Grondwet 10 
Art. 19 van de Grondwet 1 
Art. 21 van de Grondwet 1 
Art. 22 van de Grondwet 9 
Art. 22bis van de Grondwet 2 
Art. 23 van de Grondwet 22 
Art. 24 van de Grondwet 11 
Art. 27 van de Grondwet 6 
Art. 30 van de Grondwet 2 
Art. 32 van de Grondwet 1 
Art. 170 van de Grondwet 6 
Art. 172 van de Grondwet 11 
Art. 191 van de Grondwet 2 
 

 

1.4. Gedurende dezelfde periode heeft het Hof achttien keer toepassing gemaakt 
van de voorafgaande rechtspleging. Het besluit in zeven arresten tot een 
klaarblijkelijke niet-ontvankelijkheid - in één arrest wegens de niet-bevoegdheid 
van het Hof en in een ander arrest deels wegens de niet-bevoegdheid van het Hof 
en deels wegens laattijdigheid van het beroep – en in twee arresten tot een 
klaarblijkelijke niet-bevoegdheid van het Hof. In één arrest wijst het de afstand 
toe. Wat de acht andere arresten gewezen op voorafgaande rechtspleging betreft, 
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is één arrest gewezen op beroep tot vernietiging en vernietigt het Hof effectief de 
aangevochten bepaling en zijn zeven arresten gewezen op prejudiciële vraag, 
waarvan zes arresten besluiten tot een vaststelling van schending en één tot een 
vaststelling van niet-schending. 

1.5. Wat de samenstelling van de zetels betreft, zijn 77 arresten gewezen door een 
zetel van zeven rechters, 64 in voltallige zitting en tien in beperkte kamer. 

 

2. Arresten op beroep tot vernietiging  

2.1. Voor het jaar 2017 is de verdeling volgens de hoedanigheid van de 
verzoekers de volgende : 

Institutionele verzoekers Aantal % 
Ministerraad -  
Vlaamse Regering -  
Waalse Regering -  
Franse Gemeenschapsregering 1  
Regering van de Duitstalige Gemeenschap -  
Brusselse Hoofdstedelijke Regering -  
Verenigd College van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie 

 
- 

 

College van de Franse Gemeenschapscommissie -  
Voorzitter van een wetgevende vergadering -  

Totaal 1 1,6 % 
Individuele verzoekers   

Natuurlijke personen 28  
Privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen 29  
Andere (feitelijke verenigingen,...) 4  

Totaal 61 98,4 % 
Algemeen totaal 62 100 % 

 
Opmerking : In deze tabel zijn, enkel voor de arresten gewezen op beroep tot 
vernietiging, de verzoekers per categorie weergegeven. Verschillende categorieën 
van verzoekers kunnen bovendien bij eenzelfde procedure aanwezig zijn. 
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2.2. Tijdens datzelfde jaar heeft het Hof 45 arresten op beroep tot vernietiging 
gewezen. In vijftien arresten vernietigt het Hof de bestreden bepaling(en). Zes 
van die arresten keuren een lacune in de wetgeving af. In vier daarvan handhaaft 
het Hof de gevolgen van de vernietigde bepaling(en). Zeventien arresten houden 
een verwerping ten gronde in. Eén arrest houdt een verwerping in wegens niet-
ontvankelijkheid van het beroep. Het besluit in vier arresten tot een 
klaarblijkelijke niet-ontvankelijkheid – in één arrest wegens de niet-bevoegdheid 
van het Hof en in een ander arrest deels wegens de niet-bevoegdheid van het Hof 
en deels wegens laattijdigheid van het beroep – en in twee arresten tot een 
klaarblijkelijke niet-bevoegdheid van het Hof. In vier arresten wijst het Hof de 
afstand toe. Ten slotte stelt het Hof in twee arresten prejudiciële vragen aan het 
Hof van Justitie van de Europese Unie.  

 

 

3. Arresten op vordering tot schorsing 

In 2017 heeft het Hof vier arresten op een vordering tot schorsing gewezen. In 
twee arresten willigt het Hof de vordering in. Eén van die arresten stelt een 
lacune in de wetgeving vast. In één ander arrest verwerpt het Hof de vordering 
omdat de voorwaarden om te schorsen niet vervuld zijn. In één arrest, ten slotte, 
stelt het Hof dat de vordering klaarblijkelijk niet-ontvankelijk is. 

  



Jaarverslag 2017 

75 

4. Arresten op prejudiciële vraag 

4.1. De verschillende rechtscolleges die aan het Hof prejudiciële vragen hebben 
gesteld die hebben geleid tot een arrest van het Hof in 2017, kunnen op de 
volgende manier worden ingedeeld : 

Verwijzende rechtscolleges 2017 
Hof van Cassatie 3 
Raad van State 15 
Hoven van beroep 20 
Arbeidshoven 6 
Rechtbanken van eerste aanleg 55 
Rechtbanken van koophandel 2 
Arbeidsrechtbanken 5 
Vrederechters 8 
Politierechtbanken 
Arrondissementsrechtbanken 

6 
15 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 
Raad voor Vergunningsbetwistingen 
Raad voor betwistingen inzake 
studievoortgangsbeslissingen 

2 
1 
1 
 

Totaal   139 
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4.2. Het Hof heeft 102 arresten op prejudiciële vraag gewezen. In 47 arresten 
heeft het een schending vastgesteld, waarvan één een schending onder bepaalde 
voorwaarden betreft. Negentien van die arresten hebben een alternatief dictum 
waarin het Hof in een bepaalde interpretatie een schending vaststelt en in een 
andere interpretatie een niet-schending. In veertien arresten betreft het een 
schending die haar oorsprong vindt in een lacune in de wetgeving. In drie 
arresten handhaaft het Hof de gevolgen van de ongrondwettig bevonden 
bepaling(en). 49 arresten zijn vaststellingen van niet-schending, waarvan acht 
van niet-schending onder bepaalde voorwaarden. In één arrest verklaart het Hof 
dat de vraag geen antwoord behoeft. In één arrest stelt het Hof vast dat de 
prejudiciële vraag niet tot zijn bevoegdheid behoort en in één ander arrest 
verwijst het de zaak terug naar de verwijzende rechter. In één ander arrest stelt 
het Hof vast dat aan de rechtspleging een einde is gekomen wegens de 
inwilliging van de afstand voor het verwijzend rechtscollege. In twee arresten, 
ten slotte, besluit het Hof tot een klaarblijkelijke niet-ontvankelijkheid. 
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HOOFDSTUK 3. ORGANISATIE EN ACTIVITEITEN VAN 
HET GRONDWETTELIJK HOF IN 2017 

A. De inrichting van het Grondwettelijk Hof 

1. WETTELIJKE REGELING VAN DE INRICHTING 

Het Hof is samengesteld uit twaalf rechters, die voor het leven worden benoemd 
door de Koning uit een lijst met twee kandidaten, beurtelings door de Kamer van 
volksvertegenwoordigers en de Senaat voorgedragen met een meerderheid van 
minstens twee derden van de stemmen van de aanwezige leden. 
 
Zes rechters behoren tot de Nederlandse taalgroep, zes tot de Franse taalgroep. 
Eén van de rechters moet een voldoende kennis hebben van de Duitse taal. Elke 
taalgroep bestaat op haar beurt uit drie rechters benoemd op grond van hun 
juridische ervaring (universiteitshoogleraar in de rechten aan een Belgische 
universiteit, magistraat in het Hof van Cassatie of de Raad van State, referendaris 
bij het Grondwettelijk Hof) en drie rechters die een ervaring van ten minste vijf 
jaar als gewezen parlementslid hebben. Het Hof is samengesteld uit rechters van 
verschillend geslacht, a rato van ten minste een derde voor de minst talrijke 
groep, met dien verstande dat die groep moet zijn vertegenwoordigd in de beide 
voormelde beroepscategorieën . 
 
Om tot rechter benoemd te kunnen worden moet men ten volle veertig jaar oud 
zijn. De rechters mogen hun ambt uitoefenen tot de leeftijd van zeventig jaar. Er 
gelden strenge onverenigbaarheden met andere ambten, functies en 
beroepsbezigheden. De rechters van de twee taalgroepen kiezen elk een 
voorzitter, die afwisselend, met ingang van 1 september, als voorzitter « in 
functie » optreedt voor een termijn van één jaar. 
 
Het Hof wordt bijgestaan door referendarissen (maximaal 24) van wie de helft 
Nederlandstalig en de helft Franstalig is. Ze hebben een universitair diploma in 
de rechten en worden aangeworven op basis van een vergelijkend examen 
waarvan het Hof de voorwaarden bepaalt. 
 
Het Hof beschikt tevens over een Nederlandstalige en een Franstalige griffier. 
Het Hof benoemt het administratief personeel dat werkzaam is in de 
verschillende diensten. Het Hof heeft een eigen stelsel van financiering door een 
jaarlijkse dotatie die het moet toelaten in volle onafhankelijkheid te functioneren. 

2. PERSONALIA IN 2017 

Bij beschikking van het Hof van 17 januari 2017 is de heer Roger Moerenhout, 
referendaris, in ruste gesteld met ingang van 20 april 2017 en werd hij 
gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren. 
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Bij beschikking van het Hof van 22 februari 2017 is mevrouw Ann-Sophie 
Vandaele benoemd tot referendaris bij het Grondwettelijk Hof voor een stage van 
drie jaar met ingang van 1 april 2017. 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 22 februari 2017 is de heer Rik Ryckeboer, 
referendaris, in ruste gesteld met ingang van 1 augustus 2017 en werd hij 
gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren. 

B. Werking van het Hof 

1. RECHTSPREKENDE ACTIVITEIT 

In de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2017 werden 229 nieuwe zaken 
ingeschreven op de rol van het Hof. Er werden in dezelfde periode 151 arresten 
gewezen, waarmee 232 zaken definitief werden afgehandeld. Tevens werden 
2 zaken definitief afgesloten met een beschikking, één met toepassing van 
artikel 99 van de bijzondere wet op het Grondwettelijk Hof (zaak met rolnr. 6302) 
en één schrapping van de rol (zaak met rolnr. 6559). 

Voor een gedetailleerd overzicht van deze gegevens wordt verwezen naar het 
onderdeel « Statistieken van de activiteiten van het Hof in 2017 » (cfr. supra, 
pp. 75-81). 

2. 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). 

a) Rekeningen 2016 

Het Hof keurde op 19 juli 2017, na interne controle door twee rechters, de 
rekeningen met betrekking tot de uitgavenbegroting 2016 goed. In hun 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 2016 bedroegen 9.691.662,78 EUR, waarvan 9.547.024,51 EUR 
als lopende uitgaven en 144.638,27 EUR als kapitaalsuitgaven. Die werden 
gefinancierd met een dotatie op de rijksmiddelenbegroting van 9.600.000 EUR en 
met eigen inkomsten (vergoedingen verzekeringen) ten bedrage van 
9.983,75 EUR. Van de op 31 december 2016 beschikbare reserve van 
876.526,10 EUR wordt 383.000,00 EUR aangewend tot medefinanciering van de 
begroting 2017, 84.000 EUR voor de financiering van de indexering van de 
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wedden met 2% in 2017 en 409.000 EUR tot medefinanciering van de begroting 
2018 (zie verder), met toepassing van de algemene maatregel waartoe de 
Commissie voor de Comptabiliteit van de Kamer in het verleden besliste (zie 
onder meer Parl.St., Kamer, 2013-2014, DOC 53-3237/001, p. 11 en Parl.St., Kamer, 
2014-2015, DOC 54-0680/001, p. 13). 

De kosten van de wedden en lonen van de magistraten, de griffiers en de 
personeelsleden bedroegen 88,66 % van de uitgaven, wat neerkomt op een 
verhoging met ongeveer 1 % ten opzichte van 2015. 

b) Begroting 2017 

Het Hof startte 2017 met een begroting van 10.083.000 EUR. Die werd 
gefinancierd met een dotatie op de uitgavenbegroting 2017 van 9.700.000 EUR en 
met het gebruik van eigen middelen, namelijk 383.000 EUR, geput uit de reserve 
van 876.526 EUR die nog overbleef eind 2016. De beschikbare reserve van het Hof 
bij de aanvang van 2017 bedroeg 493.526 EUR. De indexatie van de wedden en 
lonen vanaf juli 2017 noopte tot een bijkomende uitgave van 84.000 EUR, 
waardoor de begroting steeg van 10.083.000 EUR tot 10.166.652,65 EUR. 
Aangezien het Hof slechts een dotatie van 9.700.000 EUR had gevraagd en dat 
bedrag had gekregen (B.S., 29 december 2016, 3e editie, p. 91.340), heeft het 
gemeend die verhoging zelf te kunnen financieren door bijkomende aanwending 
van de eigen middelen uit de reserve (84.000 EUR), beschikbaar eind 2016.  

c) Begroting 2018 

Het Hof diende op 24 juli 2017 bij de Kamer van volksvertegenwoordigers een 
begroting voor 2018 in ten bedrage van 10.046.000 EUR, dat is een vermindering 
met 2% ten opzichte van de begroting 2017, evenwel verhoogd met de indexatie 
voor 2017 en 2018 (twee keer 84.000 EUR). Het Hof heeft een dotatie aangevraagd 
van 9.637.000 EUR en voorgesteld de uitgavenbegroting verder te financieren 
met het overschot op de jaarrekening 2016 ten bedrage van 409.000 EUR. In de 
wet van 22 december 2017 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het 
begrotingsjaar 2018 is een dotatie voor het Grondwettelijk Hof ingeschreven van 
9.700.000 EUR (B.S., 28 december 2017, p. 115.097). 

3. PERSONEELSFORMATIE 

Op 31 december 2017 maakten 56 personeelsleden deel uit van de 
personeelsformatie van het Grondwettelijk Hof, van wie 45 in statutair verband, 
9 in contractueel verband en 2 gedetacheerde personeelsleden. 
19 personeelsleden behoorden tot niveau A, 14 tot niveau B, 18 tot niveau C en 5 
tot niveau D. 
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4. INFORMATISERING 

In 2017 werd een nieuwe klassieke telefooncentrale in gebruik genomen met 
behoud van de bestaande telefoontoestellen. Er werd bewust niet gekozen voor 
VOIP wegens de hoge kostprijs van de licenties. Een klassieke PABX is bijzonder 
betrouwbaar en ook de verhouding prijs/kwaliteit is zeer gunstig. 

In de computerzaal werden vier verouderde servers vervangen door drie 
nieuwere modellen. Door de evolutie van de technologie en een eventuele uitweg 
via de G-Cloud kon worden bespaard op een server. De netwerkbekabeling werd 
volledig vervangen door STP CAT 6a wegens veroudering van de bestaande 
bekabeling. Een uitbreiding van de storage kon worden vermeden door 
reorganisatie van de schijfruimte tussen de verschillende servers. 

Wat software betreft werd vooral geïnvesteerd in een jaarlijkse verlenging van 
het onderhoudscontract voor het storagesysteem HP 3PAR en de bijhorende 
SAN switches. 

5. COMMUNICATIE 

De voorbereiding van een twitteraccount van het Grondwettelijk Hof in de drie 
landstalen waarin uitsluitend de titel van het persbericht en de link naar het 
persbericht en in voorkomend geval het arrest wordt opgenomen, werd gestart 
maar leidde voorlopig nog niet tot de creatie van de account. 

In 2017 bracht het Grondwettelijk Hof 5 persberichten over zijn arresten uit. Het 
betrof met name de arresten nr. 27/2017 (BTW op de dienstverlening van 
advocaten), nr. 82/2017 (verlenging van de industriële elektriciteitsproductie 
door de kerncentrales Doel 1 en Doel 2), nr. 83/2017 (Vlaamse Energietaks), 
nr. 103/2017 (toegangsexamen voor studenten in de genees- en tandheelkunde in 
de Franse Gemeenschap) en nr. 148/2017 (Potpourri II-wet over het 
strafprocesrecht). 
 

6. NATIONALE EN INTERNATIONALE CONTACTEN 

a. Bezoeken aan het Hof 

Op 8 februari 2017 hebben de voorzitters Etienne De Groot en Jean Spreutels een 
delegatie van het Grondwettelijk Hof van Guinee, bestaande uit de heer Alia 
Diaby, vice-voorzitter en de heer Amadou Thidiane Kaba, rechter, ontvangen 
voor een werkbezoek dat was georganiseerd door Prof. Bob Kabamba, directeur 
van de Cellule d’Appui politologique Afrique-Caraïbes van de Universiteit van 
Luik. Referendaris Etienne Peremans gaf een uiteenzetting over het 
Grondwettelijk Hof.  

Op 19 april 2017 hebben de voorzitters Etienne De Groot en Jean Spreutels Z.E. 
Jroslav Kurfürst, ambassadeur van de Tsjechische Republiek ontvangen. 
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Op 1 juni 2017 heeft voorzitter Etienne De Groot de heer Cristóbal Rodríguez 
Giménez, referendaris (letrado) van de Raad van State van Spanje, vergezeld door 
de heer Gregory Delannay, hoofdgriffier van de Belgische Raad van State, 
ontvangen. Referendaris Etienne Peremans gaf een uiteenzetting over het 
Grondwettelijk Hof. 

Van 12 tot 15 juni 2017 verwelkomde het Grondwettelijk Hof een delegatie van 
het Hooggerechtshof van India bestaande uit Opperrechter Jagdisch Singh 
Khehar, rechter Modan B. Lokur en secretaris Jagat Singh Rawat. Uiteenzettingen 
werden bij die gelegenheid gegeven door voorzitter Etienne De Groot 
(Expressions of views on the relationship of the judiciary vis-à-vis the European Courts), 
voorzitter Jean Spreutels (Independence of the judiciary with special emphasis on 
appointment of judges) en rechter Lavrysen (Division and separation of powers). 

Op 19 juni 2017 ontving voorzitter Etienne De Groot een delegatie van de Raad 
voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen onder leiding van 
voorzitter Jim Deridder voor een werkbezoek. 

Voorzitters Etienne De Groot en Jean Spreutels en rechter François Daoût 
ontvingen op 7 juli 2017 mevrouw Nicole Maestracci, lid van de Conseil 
constitutionnel van Frankrijk.  

Naar aanleiding van het Tweedaags internationaal juristencongres der Lage 
Landen over recht en taal heeft voorzitter Etienne De Groot op 27 september 2017 
een delegatie ontvangen van de Nederlandse en de Vlaamse Juristenvereniging 
onder leiding van VJV-voorzitter Frank Judo. 

Van 11 tot 14 oktober 2017 verwelkomde het Grondwettelijk Hof een officiële 
delegatie van het Grondwettelijk Hof van Roemenië, bestaande uit voorzitter 
Valer Dorneanu en de rechters Petre Lăzăroiu, Mircea Ştefan Minea en Simona-
Maya Teodoroiu. Tijdens een rondetafel werd gedebatterd over de rechtspraak 
van de beide grondwettelijke hoven inzake begroting en het wettigheidsbeginsel.  

Op 7 november 2017 hebben de voorzitters Jean Spreutels en Etienne De Groot 
H.E. Cecilia Yuste Rojas, ambassadeur van het Koninkrijk Spanje bij het 
Koninkrijk België ontvangen. 

Op 12 december 2017 bracht een delegatie van het Vlaams Parlement onder 
leiding van voorzitter Jan Peumans een werkbezoek aan het Grondwettelijk Hof. 

Op 14 december 2017 bracht een delegatie van het Parlement van de Franse 
Gemeenschap, onder leiding van voorzitter Philippe Courard een werkbezoek 
aan het Grondwettelijk Hof. 

b. Deelname aan nationale en internationale bijeenkomsten 

Op 27 januari 2017 heeft voorzitter Jean Spreutels de opening van het gerechtelijk 
jaar door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg 
bijgewoond en heeft hij er deelgenomen aan een seminarie over het thema « Le 
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non-refoulement comme principe du droit international et le rôle des tribunaux dans sa 
mise en oeuvre ». 

Op 2 en 3 februari 2017 hebben voorzitters Etienne De Groot en Jean Spreutels 
en referendaris Bernadette Renauld in Rabat, Marokko, de vergadering van het 
bureau van de Association des Cours constitutionnelles ayant le français en 
partage (ACCPUF) bijgewoond. 

Op 2 en 3 maart 2017 heeft rechter Pierre Nihoul in Chișinău, Republiek 
Moldavië, een internationale conferentie bijgewoond die was georganiseerd 
door het Grondwettelijk Hof aldaar en door de Commissie van Venetië over het 
thema « Evolutie van de grondwettigheidscontrole in Europa : lessen en 
uitdagingen ».  

Op 13 maart 2017 heeft voorzitter Jean Spreutels op de zetel van de Conseil 
constitutionnel in Parijs, Frankrijk, een uiteenzetting gegeven onder de titel 
« Regards croisés sur les cours constitutionnelles en Europe », in het kader van de 
voortgezette opleiding van magistraten georganiseerd door de École de la 
Magistrature. 

Op 26 en 27 maart 2017 woonden de voorzitters Etienne De Groot en Jean 
Spreutels, het forum van magistraten van de lidstaten van de Europese Unie bij, 
dat was georganiseerd door het Hof van Justitie van de Europese Unie in 
Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, naar aanleiding van de zestigste 
verjaardag van het Verdrag van Rome, en was gewijd aan het thema « La justice 
européenne en réseau : gage d’une justice de qualité ». 

Voorzitter Etienne De Groot woonde van 23 tot 27 mei 2017 in Boekarest, 
Roemenië, de internationale conferentie bij ter gelegenheid van de 25e verjaardag 
van het Grondwettelijk Hof aldaar. Tijdens de conferentie onder de titel « Un 
quart de siècle de constitutionnalisme » nam hij het voorzitterschap waar van de 
tweede werksessie, gewijd aan « La sauvegarde des droits fondamentaux et des 
libertés fondmentales lors du controle de constitutionnalité des normes de droit pénal » 
en gaf hij er tijdens de eerste werksessie een uiteenzetting onder de titel « La Cour 
constitutionnelle de Belgique et le droit international ». 

Op 4 en 5 juni 2017 woonde referendaris Christine Horevoets in Algiers, Algerije, 
de internationale conferentie over de « Exception d’inconstitutionnalité : échanges 
d’expériences et bonnes pratiques » bij, waarbij zij zelf een uiteenzetting gaf onder 
de titel « Exception d’inconstitutionnalité : changement de fonctionnement ». 

Op 16 juni 2017 woonde referendaris Jan Theunis in Straatsburg, Frankrijk, de 
vergadering bij van het forum van contactpersonen van het Gerechtelijk Netwerk 
van Hooggerechtshoven dat door het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens was opgericht op 5 oktober 2015. 

Van 19 tot 21 juni 2017 nam rechter Luc Lavrysen in Brno, Tsjechië, deel aan de 
door het Supreme Court van de Tsjechische Republiek naar aanleiding van het 
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Tsjechische voorzitterschap van de Raad van Europa georganiseerde conferentie 
over « Binding Effect of Judicial Decisions ». 

Op 29 en 30 juni 2017 woonden de voorzitters Etienne De Groot en Jean Spreutels 
in Batumi, Georgië, het XVIIe Congres van de Conferentie van Europese 
Grondwettelijke Hoven bij. Het thema van het Congres was « De rol van de 
grondwettelijke hoven in de handhaving en de toepassing van de 
grondwettelijke beginselen ». De voorzitters hebben het woord genomen tijdens 
de slotzitting (eindopmerkingen). Het verslag van het Hof werd opgesteld door 
de voorzitters Etienne De Groot en Jean Spreutels en de referendarissen Etienne 
Peremans en Geert Goedertier en is beschikbaar op de website van het Hof 
(Maintien et application des principes constitutionnels).  

Op 5 september 2017 brachten voorzitters Jean Spreutels en Etienne De Groot en 
een delegatie van het Grondwettelijk Hof een bezoek aan het Internationaal 
Strafhof in Den Haag, Nederland, op uitnodiging van de Belgische rechter Prof. 
Dr. Chris Van den Wyngaert, evenals aan het Internationaal Gerechtshof, waar zij 
werden ontvangen door de heer Philippe Couvreur, Griffier van dit Hof. 

Op 10 en 11 september 2017 woonde referendaris Géraldine Rosoux in 
Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, een werkvergadering bij van het 
Gerechtelijk Netwerk van het Hof van Justitie van de Europese Unie. 

Van 11 tot 14 september 2017 woonde de voorzitters Jean Spreutels en Etienne De 
Groot in Vilnius, Litouwen, het 4e Congres van de Wereldconferentie voor 
Constitutionele Rechtspraak bij dat was gewijd aan het thema « De rechtstaat en 
de grondwettelijke rechtspraak in de moderne wereld ». Het verslag van het Hof 
werd opgesteld door de voorzitters Jean Spreutels en Etienne De Groot en de 
referendarissen Etienne Peremans en Geert Goedertier en is beschikbaar op de 
website van het Hof (Etat de droit et justice constitutionnelle). 

Op 9 oktober 2017 heeft voorzitter Jean Spreutels in het Egmontpaleis 
deelgenomen aan het 8e Colloquium van de AHJUCAF (hoogste Franstalige 
gerechtshoven) gewijd aan de « Indépendance des hautes juridictions et autonomie 
budgétaire ». 

Op 17 oktober 2017 heeft voorzitter Etienne De Groot in de bibliotheek van het 
Europees Parlement te Brussel deelgenomen aan het 2e Jaarlijks Forum voor 
vergelijkend recht over de « Recours des particuliers devant les plus hautes 
juridictions, une perspective de droit comparé » en er een uiteenzetting gegeven over 
« Les particuliers devant la Cour constitutionnelle, mes expériences ». 

Voorzitter Jean Spreutels woonde op 26 oktober 2017 in Ottawa, Canada, een 
symposium bij van het Hooggerechtshof van Canada over « Un regard tourné vers 
l’avenir ». Tijdens de sessie gewijd aan « Différents modèles de l’art de juger à la Cour 
suprême » hield hij er een uiteenzetting onder de titel « L’exemple d’une cour 
constitutionnelle européenne : la Cour constitutionnelle de Belgique ». 

http://www.const-court.be/public/stet/n/stet-2016-004n.pdf
http://www.const-court.be/public/stet/n/stet-2017-001n.pdf
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Voorzitters Jean Spreutels en Etienne De Groot en referendaris Bernadette 
Renauld woonden op 16 en 17 november 2017 de conferentie over « L’écriture des 
décisions » ter gelegenheid van de 20e verjaardag van de ACCPUF bij op de zetel 
van de Conseil constitutionnel in Parijs, Frankrijk. Voorzitter Spreutels 
behandelde er het thema « La motivation des arrêts de la Cour constitutionnelle de 
Belgique », terwijl referendaris Renauld het had over « La collaboration entre le juge 
rapporteur et son assistant » en « Travaux sur l’écriture et les méthodes rédactionnelles : 
le cas des décisions de la Cour constitutionnelle de Belgique ». 

Rechter Jean-Paul Moerman heeft het tweede internationaal seminarie van de 
Conférence des Juridictions Constitutionnelles Africaines bijgewoond te Algiers, 
Algerije, van 24 tot 27 november 2017. Het seminarie, dat werd georganiseerd in 
samenwerking met de Grondwettelijke Raad van Algerije, was gewijd aan het 
thema « L’accès des particuliers à la justice constitutionnelle ».  

Voorzitters Jean Spreutels en Etienne De Groot, rechter Erik Derycke en 
referendaris Lien De Geyter woonden op 7 december 2017 het trilateraal overleg 
tussen de grondwettelijke hoven van België, Letland en Tsjechië bij in Riga, 
Letland. Voorzitter De Groot gaf er een uiteenzetting over « Le principe de légalité 
dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle : principes et approche ». Zij 
woonden daags nadien ook de conferentie bij die door het Parlement en het 
Grondwettelijk Hof van Letland was georganiseerd over het thema 
« Grondwettelijk toezicht en de staatsbegroting ». Tijdens die conferentie 
presenteerde voorzitter Jean Spreutels er een uiteenzetting over « Le contrôle de 
constitutionnalité et le budget de l’Etat » en is beschikbaar op de website van het 
Hof (Contrôle de constitutionnalité et budget de l’Etat). 

c. Andere vormen van internationale samenwerking 

Het Hof, dat sedert 1991 waarnemers heeft in de Commissie van Venetië, heeft 
verder ingestaan voor de opname van zijn voornaamste rechtspraak in de 
databank Codices (http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm). 
Referendarissen Anne Rasson en Rik Ryckeboer hebben deelgenomen aan de 
vergadering van de gemengde raad voor constitutionele rechtspraak op de zetel 
van het Grondwettelijk Hof in Karlsruhe, Duitsland, op 18 en 19 mei 2017. Het 
Hof heeft referendaris Jan Theunis voor een termijn van vijf jaar aangewezen als 
Nederlandstalig verbindingspersoon van het Hof met ingang van 1 augustus 
2017, ter vervanging van referendaris Rik Ryckeboer, in ruste gesteld.  
 
Het Grondwettelijk Hof is lid van het Netwerk van Hooggerechtshoven dat door 
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens werd ingesteld om informatie uit 
te wisselen met de hogere rechtscolleges van de lidstaten van de Raad van 
Europa. Referendaris Jan Theunis treedt op als contactpersoon van het Hof 
binnen dit netwerk. Eind 2017 waren 64 hoven uit 34 lidstaten aangesloten (thans 
reeds 67 hoven uit 35 lidstaten). Na het Grondwettelijk Hof trad ook een ander 
Belgisch rechtscollege toe. Het Hof heeft op basis van specifieke vragen vanuit 
het EHRM in 2017 zes bijdragen met betrekking tot vragen over het interne 

http://www.const-court.be/public/stet/n/stet-2018-002n.pdf
http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm
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Belgische recht aangeleverd. Referendaris Jan Theunis heeft zelf één vraag 
ingediend die werd beantwoord via het netwerk. 

Het Hof besliste op 18 mei 2017 toe te treden tot het Gerechtelijk Netwerk van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie en bepaalde de contouren van de bijstand 
en informatie-uitwisseling die in dat kader kan worden geleverd. Referendaris 
Géraldine Rosoux werd voor een termijn van vijf jaar aangesteld als 
verbindingspersoon van het Hof in dit Gerechtelijk Netwerk. 
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A. Samenstelling van het Hof in 2017 

 
Nederlandse taalgroep  Franse taalgroep  

 
Rechters 
 

Voorzitters Etienne De Groot Jean Spreutels  

Rechters Luc Lavrysen Jean-Paul Snappe 

 
André Alen Jean-Paul Moerman 

 Erik Derycke Pierre Nihoul 

 
Trees Merckx-Van Goey François Daoût 

 
Riet Leysen Thierry Giet 

  
 

   

Referendarissen Rik Ryckeboer4 Anne Rasson 

 
Roger Moerenhout5 Marie-Françoise Rigaux 

 
Jan Theunis Etienne Peremans 

 Lien De Geyter Bernadette Renauld 

 Geert Goedertier  Christine Horevoets 

 Willem Verrijdt  Jean-Thierry Debry 

 
Sarah Lambrecht Géraldine Rosoux 

 
Heidi Bortels Thomas Bombois6 

 
David Keyaerts Sophie Seys 

 Ann-Sophie Vandaele7  

   

Griffiers Frank Meersschaut Pierre-Yves Dutilleux 

  

                                                      
4 Tot 31 juli 2017. 
5 Tot 19 april 2017. 
6 Dienstvrijstelling met ingang van 1 oktober 2015 als referendaris bij het Hof van Justitie van de 
Europese Unie.  
7 Vanaf 1 april 2017. 
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B. Datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 
de arresten die het Hof in 2017 heeft gewezen 

Nr. arrest Datum arrest Rolnummer Datum bekendmaking 
   1/2017 
   2/2017 
   3/2017 
   4/2017 
   5/2017 
   6/2017 
   7/2017 
   8/2017 
   9/2017 
 10/2017 
 11/2017 
 12/2017 
 13/2017 
 14/2017 
 15/2017 
 16/2017 
 17/2017 
 18/2017 
 19/2017 
 20/2017 
 21/2017 
 22/2017 
 23/2017 
 24/2017 
 25/2017 
 26/2017 
 27/2017 
 28/2017 
 29/2017 
 30/2017 
 31/2017 
 32/2017 
 33/2017 
 34/2017 
 35/2017 
 36/2017 
 37/2017 
 38/2017 
 39/2017 
 40/2017 
 41/2017 
 42/2017 
 43/2017 
  

19.01.17 
19.01.17 
19.01.17 
19.01.17 
19.01.17 
25.01.17 
25.01.17 
25.01.17 
25.01.17 
25.01.17 
25.01.17 
09.02.17 
09.02.17 
09.02.17 
09.02.17 
09.02.17 
09.02.17 
09.02.17 
16.02.17 
16.02.17 
16.02.17 
16.02.17 
16.02.17 
16.02.17 
16.02.17 
16.02.17 
23.02.17 
23.02.17 
23.02.17 
23.02.17 
23.02.17 
09.03.17 
09.03.17 
09.03.17 
16.03.17 
16.03.17 
16.03.17 
16.03.17 
16.03.17 
22.03.17 
22.03.17 
30.03.17 
30.03.17 

 

6316 
6338 

6346-6347 
6349 
6411 

6325-6326 
6330 
6331 
6356 
6367 

6394 e.a. 
6210 

6275 e.a. 
6337 
6340 

6350-6380 
6235 e.a. 

6466-6468 
6173 e.a. 

6359 
6362 
6370 
6378 
6391 
6412 
6413 

5741 e.a. 
6281 

6323-6324 
6354 
6445 
6389 
6534 

6592 (A71) 
6375-6376 

6386 
6566(A71) 
6494(A71) 

6532 
6561-6575(A72) 

6571 
6374 
6422 

 

20.02.17 
09.03.17 
24.03.17 
09.03.17 
09.03.17 
09.03.17 
09.03.17 
29.03.17 
29.03.17 
29.03.17 
29.03.17 
20.03.17 
24.02.17 
20.03.17 
29.03.17 
24.03.17 
20.03.17 
20.03.17 
29.03.17 
03.03.17 
03.04.17 
05.04.17 
20.03.17 
05.04.17 
05.04.17 
14.04.17 
02.05.17 
09.05.17 
09.05.17 
10.05.17 
09.05.17 
02.05.17 
10.05.17 
09.05.17 
12.05.17 
08.05.17 
10.05.17 
10.05.17 
03.04.17 
08.05.17 
31.05.17 
31.05.17 
10.05.17 
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Nr. arrest Datum arrest Rolnummer Datum bekendmaking 
 44/2017 
 45/2017 
 46/2017 
 47/2017 
 48/2017 
 49/2017 
 50/2017 
 51/2017 
 52/2017 
 53/2017 
 54/2017 
 55/2017 
 56/2017 
 57/2017 
 58/2017 
 59/2017 
 60/2017 
 61/2017 
 62/2017 
 63/2017 
 64/2017 
 65/2017 
 66/2017 
 67/2017 
 68/2017 
 69/2017 
 70/2017 
 71/2017 
 72/2017 
 73/2017 
 74/2017 
 75/2017 
 76/2017 
 77/2017 
 78/2017 
 79/2017 
 80/2017 
 81/2017 
 82/2017 
 83/2017 
 84/2017 
 85/2017 
 86/2017 
 87/2017 
 88/2017 
 

30.03.17 
27.04.17 
27.04.17 
27.04.17 
27.04.17 
27.04.17 
27.04.17 
27.04.17 
11.05.17 
11.05.17 
11.05.17 
11.05.17 
11.05.17 
18.05.17 
18.05.17 
18.05.17 
18.05.17 
18.05.17 
18.05.17 
18.05.17 
18.05.17 
01.06.17 
01.06.17 
01.06.17 
01.06.17 
15.06.17 
15.06.17 
15.06.17 
15.06.17 
15.06.17 
15.06.17 
15.06.17 
15.06.17 
15.06.17 
15.06.17 
15.06.17 
15.06.17 
15.06.17 
22.06.17 
22.06.17 
22.06.17 
06.07.17 
06.07.17 
06.07.17 
06.07.17 

 

6583(A71) 
6360 
6364 
6368 

6372-6373 
6382 
6390 
6472 
6425 
6431 
6473 

6505-6506 
6626(A71) 

6269 
6332 e.a. 

6343 
6388 
6435 
6441 
6481 

6558 (S) 
6304-6308 

6384 
6427 

6442-6443 
6447 

5621-5814 
6250 
6387 
6414 
6420 
6467 

6513 e.a.  
6517 
6530 
6617 
6637 
6642 

6328 (→Lux.) 
6353 e.a. 

6457 
6314 
6409 

6439-6519 
6484 

 

31.05.17 
07.07.17 
14.07.17 
14.07.17 
12.06.17 
14.07.17 
14.07.17 
14.07.17 
13.07.17 
09.06.17 
13.07.17 
14.07.17 
08.06.17 
04.08.17 
30.06.17 
03.07.17 
04.08.17 
13.07.17 
04.08.17 
08.08.17 
23.05.17 
22.09.17 
03.08.17 
22.09.17 
08.08.17 
22.09.17 
22.09.17 
22.09.17 
27.10.17 
30.10.17 
31.10.17 
08.08.17 
31.10.17 
26.09.17 
06.11.17 
26.09.17 
29.09.17 
08.08.17 
16.08.17 
07.07.17 
05.10.17 
08.09.17 
04.10.17 
09.10.17 
13.11.17 
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Nr. arrest Datum arrest Rolnummer Datum bekendmaking 
 89/2017 
 90/2017 
 91/2017 
 92/2017 
 93/2017 
 94/2017 
 95/2017 
 96/2017 
 97/2017 
 98/2017 
 99/2017 
 100/2017 
 101/2017 
 102/2017 
 103/2017 
 104/2017 
 105/2017 
 106/2017 
 107/2017 
 108/2017 
 109/2017 
 110/2017 
 111/2017 
 112/2017 
 113/2017 
 114/2017 
 115/2017 
 116/2017 
 117/2017 
 118/2017 
 119/2017 
 120/2017 
 121/2017 
 122/2017 
 123/2017 
 124/2017 
 125/2017 
 126/2017 
 127/2017 
 128/2017 
 129/2017 
 130/2017 
 131/2017 
 132/2017 
 133/2017 
 134/2017 
 

06.07.17 
06.07.17 
06.07.17 
13.07.17 
13.07.17 
13.07.17 
13.07.17 
19.07.17 
19.07.17 
19.07.17 
19.07.17 
19.07.17 
26.07.17 
26.07.17 
01.09.17 
28.09.17 
28.09.17 
28.09.17 
28.09.17 
05.10.17 
05.10.17 
05.10.17 
12.10.17 
12.10.17 
12.10.17 
12.10.17 
12.10.17 
12.10.17 
12.10.17 
12.10.17 
12.10.17 
12.10.17 
19.10.17 
19.10.17 
19.10.17 
19.10.17 
19.10.17 
19.10.17 
09.11.17 
09.11.17 
09.11.17 
09.11.17 
23.11.17 
23.11.17 
23.11.17 
23.11.17 

 

6502 
6560 
6628 
6469 
6537 
6548 

6641(A72) 
6432 
6460 
6477 
6487 

6652(S) 
6558 
6663 
6709 

6261 e.a. 
6363 

6429 e.a. (→Lux.) 
6434 
6444 
6536 
6697 
6393 
6428 
6450 

6458-6479 
6499 
6503 
6504 
6509 
6540 
6562 
6528 
6529 
6531 
6533 

6715(A71) 
6721(S-A71) 

6433 
6489-6490 
6510 e.a. 

6516 
6545 
6546 

6549-6557 
6569 

 

27.11.17 
09.10.17 
24.11.17 
11.10.17 
20.10.17 
08.09.17 
23.10.17 
20.10.17 
10.08.17 
22.11.17 
24.11.17 
28.11.17 
26.09.17 
20.10.17 
06.09.17 
27.11.17 
15.12.17 
24.01.18 
10.01.18 
09.01.18 
25.10.17 
28.11.17 
12.01.18 
22.01.18 
20.11.17 
11.12.17 
11.12.17 
22.01.18 
28.11.17 
20.11.17 
26.01.18 
26.01.18 
20.02.18 
09.02.18 
19.12.17 
20.02.18 
09.01.18 
09.01.18 
10.04.18 
27.03.18 
23.03.18 
26.01.18 
11.04.18 
06.04.18 
09.04.18 
06.04.18 
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Nr. arrest Datum arrest Rolnummer Datum bekendmaking 
 135/2017 
 136/2017 
 137/2017 
 138/2017 
 139/2017 
 140/2017 
 141/2017 
 142/2017 
 143/2017 
 144/2017 
 145/2017 
 146/2017 
 147/2017 
 148/2017 
 149/2017 
 150/2017 
 151/2017 
 
 

30.11.17 
30.11.17 
30.11.17 
30.11.17 
30.11.17 
30.11.17 
30.11.17 
30.11.17 
14.12.17 
14.12.17 
21.12.17 
21.12.17 
21.12.17 
21.12.17 
21.12.17 
21.12.17 
21.12.17 

 

6348-6365 
6418 
6421 
6423 
6459 
6600 
6612 
6709 

6430 e.a. 
6731 (A.71) 

6339 e.a. 
6446 
6454 

6492 e.a. (Potpourri II) 
6521 
6527 
6652 

29.01.18 
09.04.18 
16.02.18 
09.04.18 
09.04.18 
10.04.18 
10.04.18 
15.12.17 
04.04.18 
22.01.18 
22.01.18 
23.02.18 
05.02.18 
12.01.18 
29.01.18 
12.01.18 
05.02.18 
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C. Stand van de zaken waarin een prejudiciële vraag aan het 
Hof van Justitie van de Europese Unie is gesteld8 

Universele dienstverlening inzake 
telecommunicatie II 
(KPN Group Belgium NV & 
Mobistar NV tegen Ministerraad) 

Verwijzingsarrest van het GrwH 172/2013 
19-12-2013 

Mededeling in het Publicatieblad 07-04-2014 
Conclusie van de advocaat-generaal 29-01-2015 

Arrest van het HvJ C-1/14 
11-06-2015 

Eindarrest van het GrwH 15/2016 
03-02-2016 

Belasting over de toegevoegde 
waarde met betrekking tot de 
diensten van advocaten  
(Ordre des barreaux francophones 
et germanophone e.a tegen de 
Ministerraad) 

Verwijzingsarrest van het GrwH 165/2014 
13-11-2014 

Mededeling in het Publicatieblad 09-02-2015 
Conclusie van de advocaat-generaal 10-03-2016 

Arrest van het HvJ C-543/14 
28-07-2016 

Eindarrest van het GrwH 27/2017 
23-02-2017 

Fairness Tax 
(X tegen de Ministerraad) 
 

Verwijzingsarrest van het GrwH 11/2015 
28-01-2015 

Mededeling in het Publicatieblad C-68/15 
04-05-2015 

Conclusie van de advocaat-generaal 17-11-2016 
Arrest van het HvJ C-68/15 

17-05-2017 
Eindarrest van het GrwH 24/2018 

01-03-2018 
Staatswaarborg coöperatieve 
vennootschappen 
(Paul Vervloet e.a., OGEO Fund, 
Schaarbeek en Frédéric Ensch 
Faminne tegen de Ministerraad; 
Arcofin cvba e.a.) 

Verwijzingsarrest van het GrwH 15/2015 
05-02-2015 

Mededeling in het Publicatieblad 26-05-2015 
Conclusie van de advocaat-generaal 02-06-2016 

Arrest van het HvJ C-76/15 
21-12-2016 

Eindarrest van het GrwH 70/2017 
15-06-2017 

Kernenergie (Inter-Environnement 
Wallonie asbl, Bond Beter 
Leefmilieu Vlaanderen vzw / 
Ministerraad) 

Verwijzingsarrest van het GrwH 82/2017 
22-06-2017 

Mededeling in het Publicatieblad 11-09-2017 
Conclusie van de advocaat-generaal  

Arrest van het HvJ  
Eindarrest van het GrwH  

Btw-plicht chiropractors, 
osteopaten en plastische chirurgen 

Verwijzingsarrest van het GrwH 106/2017 
Mededeling in het Publicatieblad 28-09-2017 

Conclusie van de advocaat-generaal  
Arrest van het HvJ  

Eindarrest van het GrwH  
 
Informatie afgesloten op 30 juni 2018 
                                                      
8  Uitgewerkt door Viviane MEERSCHAERT, adviseur bij het Grondwettelijk Hof, met de 
medewerking van Nathalie CHATELLE, eerste deskundige bij het Grondwettelijk Hof, op grond 
van de gegevens die door de diensten van het Hof ter beschikking werden gesteld. 

 


	VOORWOORD
	HOOFDSTUK 1. JURIDISCH KADER VAN DE WERKING VAN HET HOF IN 2017
	A. Bevoegdheid van het Hof
	1. Het Grondwettelijk Hof als behoeder van de Grondwet
	2. Het Grondwettelijk Hof als toezichter op wetskrachtige normen

	B. De toegang tot het Grondwettelijk Hof
	C. De rechtspleging voor het Grondwettelijk Hof
	1. De schriftelijke en tegensprekelijke aard van de rechtspleging
	2. Inleiding en toewijzing van de zaak
	3. De behandeling van de zaak
	4. Eventuele terechtzitting en beraad over de zaak
	5. De arresten van het Grondwettelijk Hof en hun gevolgen
	6. De gewaarborgde anonimiteit van de partijen in bekendmakingen


	HOOFDSTUK 2. DE RECHTSPREKENDE ACTIVITEITEN VAN HET HOF IN 2017
	A. Belangwekkende beslissingen van het Hof
	1. GRONDWETTELIJK RECHT - BEVOEGDHEIDSVERDELING
	Territorialiteitsbeginsel – Kilometerheffing voor zware vrachtwagens – Intergewestelijke samenwerking (arrest nr. 30/2017 van 23 februari 2017)
	Fiscaal recht – Vlaamse energieheffing (« Turteltaks ») – Behoud van de gevolgen (arrest n. 83/2017 van 22 juni 2017 en persbericht betreffende het arrest nr. 83/2017)

	2. GRONDWETTELIJK RECHT - RECHTEN EN VRIJHEDEN
	Uitwisseling van fiscale informatie - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer (arrest nr. 32/2017 van 9 maart 2017)
	Vestiging en invordering van de belastingen - Onderzoek en controle - Toegang van de belastingadministratie tot de beroepslokalen en de lokalen waar de werkzaamheden worden uitgeoefend - Onschendbaarheid van de woning – Recht op eerbiediging van het p...
	Recht op toegang tot een rechter – Belasting over de toegevoegde waarde – Diensten van advocaten (arrest nr. 27/2017 van 23 februari 2017 en informatieve nota betreffende het arrest nr. 27/2017)
	Recht op een onafhankelijke en onpartijdige rechter – Aansprakelijkheid van de overheid – Fout begaan door het Hof van Cassatie in de uitoefening van de rechtsprekende functie – Voorziening in cassatie (arrest nr. 29/2017 van 23 februari 2017)
	Audi alteram partem - Personeel van de openbare diensten - Arbeidsovereenkomst - Ontslag (arrest nr. 86/2017 van 6 juli 2017)
	Vrijheid van eredienst – Onderwijs – Inspecteurs godsdienst - Afzetting (arrest nr. 45/2017 van 27 april 2017)
	Onderwijs – Nederlandstalige scholen (Brussel-Hoofdstad) – Voorrang bij inschrijving (arrest nr. 19/2017 van 16 februari 2017)
	Standstill-verplichting – Veranderlijke datum – Recht op onderwijs – Weigering van inschrijving van een frauderende student (arrest nr. 85/2017 van 6 juli 2017)
	Onderwijs - Hoger onderwijs – Studie geneeskunde en studie tandheelkunde – Ingangs- en toegangsexamen – Overgangsregeling – Vrijheid van onderwijs (arrest nr. 103/2017 van 1 september 2017 en arrest nr. 142/2017 van 30 november 2017)
	Onderwijs - Gesubsidieerd vrij onderwijs - Ontslag van een personeelslid dat blijkens een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest van het arbeidsgerecht onrechtmatig werd ontslagen - Verlies van de weddetoelage - Vrijheid van onderwijs (arrest ...
	Recht op juridische bijstand – Juridische tweedelijnsbijstand – Vergoeding van de prestaties van advocaten – Standstill-verplichting (arrest nr. 71/2017 van 15 juni 2017)
	Recht op collectief onderhandelen en vakbondsvrijheid – Representativiteit van de vakorganisaties van de openbare diensten – Staking - NMBS (arrest nr. 64/2017 [schorsing] van 18 mei 2017 en arrest nr. 101/2017 van 26 juli 2017)
	Raad van State - Afdeling wetgeving - Bekendmaking van de adviezen (arrest nr. 149/2017 van 21 december 2017)

	3. ADMINISTRATIEF RECHT
	Verenigingen van gemeenten - Fiscale regeling (arrest nr. 66/2017 van 1 juni 2017)

	4. STRAFRECHT
	Verbeurdverklaring – Uitstel - Eigendomsrecht - Behoud van de gevolgen (arrest nr. 12/2017 van 9 februari 2017)

	5. STRAFRECHTSPLEGING
	Toegang tot een dossier in het opsporingsonderzoek – Weigering – Beroep – Leemte in de wetgeving (arrest nr. 6/2017  van 25 januari 2017)
	Europees aanhoudingsbevel - Borgsom – Beroep – Leemte in de wetgeving (arrest nr. 140/2017 van 30 november 2017)
	Hof van assisen – Verzachtende omstandigheden – Correctionalisering en contraventionalisering – Huiszoeking in het kader van een mini-onderzoek – Onmiddellijk cassatieberoep in het kader van een voorlopige hechtenis – Voorlopige hechtenis onder elektr...

	6. FISCAAL RECHT
	BTW-Wetboek – Vrijstellingen – Chiropractors en osteopaten – Esthetische behandelingen – Handhaving van de gevolgen – Prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (arrest nr. 106/2017 van 28 september 2017)
	Kilometerheffing ten laste van zware vrachtvoertuigen (arrest nr. 30/2017 van 23 februari 2017)

	7. HANDELS-, ECONOMISCH EN FINANCIEEL RECHT
	Toekenning van de staatswaarborg voor de terugbetaling aan vennoten die natuurlijke personen zijn, van hun deel in het kapitaal van de erkende coöperatieve vennootschappen (arrest nr. 70/2017 van 15 juni 2017)
	Gerechtelijke reorganisatie en faillissement - Boedelschulden - Fiscale schuldvorderingen (arrest nr. 47/2017 van 27 april 2017)
	Verzekeringsrecht – Motorrijtuigverzekering – Vergoeding van de schade als gevolg van een ongeval waarbij twee voertuigen betrokken zijn wanneer de aansprakelijkheden van de bestuurders ervan niet kunnen worden vastgesteld (arrest nr. 84/2017 van 22 j...
	Elektronische communicatie - Betalende diensten en reclame - Bescherming van de consument – Handhaving van de gevolgen (arrest nr. 93/2017 van 13 juli 2017)
	Intellectuele eigendom – Uitvindingsoctrooi – Territoriale reikwijdte (arrest nr. 105/2017 van 28 september 2017)

	8. GERECHTELIJK RECHT
	Vorderingsbevoegdheid van de Orde van architecten (arrest nr. 31/2017 van 23 februari 2017)
	Collectief belang - Vordering van de « Ordre des barreaux francophones et germanophone » die ertoe strekt de belangen van de rechtzoekende inzake fundamentele vrijheden te behartigen (arrest nr. 87/2017 van 6 juli 2017)
	Strafuitvoeringsrechtbank - Advocaat die een assessor vervangt (arrest nr. 53/2017 van 11 mei 2017)
	Rechterlijke organisatie – Hoven en rechtbanken – Leden van de rechterlijke orde – Gerechtelijk arrondissement Eupen – Mechanisme van mobiliteit door benoeming in subsidiaire orde - Overgangsregeling (arrest nr. 113/2017 van 12 oktober 2017)
	Arbitrage - Derdenverzet - Vernietiging van de uitspraak - Leemte in de wetgeving (arrest nr. 21/2017 van 16 februari 2017)

	9. BURGERLIJK RECHT
	Adoptie – Afstamming – Meemoederschap – Vordering tot betwisting (arrest nr. 24/2017 van 16 februari 2017)
	Adoptie - Huwelijksbeletsel (arrest nr. 25/2017 van 16 februari 2017)
	Adoptie - Voorwaarden voor adoptie - Leeftijdsverschil tussen adoptant en geadopteerde (arrest nr. 131/2017 van 23 november 2017)
	Afstamming - Naamsverandering (arrest nr. 50/2017 van 26 april 2017)
	Burgerrechtelijke aansprakelijkheid – Openbare werkgever – Gesubsidieerd onderwijs van de Franse Gemeenschap – Terugvordering van de schade geleden door de openbare werkgever ten aanzien van de derde die aansprakelijk is voor de schade veroorzaakt aan...

	10. SOCIAAL RECHT
	Arbeidsovereenkomsten - Flexi-jobs in de horecasector - Voorwaarden en arbeidsrechtelijke, socialezekerheidsrechtelijke en fiscaalrechtelijke modaliteiten – Recht op collectief onderhandelen (arrest nr. 107/2017 van 28 september 2017)
	Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Schade wegens arbeidsongeschiktheid - Verlies van een kans (arrest nr. 42/2017 van 30 maart 2017)
	Kinderbijslag - Berekening van het bedrag - Rangbepaling van de kinderen - Het niet in aanmerking nemen van kinderen uit een vorig huwelijk – Leemte in de wetgeving (arrest nr. 118/2017 van 12 oktober 2017)
	Pensioenen van de publieke sector – Diplomabonificatie – Geleidelijke afschaffing (arrest nr. 104/2017 van 28 september 2017)
	Pensioenen - Hervormingen - Pensioengerechtigde leeftijd en loopbaanvoorwaarden - Voorwaarden voor de toegang tot het vervroegd pensioen - Minimumleeftijd voor het overlevingspensioen (arrest nr. 135/2017 van 30 november 2017)

	11. INTERNATIONAAL RECHT
	Niet-vatbaarheid voor beslag van de bezittingen van buitenlandse mogendheden en internationale organisaties (arrest nr. 48/2017 van 27 april 2017)


	B. Statistieken van de activiteiten van het Hof in 20172F
	1. Algemeen
	2. Arresten op beroep tot vernietiging
	3. Arresten op vordering tot schorsing
	4. Arresten op prejudiciële vraag


	HOOFDSTUK 3. ORGANISATIE EN ACTIVITEITEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF IN 2017
	A. De inrichting van het Grondwettelijk Hof
	1. WETTELIJKE REGELING VAN DE INRICHTING
	2. PERSONALIA in 2017

	B. Werking van het Hof
	1. Rechtsprekende activiteit
	2. Werkingsmiddelen
	3. Personeelsformatie
	4. Informatisering
	5. Communicatie
	6. NATIONALE EN Internationale contacten
	a. Bezoeken aan het Hof
	b. Deelname aan nationale en internationale bijeenkomsten
	c. Andere vormen van internationale samenwerking
	BIJLAGEN



	A. Samenstelling van het Hof in 2017
	B. Datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de arresten die het Hof in 2017 heeft gewezen
	C. Stand van de zaken waarin een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Unie is gesteld7F


