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VOORWOORD 

Het Jaarverslag 2018 is het zestiende jaarverslag dat door het Grondwettelijk Hof 
wordt gepubliceerd en het vierde dat enkel in elektronische vorm verschijnt. Wij 
hopen dat het verdwijnen van de papieren drager, hoofdzakelijk te wijten aan de 
aan het Hof opgelegde 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 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.  

In 2018 heeft het Hof 183 arresten gewezen, waarvan 99 op prejudiciële vragen. 
Dat laatste cijfer bewijst de intensiteit van de dialoog tussen het Hof en de andere 
rechtscolleges. Het Hof dialogeert eveneens met het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens en met het Hof van Justitie van de Europese Unie. Aan dat 
laatste werden in 2018 in vier 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 bilaterale vergaderingen.  

Zoals steeds bevat het verslag een samenvatting van de voornaamste arresten, 
die betrekking hebben op een zeer groot aantal rechtstakken. Dat alles toont, 
voor zover nodig, het in onze democratische rechtsstaat essentiële karakter aan 
van de door het Hof uitgeoefende grondwettigheidstoets van wetskrachtige 
normen.  

 

André ALEN      François DAOÛT    

  

Voorzitters van het Grondwettelijk Hof 
 

  

https://www.const-court.be/
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HOOFDSTUK 1. JURIDISCH KADER VAN DE WERKING 
VAN HET HOF IN 2018 

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 2018 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 
Hof stellen. Die verplichting vloeit voort uit het feit dat het Grondwettelijk Hof 
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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 gelijk, 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). 

Bij de beoordeling van de vraag of een zaak1 in staat van wijzen was, besliste het 
Hof in 2018 in bijna alle gevallen dat er geen aanleiding was om een 
terechtzitting te houden. Voor de behandeling van de vordering tot schorsing in 
                                                      
1 Onder zaak wordt, voor alle duidelijkheid, hier verstaan de op zichzelf staande zaak of de 
samengevoegde zaken die leiden tot één arrest. 
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10 zaken stelde het Hof ambtshalve een zitting vast. In 2018 werden 
14 terechtzittingen georganiseerd, tijdens welke 48 zaken werden behandeld. 
Gemiddeld stonden er dus iets meer dan 3 zaken op de agenda van een 
terechtzitting (in 2016 en 2017 bijna 3 zaken). Tijdens 3 terechtzittingen werd 
telkens slechts 1 zaak behandeld. Tijdens 1 terechtzitting werden 7 zaken gepleit.  

Uit de 183 arresten die in 2018 werden gewezen, blijkt dat er 49 werden gewezen 
nadat een terechtzitting had plaatsgevonden. In 11 van de zaken die tot deze 
arresten hebben geleid, werden de pleidooien gehouden in 2017.2 In één zaak 
werd een terechtzitting, die in 2017 was gehouden, voortgezet in 2018. 3 Uit 
7 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 of bij de heropening van de debatten naar aanleiding van een arrest 
van het Hof van Justitie ingevolge een prejudiciële vraag van het Grondwettelijk 
Hof.  

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. Dit is een termijn van orde. De arresten van het Grondwettelijk Hof zijn 
van rechtswege uitvoerbaar en niet vatbaar voor beroep. Zij worden in het 
Nederlands en het Frans gewezen. Zij worden bovendien in het Duits gewezen 
voor de beroepen tot vernietiging en voor de zaken die in het Duits aanhangig 
zijn gemaakt.  
                                                      
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 
2017 werden gepleit, in 2018 het arrest werd gewezen, zoals er ook in 2018 terechtzittingen zijn 
geweest in zaken waarin het arrest pas in 2019 zal worden gewezen. Van de zaken die in 2018 op 
de terechtzitting werden behandeld, werden er 38 beëindigd met een arrest in hetzelfde jaar. 
3 Zie arrest nr. 48/2018. 
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Zij kunnen door de voorzitters worden uitgesproken in openbare terechtzitting. 
Indien niet, hetgeen bijna steeds 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 dan 
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). 
Bovendien begint vanaf de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad, van het 
arrest gewezen op een prejudiciële vraag en waarin een schending is vastgesteld, 
een nieuwe termijn van zes maanden te lopen voor het instellen van een beroep 
tot vernietiging van de desbetreffende wetskrachtige norm. 
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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 2018 werd in 48 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). 

 

 

  



Jaarverslag 2018 

15 

HOOFDSTUK 2. DE RECHTSPREKENDE ACTIVITEITEN 
VAN HET HOF IN 2018 

A. Belangwekkende beslissingen van het Hof 

1. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Zitting met gesloten deuren (arrest nr. 1/2018 van 11 januari 2018) 

Wanneer de openbaarheid van de zitting aanleiding zou kunnen geven tot 
incidenten die een gevaar voor de orde kunnen vormen, beslist het Hof, te dezen 
bij tussenarrest, dat de zitting met gesloten deuren dient te worden gehouden. 
Indien de partij die heeft verzocht om aanwezig te zijn op de zitting, een 
gevangenisstraf ondergaat wegens het leiden van een terroristische groep en het 
algemeen dreigingsniveau daarenboven door het Coördinatieorgaan voor de 
dreigingsanalyse is vastgesteld op een zeer hoog niveau, kan de terechtzitting, 
rekening houdend met de actuele infrastructuur van het Hof, niet onder optimale 
veiligheidsvoorwaarden verlopen. 

Belang van de verzoekers – Vereniging zonder winstoogmerk (arrest nr. 61/2018 
van 31 mei 2018) 

De tussenkomst in een beroep tot vernietiging van twee vzw’s die hebben 
meegeholpen bij het opstellen van het wetsvoorstel waaruit de bestreden wet 
voortvloeit, wordt ontvankelijk geacht, aangezien die medewerking aantoont dat 
hun maatschappelijk doel door het arrest van het Hof kan worden geraakt 
(B.3.3). 

Schorsing – Ontginningsmogelijkheden - Inspraak - Aantasting leefomgeving 
(arrest nr. 107/2018 van 19 juli 2018) 

Het Hof schorst de artikelen 68 en 69 van het decreet van het Vlaamse Gewest 
van 8 december 2017 « houdende wijziging van diverse bepalingen inzake 
ruimtelijke ordening, milieu en omgeving », die zonder inspraakmogelijkheden 
bijkomende ontginningsmogelijkheden hebben toegekend. Het moeilijk te 
herstellen ernstig nadeel dat erin bestaat dat de beoogde onderneming ingevolge 
die bepalingen op korte termijn een vergunning zou kunnen krijgen, kan niet 
door een vernietiging worden rechtgezet, daar de onmiddellijke uitvoering van 
de bepalingen in tussentijd een voortdurende aantasting van de leefomgeving 
(o.a. stof-, licht-, geluids-, en verkeershinder) met zich zou meebrengen. Daarbij 
nam het Hof in overweging dat de uitbreiding van de exploitatiemogelijkheden 
ook kon worden bereikt met de aanname van een ruimtelijk uitvoeringsplan, een 
procedure waarin de mogelijkheid tot inspraak wel aanwezig is (B.10.3). 
Bovendien kan van de verzoekende partijen niet worden geëist dat zij, nadat een 
omgevingsvergunning is verleend, gelet op de reeds gevoerde en hangende 
procedures, nieuwe juridische procedures moeten voeren om de vergunde 

http://www.const-court.be/public/n/2018/2018-001n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2018/2018-061n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2018/2018-107n.pdf
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bijkomende activiteiten te laten verbieden teneinde hun leefomgeving te 
beschermen, en dat zij intussen een aantasting daarvan ondergaan (B.7.2).  

(De bestreden bepalingen werden vernietigd bij arrest nr. 144/2018 van 
18 oktober 2018) 

Schorsing – Beëindiging mandaat - Rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel - 
Gebrek aan overgangsregeling - Leemte in de wetgeving (arrest nr. 183/2018 van 
19 december 2018) 

Artikel 19, § 2, van de wet van 8 juli 2018 « houdende bepalingen inzake de 
proefbank voor vuurwapens » beëindigt van rechtswege de mandaten bij de 
proefbank op 1 januari 2019 of op een eerdere bij koninklijk besluit bepaalde 
datum, maar het bepaalt ook dat de betrokkenen hun mandaat verder blijven 
uitoefenen tot er in hun vervanging is voorzien. Die wet stelt voor de directeur 
van de proefbank een systeem van hernieuwbare mandaten van zes jaar in de 
plaats. 

Door de maatregel, die van rechtswege een einde maakt aan de betrekking van 
de directeur van de proefbank, op een dergelijk korte termijn in werking te laten 
treden en door niet in overgangsmaatregelen te voorzien, heeft de wetgever een 
maatregel genomen die ernstige gevolgen heeft voor de betrokkene. Die gang 
van zaken wordt nochtans niet verantwoord door een dwingende reden van 
algemeen belang (B.11.1 en B.14). 

Hoewel de verzoekende partij als statutair ambtenaar dient te aanvaarden dat 
haar ambt of elementen van haar statuut eenzijdig kunnen worden gewijzigd met 
toepassing van de « wet van de veranderlijkheid », kan zij evenwel, in geval van 
de wijziging of de afschaffing van haar ambt, verwachten dat adequate 
overgangsbepalingen worden aangenomen zoals, in voorkomend geval, de 
overplaatsing naar een andere functie, een andere dienst of een andere instelling, 
teneinde rekening te houden met het vaste karakter van de betrekking dat een 
wezenlijk kenmerk van het statutair ambt is (B.11.1). 

Het Hof besluit daarom tot een schending van de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, in samenhang gelezen met het rechtszekerheidsbeginsel en het 
vertrouwensbeginsel. Het Hof schorst artikel 19, § 2, van de wet van 8 juli 2018 in 
zoverre het betrekking heeft op de directeur van de proefbank voor vuurwapens 
zonder in een adequate overgangsbepaling te voorzien. 

(Bij zijn arrest nr. 47/2019 van 19 maart 2019 heeft het Hof artikel 19, § 2, van de 
wet van 8 juli 2018 vernietigd in zoverre het betrekking heeft op de directeur van 
de proefbank voor vuurwapens zonder in een adequate overgangsbepaling te 
voorzien) 

http://www.const-court.be/public/n/2018/2018-183n.pdf
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2. GRONDWETTELIJK RECHT - BEVOEGDHEIDSVERDELING 

Afvalbeleid – Terugnameplicht – Federale loyauteit – Samenwerkingsakkoord – 
Boekhoudkundige verplichtingen – Overheidsopdrachten – Misbruik van 
machtspositie – Delegatie aan de uitvoerende macht (arrest nr. 37/2018 van 
22 maart 2018) 

Artikel 8bis, §§ 1 tot 6, van het decreet van het Waalse Gewest van 27 juni 1996 
« betreffende de afvalstoffen » is vervangen bij artikel 79 van het decreet van 
23 juni 2016 « houdende wijziging van het Milieuwetboek, van het Waterwetboek 
en van verscheidene decreten inzake afvalstoffen en milieuvergunning », 
waartegen een beroep tot vernietiging is ingesteld. Die bepalingen voorzien in 
een plicht tot terugname van afval dat eraan onderworpen is, namelijk onder 
meer afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en afgedankte batterijen 
en accu’s. Die terugnameplicht geldt voor de producenten, die daartoe kunnen 
kiezen tussen een individueel systeem en een collectief systeem, via instellingen 
die door het bestreden decreet worden aangeduid met de term 
« eco-organismen ».  

Artikel 8bis, § 1, eerste lid, van het decreet van 27 juni 1996 schendt het beginsel 
van de federale loyauteit doordat de Waalse decreetgever, zonder voorafgaand 
overleg met de wetgevers van de andere gewesten, een definitie heeft 
aangenomen van het begrip « producent die onderworpen is aan de uitgebreide 
verantwoordelijkheid » die de Belgische Staat mogelijkerwijs belemmert om de 
doelstellingen te bereiken die hem door de Europese Unie worden opgelegd. 
Aangezien er voor de beoogde producten geen gewestelijke submarkten zijn, 
aangezien de door de Europese richtlijnen opgelegde inzamelingspercentages op 
het gehele Belgische grondgebied moeten worden bereikt en aangezien de 
terugnameplicht voor alle producenten moet gelden, lijkt het onvermijdelijk dat 
de gewesten in overleg definities aannemen van de als producent beschouwde 
persoon die verantwoordelijk is voor de inzameling en de verwerking van alle 
elektrische of elektronische apparatuur en van elke batterij of accu die hij op de 
Belgische markt brengt (B.3-B.11). 

De bestreden bepalingen zijn bovendien niet in overeenstemming met de 
bevoegdheidverdelende regels in zoverre zij de Waalse Regering verplichten om 
het bedrag van de voorzieningen die door de eco-organismen kunnen worden 
aangelegd, te beperken tot een bepaalde som. Een dergelijke regel interfereert 
immers rechtstreeks met de boekhoudkundige verplichtingen die aan de vzw’s 
zijn opgelegd, en maakt bijgevolg inbreuk op de federale bevoegdheid voor de 
boekhoudkundige regels inzake vzw’s. Die regel is overigens niet noodzakelijk 
voor de uitoefening, door de gewestwetgever, van zijn bevoegdheid inzake 
afvalbeheer en hij zou in bepaalde omstandigheden de eco-organismen beletten 
om de boekhoudkundige verplichtingen die hun worden opgelegd door de ter 
zake bevoegde federale wetgever, na te komen (B.33-B.37). 

De bestreden bepalingen zijn daarentegen in overeenstemming met de 
bevoegdheidverdelende regels in zoverre zij : 

http://www.const-court.be/public/n/2018/2018-037n.pdf
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-  de Waalse Regering ertoe machtigen om het bestek van de eco-organismen 
waarbij de producenten zich kunnen aansluiten, vast te leggen zonder vooraf een 
samenwerkingsakkoord te sluiten met de twee andere gewesten. Die bepalingen 
verhinderen de andere gewesten immers niet hun bevoegdheid in dezelfde 
aangelegenheid uit te oefenen door, in voorkomend geval, hun uitvoerende 
macht ook te machtigen om een bestek aan te nemen dat verplicht is voor de 
eco-organismen die zij op hun grondgebied erkennen (B.12-B.13); 

-  erin voorzien dat het bestek van de eco-organismen dat door de Regering moet 
worden vastgelegd, bepalingen bevat met betrekking tot de « juridische en 
technische voorwaarden waaronder de verwijdering [lees : ophaling] en het 
beheer van de goederen en het afval worden georganiseerd ». Op zichzelf 
beschouwd gelasten die bepalingen de Regering niet om de federale wetgeving 
op de overheidsopdrachten toepasselijk te maken op de eco-organismen. Zij 
bevatten evenmin een « beginsel van nabijheid » dat zou gelden voor de 
eco-organismen bij de ophaling en het beheer van de goederen en het afval. De 
uitoefening van de aan de Waalse Regering verleende machtiging wordt 
bovendien gecontroleerd door de bevoegde rechter (B.19-B.24); 

-  erin voorzien dat het bestek van de eco-organismen dat door de Regering moet 
worden vastgelegd, bepalingen bevat met betrekking tot de « voorwaarden 
waaronder een organisme al dan niet, rechtstreeks of onrechtstreeks, met name 
via een filiaal, een operationele afvalbeheersactiviteit mag uitoefenen ». Op 
zichzelf beschouwd bevat die bepaling geen enkele verwijzing naar een doel van 
bestrijding van misbruik van machtspositie op het gebied van inzameling, beheer 
en verwerking van afval, noch maatregelen om zulk een doel te bereiken. Ook 
hier wordt de uitoefening van de aan de Waalse Regering verleende machtiging 
overigens gecontroleerd door de bevoegde rechter (B.25-B.29). 

Vreemdelingen - Nieuwkomersverklaring - Verblijfsvoorwaarde - Integratie 
(arrest nr. 126/2018 van 4 oktober 2018) 

Ingevolge artikel 4 van de wet van 18 december 2016 « tot invoering van een 
algemene verblijfsvoorwaarde in de wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen » dient elke vreemdeling die langer dan drie maanden in België 
wenst te verblijven, bij zijn aanvraag een « nieuwkomersverklaring » te 
ondertekenen waarbij hij aangeeft de in België geldende rechten, plichten, 
waarden en vrijheden te begrijpen en ernaar te zullen handelen. Daarnaast moet 
hij ook inspanningen leveren waaruit zijn integratiebereidheid blijkt. Met die 
nieuwe maatregelen worden doelstellingen inzake de integratie en participatie 
van nieuwkomers beoogd. 

Zowel de vereiste van het voegen van een ondertekende nieuwkomersverklaring 
bij een verblijfsaanvraag als de vereiste dat de nieuwkomer zijn bereidheid tot 
integratie tijdens het eerste beperkte verblijfsrecht dient te bewijzen, vallen onder 
de federale bevoegdheid betreffende het regelen van de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

http://www.const-court.be/public/n/2018/2018-126n.pdf
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Hetzelfde geldt voor de controle ervan en de mogelijke beëindiging van het 
verblijfsrecht door de minister of zijn gemachtigde bij gebrekkige inspanningen 
(B.12). 

De omstandigheid dat een wet kan bijdragen tot de verwezenlijking van een 
doelstelling die ook wordt nagestreefd door de bevoegde deelentiteiten bij de 
uitoefening van hun bevoegdheden inzake het onthaal en de integratie van 
inwijkelingen, kan op zich geen schending van de bevoegdheidverdelende regels 
inhouden. Dat zou daarentegen wel het geval zijn wanneer de federale wetgever, 
door het aannemen van zulk een maatregel, de uitoefening, door de bevoegde 
deelentiteiten, van hun bevoegdheden onmogelijk of uitermate moeilijk zou 
maken (B.13.2). 

De nieuwkomersverklaring wordt opgevat als een instrument dat toelaat de 
betrokken vreemdelingen voor een eerste maal kennis te laten nemen van de 
fundamentele normen en waarden van de Belgische samenleving. Die normen en 
waarden zijn gebaseerd op de fundamentele rechten en vrijheden vervat in de 
Belgische Grondwet en in de mensenrechtenverdragen en op andere in België 
van kracht zijnde rechtsnormen. Bijgevolg heeft de omstandigheid dat de 
betrokken vreemdelingen dienen te verklaren dat zij die normen en waarden 
begrijpen, op zich niet tot gevolg dat het beleid dat de bevoegde deelentiteiten 
wensen te voeren op het vlak van het onthaal en de integratie van inwijkelingen 
onmogelijk of uitermate moeilijk zou worden gemaakt. Het feit dat de betrokken 
vreemdelingen verklaren de bedoelde normen en waarden, in hun meest 
essentiële vorm, te begrijpen, belemmert de bevoegde deelentiteiten immers niet 
om dat begrip via de door hen georganiseerde integratietrajecten uit te diepen op 
een wijze die kan leiden tot de door hen nagestreefde integratie van de betrokken 
vreemdelingen in de samenleving (B.15.5).  

De bestreden wet bevat een niet-cumulatieve en niet-limitatieve lijst van 
integratiecriteria aan de hand waarvan de minister of zijn gemachtigde zowel de 
bereidheid als de inspanningen tot integratie van de vreemdeling dient te 
beoordelen. Voor zover een gebrekkige integratie die het gevolg is van het niet-
voldoen aan één van de criteria niet op zichzelf leidt tot het einde van het 
verblijfsrecht, doet die wet geen afbreuk aan de bevoegdheden van de 
deelentiteiten. Hoewel één van de beoordelingscriteria waarmee rekening kan 
worden gehouden het volgen van een door de deelentiteiten georganiseerde 
inburgeringscursus is, leidt dat niet tot een verplichting voor de deelentiteiten 
om zulke cursus in te richten, en sluit het evenmin uit dat vreemdelingen andere 
onthaal- en integratie-initiatieven van de deelentiteiten kunnen aanwenden als 
bewijs van hun bereidheid en inspanningen tot integratie (B.19-B.21). 

Gemeenten en provincies – Verkiezingen - Keuze van techniek van stemming - 
Beginsel van de lokale autonomie (arrest nr. 115/2018 van 20 september 2018) 

Artikel 45 van het decreet van het Waalse Gewest van 9 maart 2017 « houdende 
wijziging van bepaalde bepalingen van het Wetboek van de Plaatselijke 
Democratie en de Decentralisatie », waarmee de decreetgever voor de gemeenten 
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van het Franse taalgebied het geautomatiseerd stemsysteem bij de 
provincieraads-, gemeenteraads- of districtsraadsverkiezingen heeft opgeheven, 
doet niet op onevenredige wijze afbreuk aan het beginsel van de lokale 
autonomie.  

De keuze van de techniek van stemming bij de lokale verkiezingen in de 
gemeenten van het Franse taalgebied en in de gemeenten van het Duitse 
taalgebied, valt onder de bevoegdheid van het Waalse Gewest en van de 
Duitstalige Gemeenschap, en niet onder die van de gemeenten. Die bevoegdheid 
dient evenwel te worden uitgeoefend met inachtneming van het beginsel van de 
lokale autonomie, gewaarborgd bij de artikelen 41, eerste lid, en 162, tweede lid, 
2°, van de Grondwet (B.21).  

Het beginsel van de lokale autonomie veronderstelt dat de lokale overheden zich 
elke aangelegenheid kunnen toe-eigenen waarvan zij menen dat die tot hun 
belang behoort en ze kunnen regelen zoals zij dat opportuun achten. De 
decreetgever vermag daarentegen te oordelen dat een aangelegenheid beter zal 
worden geregeld op een meer algemeen bestuursniveau, met name op een 
eenvormige manier voor het gehele grondgebied waarvoor zij bevoegd is, 
of - zoals te dezen - voor een deel van het grondgebied, in zoverre die inbreuk op 
het beginsel van de lokale autonomie niet ertoe zou leiden dat de gemeenten of 
provincies het geheel of de essentie van hun bevoegdheden wordt ontzegd 
(B.22.1).  

De decreetgever vermocht redelijkerwijs ervan uit te gaan dat de organisatie van 
de lokale verkiezingen beter zou worden geregeld op een meer algemeen 
bestuursniveau dan op het lokale niveau. Zo niet zouden de provincies en de 
gemeenten, elk wat hen betreft, immers de voor de verkiezing van de organen 
die hen samenstellen aangewende techniek van stemming zelf moeten hebben 
regelen (B.23). 

Fiscaal recht – Belasting en retributie – Bijzonderemeerderheidswet – Financiële 
bijdrage ten laste van de exploitanten van kansspelen (arrest nr. 42/2018 van 
29 maart 2018) 

De financiering van de werking van de Kansspelcommissie valt ten laste van de 
exploitanten van die spelen, die gehouden zijn tot de betaling van een jaarlijkse 
bijdrage. Kredieten die op het einde van het begrotingsjaar niet zijn opgebruikt, 
blijven bewaard in een onderscheiden fonds. 

Een begrotingswet van 12 juli 2016 heeft een deel van de beschikbare middelen 
van dat fonds gedesaffecteerd en toegewezen aan de algemene middelen van de 
Schatkist. 

Die begrotingsbepaling is niet bestaanbaar met de bevoegdheidverdelende 
regels. Rekening houdend met de aanzienlijke omvang van de onttrekking van 
de bedoelde middelen aan de oorspronkelijke bestemming en de herbestemming 
ervan, overtreft de bijdrage die de federale overheid heft, de werkelijke 
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werkingskosten van de Kansspelcommissie immers in aanzienlijke mate. Bij 
gebrek aan een redelijke verhouding tussen de kostprijs of de waarde van de 
verstrekte dienst en het bedrag dat de bijdrageplichtige verschuldigd is, kan die 
bijdrage niet als een retributie worden aangemerkt die de federale wetgever zou 
kunnen instellen op grond van zijn bevoegdheid inzake kansspelen.  

Zij moet bijgevolg als een belasting worden aangemerkt, aangezien een 
aanzienlijk deel van de beschikbare middelen van bestemming verandert buiten 
het fonds van de Kansspelcommissie. De wijziging van de bestemming van de 
opbrengst van de belasting op de spelen en weddenschappen die een 
gewestelijke belasting is, vergt evenwel een wijziging, bij een 
bijzonderemeerderheidswet, van de wetsbepalingen betreffende de financiering 
van de gemeenschappen en de gewesten. Optredend bij gewone meerderheid, is 
de federale wetgever te dezen niet bevoegd om een belasting in te stellen.  

Ingevolge die vernietiging wordt het bedrag van de afgekeurde wijziging van 
bestemming opnieuw toegevoegd aan het fonds van de Kansspelcommissie. De 
bijdrage zou daardoor de aard van een retributie behouden, op voorwaarde dat 
de opbrengst daarvan uitsluitend wordt bestemd voor de werking van de 
Kansspelcommissie, of verhoudingsgewijs wordt terugbetaald aan de 
bijdrageplichtigen, of wordt verrekend met hun toekomstige bijdragen (B.22-
B.23). 

Fiscaal recht – Spelen en weddenschappen – Btw – Belastbare materie – 
Bijzonderemeerderheidswet – Handhaving van de gevolgen (arrest nr. 34/2018 
van 22 maart 2018) 

De belasting op de spelen en weddenschappen is een gewestbelasting; de 
gewesten zijn bevoegd om de aanslagvoet, de heffingsgrondslag en de 
vrijstellingen te wijzigen, terwijl het de federale wetgever toekomt om de 
belastbare materie te bepalen, bij een met een bijzondere meerderheid 
aangenomen wet (B.8.4). 

De programmawet van 1 juli 2016 heeft de btw-vrijstelling die de langs 
elektronische weg aangeboden kans- en geldspelen (de online kans- en 
geldspelen) genoten, opgeheven, waarbij de vrijstelling wel werd behouden voor 
de langs andere weg aangeboden spelen. 

Die bepalingen schenden de bevoegdheidverdelende regels in zoverre zij niet bij 
bijzondere meerderheid zijn aangenomen, terwijl ze betrekking hebben op de 
belastbare materie van de belasting (B.13). 

Doordat de bestreden bepalingen bij de berekening van de btw geen rekening 
houden met de gewestelijke belasting op spelen en weddenschappen, wordt de 
werkelijke brutomarge van de organisatie van online kans- en geldspelen zowel 
aan de btw (21 %) als aan de gewestelijke belasting op de spelen en 
weddenschappen (basistarief van 11 of 15 % naargelang het gewest) 
onderworpen. Het aanbieden van de betrokken spelen en weddenschappen 
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wordt op die manier duurder en minder aantrekkelijk, terwijl het in de eerste 
plaats aan de gewestelijke wetgever, die krachtens artikel 3, eerste lid, 1°, van de 
bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de 
gemeenschappen en de gewesten bevoegd is voor het vaststellen van de 
aanslagvoet en de vrijstellingen van de belasting op de spelen en 
weddenschappen, toekomt om zich uit te spreken over de wenselijkheid daarvan 
(B.11-B.13). 

De gevolgen van de vernietigde bepalingen worden gehandhaafd rekening 
houdend met de budgettaire en administratieve moeilijkheden die de 
terugbetaling van de reeds betaalde belastingen zou teweegbrengen (B.16). 

Tewerkstelling - Personen die het recht op maatschappelijke integratie genieten – 
Gemeenschapsdienst (arrest nr. 86/2018 van 5 juli 2018) 

De bestreden wet van 21 juli 2016 « houdende wijziging van de wet van 26 mei 
2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie » bepaalt dat het 
geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI) betrekking 
kan hebben op een vrijwillige gemeenschapsdienst van leefloners, die dan met 
hun instemming een onlosmakelijk dwingend geheel met het GPMI vormt en die 
kan worden beschouwd als een bewijs van werkbereidheid.  

Aangezien de gemeenschapsdienst niet als een « onverplicht » vrijwilligerswerk 
kan worden beschouwd en aangezien de activiteiten die het voorwerp kunnen 
uitmaken van die dienst ook niet kunnen worden onderscheiden van activiteiten 
die het voorwerp kunnen uitmaken van bezoldigde arbeid, blijkt dat de huidige 
vorm van de gemeenschapsdienst ressorteert onder de bevoegdheid die bij de 
bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming 
aan de gewesten is toegewezen inzake de tewerkstelling van personen die het 
recht op maatschappelijke integratie genieten (artikel 6, § 1, IX, 2°/1, van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen). Bijgevolg 
vernietigt het Hof de artikelen 3 en 6, 2°, van de bestreden wet, in zoverre zij de 
OCMW’s de mogelijkheid bieden, enerzijds, aan de gerechtigden van het leefloon 
een gemeenschapsdienst voor te stellen om te doen blijken van hun 
werkbereidheid en, anderzijds, die dienst in de geïndividualiseerde projecten 
voor maatschappelijke integratie op te nemen met de sancties die daarmee 
gepaard gaan (B.30). 

3. GRONDWETTELIJK RECHT – RECHTEN EN VRIJHEDEN 

Formele motivering – Ontslag - Contractueel overheidspersoneel (arrest 
nr. 84/2018 van 5 juli 2018) 

In de interpretatie dat de wet van 29 juli 1991 « betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van bestuurshandelingen » niet van toepassing is op het ontslag van 
een contractueel ambtenaar, waardoor deze niet onmiddellijk de motieven van 
zijn ontslag kent, terwijl de beëindiging van het ambt van een statutair 
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ambtenaar wel gemotiveerd dient te zijn, waardoor deze wel onmiddellijk de 
motieven van de beëindiging kent, is er geen onverantwoord verschil in 
behandeling. 

Ten aanzien van de toepassing van de formele motiveringsplicht bevinden de 
statutaire en contractuele ambtenaren zich, gelet op de specifieke kenmerken van 
het statuut ten opzichte van de arbeidsovereenkomst, in een verschillende 
situatie, hetgeen het verschil in behandeling rechtvaardigt. Het ambt van de 
statutaire ambtenaar kan enkel worden beëindigd om redenen die uitdrukkelijk 
in zijn statuut zijn vermeld, hetgeen de overheid verplicht om de bij het statuut 
bepaalde reden van ontslag afdoende en snel te identificeren met het oog op het 
recht van de ambtenaar om een beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State 
in te stellen binnen de zestig dagen. Volgens de regels die van toepassing zijn op 
de arbeidsovereenkomst van de ambtenaar kan om vrij gekozen redenen een 
einde worden gemaakt aan de overeenkomst, waarbij deze over een termijn van 
één jaar na de beëindiging van de overeenkomst beschikt om een beroep in te 
stellen bij de arbeidsrechtbank. Die termijn biedt het contractueel personeelslid 
de mogelijkheid om de werkgever te vragen om de redenen van zijn ontslag 
(B.9). 

Openbaarheid van bestuur – Delcredere (arrest nr. 167/2018 van 29 november 
2018) 

Door algemeen en absoluut te bepalen dat de stukken, waarover Delcredere 
beschikt, niet worden beschouwd als bestuursdocumenten, zodat ze niet kunnen 
worden opgevraagd op grond van de vigerende wetgeving inzake openbaarheid 
van bestuur, doet artikel 82 van de wet van 18 april 2017 « houdende diverse 
bepalingen inzake economie », op onevenredige wijze afbreuk aan artikel 32 van 
de Grondwet, dat het recht op openbaarheid van bestuursdocumenten inhoudt, 
en schendt het de artikelen 10 en 11 van de Grondwet (B.14).  

Hoewel de finaliteit van Delcredere van commerciële en financiële aard is, moet 
zij als een administratieve overheid worden aangemerkt. Zij is immers opgericht 
en geregeld bij de wet, zij is onderworpen aan overheidstoezicht en zij oefent 
taken van openbare dienst uit. Bijgevolg valt zij onder het toepassingsgebied van 
artikel 32 van de Grondwet (B.5.5). 

Hoewel de bescherming van het zakengeheim beperkingen van het recht op 
openbaarheid kan rechtvaardigen, vermocht de wetgever er niet a priori van uit 
te gaan dat alle stukken dermate vertrouwelijke bedrijfsinformatie bevatten, dat 
zij in hun volledigheid aan de openbaarheid zouden moeten worden onttrokken. 
Er werd niet aangetoond dat de bestaande openbaarheidswetgeving en de daarin 
vermelde mogelijkheid tot gedeeltelijke openbaarheid onvoldoende de beoogde 
vertrouwelijkheid zouden waarborgen om een afwijkende regel voor Delcredere 
te kunnen rechtvaardigen (B.12-B.13). 
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Onderwijs – Cursus filosofie – Onderwijzend personeel – 
Benoemingsvoorwaarden en onverenigbaarheden (arrest nr. 39/2018 van 29 maart 
2018) 

De opvoeding tot filosofie en burgerzin is opgenomen in het verplicht onderwijs. 
In het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs, in het door die 
Gemeenschap gesubsidieerde officieel onderwijs en in het door die Gemeenschap 
gesubsidieerde niet-confessioneel vrij onderwijs gaat het om een nieuwe cursus 
die wordt gegeven in de plaats van een van de twee lestijden niet-confessionele 
zedenleer of godsdienst of, voor de leerlingen die van dat onderwijs zijn 
vrijgesteld, a rato van twee lestijden per week. 

Om te voorkomen dat de hervorming een verlies van tewerkstelling 
teweegbrengt voor de betrokken leerkrachten, heeft een decreet van 13 juli 2016 
met name bepaald dat, onder een aantal strikte voorwaarden en bij wijze van 
overgang, de leermeesters godsdienst of zedenleer hun verworven rechten zullen 
kunnen overdragen in het ambt van leermeester filosofie en burgerzin en kunnen 
overstappen naar het ambt van leermeester filosofie en burgerzin ter vervanging 
van de verloren lestijden godsdienst en zedenleer. 

Dat decreet doet niet op discriminerende wijze afbreuk aan de rechten van de 
betrokkenen : 

-  noch in zoverre het de leerkrachten die kandidaat zijn voor een ambt van 
leermeester godsdienst of zedenleer of die in een dergelijk ambt zijn aangesteld 
om het ambt van leermeester filosofie en burgerzin toevertrouwd te krijgen, 
verplicht een diploma gelijkwaardig aan dat van een bachelor te bezitten. De 
doelstelling om de tewerkstelling van de leermeesters godsdienst en zedenleer te 
vrijwaren kan weliswaar verantwoorden dat aan hen prioriteit van aanstelling 
wordt verleend, maar zij kan geen afbreuk doen aan de noodzaak om de 
kwaliteit van de nieuwe cursus filosofie en burgerzin te waarborgen. Die vereiste 
wordt niet overbodig door de drie andere voorwaarden die moeten worden 
vervuld om aangesteld te worden als leermeester filosofie en burgerzin. De 
voorwaarde in verband met de neutraliteit is specifiek en is niet van aard om het 
niveau van algemene kennis van de betrokken leerkracht in verband met de 
cursus filosofie en burgerzin te waarborgen of aan te tonen. De voorwaarden in 
verband met het pedagogisch bekwaamheidsbewijs en het getuigschrift van 
didactiek hebben tot doel de pedagogische bekwaamheid en de specifieke kennis 
van de betrokken leerkracht te waarborgen. Ten slotte heeft de decreetgever de 
evenredigheid gewaarborgd door de invoering van, enerzijds, een berekening 
van de specifieke personeelsbezetting voor de cursussen godsdienst en zedenleer 
en, anderzijds, mechanismen die de leerkrachten die niet voldoen aan de 
voorwaarden om de cursus filosofie en burgerzin te geven, in staat stellen de 
cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer te geven die voordien 
werden gegeven door hun collega’s aan wie het ambt van leermeester filosofie en 
burgerzin is toevertrouwd (B.8-B.16); 
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-  noch in zoverre het voorziet in een verbod van cumulatie van het ambt van 
leermeester filosofie en burgerzin met dat van leesmeester godsdienst of 
zedenleer binnen dezelfde vestiging. De decreetgever vermocht zich immers 
door een nieuwe cursus in een gevoelige materie in te stellen, te vergewissen van 
de bekwaamheid van de leerkrachten om die cursus op een neutrale wijze te 
geven. Hij vermocht eveneens verwarring te vermijden bij de leerlingen, die, op 
de leeftijd van het basisonderwijs, nog geen kritische geest hebben ontwikkeld, 
tussen de overtuigingen van de leermeesters zedenleer of godsdienst, enerzijds, 
en de neutrale inhoud van de nieuwe cursus die door de leermeesters filosofie en 
burgerzin wordt gegeven, anderzijds. Het verbod om beide ambten in dezelfde 
inrichting of vestiging uit te oefenen, is een relevant middel om dat wettig doel te 
bereiken. De praktische nadelen die het verbod van cumulatie voor de betrokken 
leerkrachten met zich kan meebrengen, zijn niet onevenredig ten opzichte van 
het nagestreefde doel, aangezien het verbod om de ambten in dezelfde inrichting 
of vestiging te cumuleren, niet absoluut is. De decreetgever heeft immers 
voorzien in afwijkingen die dat verbod afzwakken en heeft erover gewaakt die te 
koppelen aan voorwaarden die zowel rekening houden met het aantal 
inrichtingen of vestigingen waar de leerkracht zijn ambten uitoefent als met de 
trajecten die hij moet afleggen om die te bereiken (B.17-B.21). 

Recht op behoorlijke huisvesting – Sociale huur - Duur - Standstill-verplichting 
Domiciliefraude (arrest nr. 104/2018 van 19 juli 2018) 

1.  Tijdelijke sociale huurovereenkomsten 

Het Vlaamse decreet van 14 oktober 2016 « houdende wijziging van diverse 
decreten met betrekking tot wonen » bevat een nieuw systeem van tijdelijke 
sociale huurcontracten van negen jaar, die automatisch met drie jaar kunnen 
worden verlengd indien wordt voldaan aan een inkomens- en 
bezettingsvoorwaarde. Die nieuwe regeling, die de bestaande sociale huurders 
ongemoeid laat, heeft tot doel om de sociale huurmarkt voor te behouden aan de 
beoogde doelgroep. De huurder die wordt geconfronteerd met een opzegging 
van zijn huurcontract omdat hij niet meer aan de voorwaarden voldoet, geniet 
verschillende decretale waarborgen die maken dat met zijn concrete 
omstandigheden rekening wordt gehouden. Bovendien voorziet het decreet in 
beroepsmogelijkheden voor die huurder (B.11.3-B.11.5).  

Daarbij dient in acht te worden genomen dat de uitzondering van artikel 97bis, 
§ 3, tweede lid, van de Vlaamse Wooncode (de verlenging onder voorwaarden 
van de negenjarige huurtermijn) weliswaar slechts eenmaal kan worden 
gebruikt, dat zij ook geldt wanneer de overeenkomst reeds met drie jaar is 
verlengd en dat zij latere verlengingen van de termijn met telkens drie jaar niet 
uitsluit (B.15-B.16). 

Het nieuwe sociale huursysteem is, onder voorbehoud van het voorgaande, in 
overeenstemming met de standstill-verplichting. Gelet op het belang van de 
effectieve verwezenlijking van het recht op een behoorlijke huisvesting voor de 
meest achtergestelde personen en gelet op de daarmee verbonden zekerheid voor 
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de beoogde doelgroep met betrekking tot dat recht, berust het decretale systeem 
van tijdelijke sociale huurcontracten op een reden van algemeen belang die erin 
bestaat de sociale huurwoningen voor te behouden aan hen die het echt nodig 
hebben en voor zolang zij het nodig hebben (B.12).  

2.  Uitwisseling van gegevens 

De omstandigheid dat een inmenging in het privéleven het gevolg is van een 
regeling van een welbepaalde aan de decreetgever toegewezen aangelegenheid, 
doet geen afbreuk aan de federale bevoegdheid om op algemene wijze te bepalen 
in welke gevallen en onder welke voorwaarden het recht op bescherming van het 
privé- en gezinsleven kan worden beperkt, waarbij de decreetgever is gehouden 
door de algemene federale regelgeving, die als minimumregeling geldt. In 
zoverre de bestreden bepalingen de uitwisseling van persoonsgegevens beogen, 
is de decreetgever tevens gebonden door de minimumwaarborgen in de 
verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 
2016 « betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) » (B.22.3). 

De decreetgever heeft voorzien in informatie-uitwisseling om domiciliefraude op 
een gemakkelijke manier aan te pakken. Dat systeem beantwoordt aan de eisen 
van artikel 22 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8 van het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met de algemene verordening 
gegevensbescherming.  

Die informatie-uitwisseling is noodzakelijk gebleken. Bovendien wordt zij 
begrensd doordat zij enkel gegevens betreft die reeds in het bezit van de 
overheid zijn. Tevens mag de ontvangen informatie alleen worden gebruikt voor 
de uitoefening van de wettelijke opdracht, hetgeen de verstrekker van de 
informatie telkens dient na te gaan (B.24-B.25).  

Vreemdelingen - Nieuwkomersverklaring - Verblijfsvoorwaarde - Integratie 
(arrest nr. 126/2018 van 4 oktober 2018) 

Ingevolge artikel 4 van de wet van 18 december 2016 « tot invoering van een 
algemene verblijfsvoorwaarde in de wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen » dient elke vreemdeling die langer dan drie maanden in België 
wenst te verblijven, enerzijds, bij zijn aanvraag een « nieuwkomersverklaring », 
te ondertekenen, waarin hij aangeeft de in België geldende rechten, plichten, 
waarden en vrijheden te begrijpen en ernaar te zullen handelen, en anderzijds, 
inspanningen te leveren waaruit zijn integratiebereidheid blijkt. Beide 
voorwaarden worden gecontroleerd aan de hand van wettelijke integratiecriteria, 
en in geval van gebrekkige inspanningen of bereidheid kunnen de minister of 
zijn gemachtigde het verblijfsrecht beëindigen. 

http://www.const-court.be/public/n/2018/2018-126n.pdf
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Aangezien een beslissing tot beëindiging van het verblijf niet louter kan steunen 
op het gebrek aan bereidheid of inspanningen tot integratie, dient zij te steunen 
op andere wettelijke gronden, onder toezicht van de rechter. Krachtens 
artikel 39/2, § 2, van de wet van 15 december 1980, in samenhang gelezen met 
artikel 1/2, § 3, van dezelfde wet, kan tegen een beslissing tot intrekking van het 
verblijf een beroep worden ingesteld bij de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen, hetgeen een volwaardig jurisdictioneel beroep 
uitmaakt. Aldus wordt geen afbreuk gedaan aan het beginsel van gelijkheid en 
niet-discriminatie, al dan niet in samenhang gelezen met het beginsel van de 
scheiding der machten (B.28-B.30). 

De bestreden bepaling doet evenmin afbreuk aan het recht op eerbiediging van 
het privé- en gezinsleven, in samenhang gelezen met de artikelen 7 en 16 van de 
richtlijn 2003/86/EG (B.37-B.40). De integratievoorwaarden houden immers enkel 
in dat de vreemdeling zijn bereidheid en redelijke inspanningen tot integratie 
dient aan te tonen aan de hand van de wettelijke integratiecriteria of andere 
elementen. Gelet op de aard van de verplichtingen en rekening houdend met de 
waarborgen die de beoordelingsbevoegdheid van de minister of zijn 
gemachtigde omringen (evenredigheidsbeginsel, toetsing door de rechter en het 
feit dat het niet-voldoen aan de voorwaarden niet volstaat voor beëindiging van 
het verblijfsrecht) zijn de criteria voldoende duidelijk en precies omschreven, 
behoudens het criterium inzake het « strafrechtelijk verleden » (B.44-B.45). Dat 
laatste criterium heeft een dusdanig ruime draagwijdte dat het de minister of zijn 
gemachtigde de mogelijkheid biedt om uit het feit dat de betrokken vreemdeling 
een misdrijf heeft gepleegd, ongeacht de ernst of de aard ervan, af te leiden dat 
de betrokkene in gebreke blijft op het vlak van de gevraagde integratiebereidheid 
en –inspanningen, en dient derhalve te worden vernietigd (B.40.8-B.41). Die 
bepaling heeft evenmin directe gevolgen voor het verblijfsrecht. De minister of 
zijn gemachtigde kan zich om het verblijf van de vreemdeling te beëindigen 
immers niet louter steunen op het niet-voldoen aan de voorwaarden. Bovendien 
dient hij bij zijn beoordeling van de inspanningen en de bereidheid op basis van 
duidelijke, pertinente en evenredige wettelijke criteria, ook het 
evenredigheidsbeginsel en derhalve de bijzondere omstandigheden van elke 
individuele vreemdeling, in acht te nemen (B.40.3-B.40.7).  

Door van de betrokken vreemdelingen te eisen dat zij verklaren de fundamentele 
normen en waarden van de samenleving - in zoverre die zijn gebaseerd op de 
rechten en vrijheden van de Grondwet of internationale verdragen, en in zoverre 
zij daarvan een correcte weergave vormen - te begrijpen en ernaar te handelen, 
wordt ook geen afbreuk gedaan aan de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid 
van godsdienst en het recht op eerbiediging van het privéleven (B.53). 
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Recht op eerbiediging van het privéleven - Recht op sociale bijstand - 
Wettigheidsbeginsel – Standstill-verplichting - Geïndividualiseerd project voor 
maatschappelijke integratie (arrest nr. 86/2018 van 5 juli 2018) 

De bestreden wet van 21 juli 2016 « houdende wijziging van de wet van 26 mei 
2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie » verplicht het sluiten 
van een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI) voor 
alle nieuwe rechthebbenden op maatschappelijke integratie, ongeacht hun 
leeftijd.  

Aangezien het GPMI een sociaal instrument is dat per definitie doeltreffend en 
relevant dient te zijn, leidt de verplichting dat het aangepast dient te zijn aan de 
persoonlijke situatie van de gerechtigde weliswaar tot verschillen in de concrete 
toepassing van het instrument, maar die verschillen brengen het beginsel van 
gelijkheid en niet-discriminatie niet in het gedrang. 

1.  Het wettigheidsbeginsel van de artikelen 22 en 23, tweede lid en derde lid, 2°, 
van de Grondwet 

Artikel 22 van de Grondwet houdt zowel een formeel wettigheidsbeginsel als een 
materieel wettigheidsbeginsel in. Zo is een delegatie aan een andere macht niet in 
strijd met het wettigheidsbeginsel voor zover de machtiging voldoende 
nauwkeurig is omschreven en betrekking heeft op de tenuitvoerlegging van 
maatregelen waarvan de essentiële elementen voorafgaandelijk door de wetgever 
zijn vastgesteld. Een inmenging dient eveneens in voldoende duidelijke en 
nauwkeurige bewoordingen te worden geformuleerd (B.7).  

Het wettigheidsvereiste in artikel 23, tweede lid en derde lid, 2°, van de 
Grondwet verbiedt de wetgever ook 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. Die grondwetsbepaling verplicht de wetgever niet om alle essentiële 
elementen van het recht op sociale bijstand te regelen en verbiedt hem niet om de 
uitvoerende macht ertoe te machtigen die te regelen (B.14.1). 

De wetgever heeft te dezen de gevallen van inmenging door de OCMW’s precies 
gedefinieerd in artikel 13, § 1 van de voormelde wet van 26 mei 2002, ingevoegd 
bij artikel 7 van de bestreden wet. De wet van 26 mei 2002, geïnterpreteerd in het 
licht van de in de parlementaire voorbereiding uitgedrukte bedoelingen van de 
wetgever, bevat voldoende elementen die het mogelijk maken de essentiële 
elementen van het GPMI te bepalen. 

Door bij het bestreden artikel 7 de Koning te belasten met het bepalen van de 
minimumvoorwaarden en nadere regels waaraan de GPMI-overeenkomst 
voldoet, wordt Hem de tenuitvoerlegging toevertrouwd van een maatregel die 
een inmenging in het recht op eerbiediging van het privéleven van de 
gerechtigden op leefloon omvat en waarvan de wetgever de essentiële 
elementen, dan wel het onderwerp heeft bepaald. Het wettigheidsbeginsel wordt 
dus niet geschonden (B.9.5 en B.14.2). 

http://www.const-court.be/public/n/2018/2018-086n.pdf
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2.  De standstill-verplichting 

Artikel 23 van de Grondwet bevat inzake het recht op sociale bijstand een 
standstill-verplichting die eraan in de weg staat dat de bevoegde wetgever het 
door de van toepassing zijnde wetgeving geboden beschermingsniveau in 
aanzienlijke mate vermindert zonder dat daarvoor redenen zijn die verband 
houden met het algemeen belang. Die verplichting kan echter niet zo worden 
begrepen dat ze elke wetgever, in het raam van zijn bevoegdheden, de 
verplichting oplegt om niet te raken aan de nadere regels van de sociale bijstand. 
Zij verbiedt hem om maatregelen aan te nemen die een aanzienlijke 
achteruitgang zouden betekenen van het in artikel 23, eerste lid en derde lid, 2°, 
van de Grondwet gewaarborgde recht, maar zij ontzegt hem niet de bevoegdheid 
om te oordelen hoe dat recht op de meest adequate wijze wordt gewaarborgd. 

Zonder dat het noodzakelijk is te onderzoeken of de bestreden maatregel te 
dezen een aanzienlijke achteruitgang vormt voor de gerechtigden van het 
leefloon die voortaan ertoe gehouden zijn een GPMI-overeenkomst aan te gaan, 
kan worden vastgesteld dat hij verantwoord is door een reden van algemeen 
belang, namelijk de integratie in het beroepsleven en in de maatschappij te 
bevorderen van de personen ten aanzien van wie hij wordt toegepast. De 
wetgever kon in dat opzicht ervan uitgaan dat het relevant is een instrument van 
integratie dat tot op heden hoofdzakelijk gebruikt wordt voor de jonge 
gerechtigden van het leefloon, tot nieuwe categorieën van personen uit te breiden 
teneinde de inschakeling van alle gerechtigden in het beroepsleven en in de 
maatschappij te bevorderen (B.21.2). 

Bestrijding van discriminatie – Arbeidsbetrekkingen (arrest nr. 70/2018 van 
7 juni 2018) 

Artikel 18, § 2, 1° en 2°, van de wet van 10 mei 2007 « ter bestrijding van bepaalde 
vormen van discriminatie » laat toe dat werkgevers die zich schuldig maken aan 
discriminatie in het kader van de arbeidsbetrekkingen of van de aanvullende 
regelingen voor sociale zekerheid, kunnen worden veroordeeld tot het betalen 
van een hogere schadevergoeding dan andere rechtzoekenden die zich aan 
discriminatie schuldig maken. 

Die wet beoogt, in de domeinen die erin worden gepreciseerd, de bestrijding van 
discriminatie op grond van leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, 
geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, 
syndicale overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een 
handicap, een fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst.  

Zij biedt het slachtoffer van een discriminatie de mogelijkheid om een forfaitaire 
schadevergoeding te verkrijgen (behalve indien het de voorkeur geeft aan de 
vergoeding van de werkelijk geleden schade, gestaafd met bewijs) die op een 
bepaald bedrag is vastgesteld en die enkel de morele schade dekt. De 
schadevergoedingsregeling is evenwel verschillend met betrekking tot de 
slachtoffers van een discriminatie in het kader van de arbeidsbetrekkingen of van 
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de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid : de forfaitaire 
schadevergoeding heeft dan betrekking op zowel de materiële als de morele 
schade en is gelijk aan de brutobeloning voor zes maanden, tenzij de werkgever 
aantoont dat de betwiste ongunstige of nadelige behandeling ook op 
niet-discriminerende gronden zou zijn getroffen; in dat geval wordt de forfaitaire 
schadevergoeding voor materiële en morele schade beperkt tot drie maanden 
brutobeloning. 

Dat onderscheid is gebaseerd op een objectief criterium. Dat criterium is ook 
pertinent in het licht van de doelstellingen van de wetgever die rekening heeft 
willen houden met, enerzijds, de belangrijke maatschappelijke impact die 
discriminatie inzake arbeidsbetrekkingen met zich meebrengt en, anderzijds, de 
rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie. 

De gevolgen van het onderscheid zijn niet onevenredig, rekening houdend met 
het feit dat de gedekte schade niet identiek is, met het feit dat het recht van de 
Europese Unie de wetgever ertoe verplicht voor die bijzondere discriminatie te 
voorzien in sancties die een reële afschrikkende werking hebben en met het feit 
dat, overeenkomstig de rechtspraak van het Hof van Justitie, de in het geding 
zijnde schadevergoeding overeenstemt met die waarin is voorzien bij de 
niet-naleving van regels die verschillende categorieën van werknemers of van 
gerechtigden op sociale uitkeringen beschermen. Zij kan bovendien worden 
beperkt onder de voorwaarden waarin de wet voorziet of worden bepaald op 
grond van de algemene regeling indien de door het slachtoffer geleden materiële 
schade kan worden hersteld via de toepassing van de nietigheidssanctie waarin 
in artikel 15 van de wet is voorzien (B.8-B.10). 

Eigendomsrecht – Onteigening – Zelfrealisatie - Doel- en planneutraliteit (arrest 
nr. 143/2018 van 18 oktober 2018) 

1.  Zelfrealisatie 

Artikel 24, §§ 1 tot 3, van het Vlaamse decreet van 24 februari 2017 « betreffende 
onteigening voor het algemeen nut » (hierna : het Onteigeningsdecreet) regelt de 
procedure en voorwaarden inzake de zelfrealisatie. Met het oog op de 
bescherming van de eigenaar, kan deze bij een dreigende onteigening een 
verzoek tot zelfrealisatie indienen. Indien de eigenaars zelf bereid en in staat zijn 
om het onteigeningsdoel te realiseren, is de onteigening door de bevoegde 
onteigenende instantie in beginsel niet langer noodzakelijk. Teneinde de 
onteigeningsdoelstelling die de onteigenende instantie beoogt, te waarborgen, is 
het, gelet op de aanwezige waarborgen, zoals de toepasselijkheid van de 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur, niet strijdig met de beginselen van 
onafhankelijkheid, onpartijdigheid, transparantie en fair play dat de decreetgever 
oordeelde dat de onteigenende instantie zelf zich in de beste positie bevindt om 
te beoordelen of een verzoek tot zelfrealisatie voldoet aan de decretale 
voorwaarden (B.6.5-B.6.7). 

2.  Doel- en planneutraliteit 

http://www.const-court.be/public/n/2018/2018-143n.pdf
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De artikelen 62 en 63 van het Onteigeningsdecreet schrijven respectievelijk de 
doelneutraliteit en planologische neutraliteit bij het bepalen van de 
onteigeningsvergoeding voor, hetgeen inhoudt dat er geen rekening wordt 
gehouden met de waardevermeerdering of -vermindering die voortvloeit uit 
respectievelijk het doel van de onteigening zelf (of van de werken waarvoor 
wordt onteigend), of uit de verwezenlijking van een ruimtelijk uitvoeringsplan. 
Artikel 63 van het Onteigeningsdecreet is overgenomen uit de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, met dien verstande dat het beginsel van de planologische 
neutraliteit is uitgebreid tot alle onteigeningen, ongeacht de rechtsgrond, en dat 
de waarborgen zijn uitgebreid.  

Die bepalingen zijn bestaanbaar met artikel 16 van de Grondwet. Het Hof heeft 
reeds eerder (arrest nr. 186/2011) met betrekking tot artikel 2.4.6, § 1, van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening geoordeeld dat het billijk is dat bij de 
vaststelling van de onteigeningsvergoeding geen rekening wordt gehouden met 
de waardevermeerdering of -vermindering die uit de verwezenlijking van een 
ruimtelijk uitvoeringsplan voortvloeit, aangezien het door de realisatie van het 
ruimtelijk uitvoeringsplan middels de onteigening is dat de waarde van het 
onroerend goed ook daadwerkelijk wordt beïnvloed (B.7.4).  

Het is eveneens billijk dat bij de vaststelling van de onteigeningsvergoeding geen 
rekening wordt gehouden met de waardevermeerdering of -vermindering die uit 
de verwezenlijking van die doelstelling voortvloeit, daar de in de bepalingen van 
het Onteigeningsdecreet vervatte criteria op grond waarvan de 
onteigeningsvergoeding wordt vastgesteld, zijn ingegeven door het rechtstreekse 
verband tussen het doel van de onteigening en de oorzaak van de wijziging van 
de waarde van het te onteigenen goed (B.7.7). 

Het verschil in behandeling dat voortvloeit uit de voormelde bepalingen van het 
Onteigeningsdecreet, wat de al dan niet beperking in de tijd van de neutraliteit 
betreft, is overigens niet-discriminerend daar het niet kennelijk onredelijk is dat 
de decreetgever, om de uitvoering van de ruimtelijke plannen kracht bij te zetten, 
de toepassing van de planneutraliteit, anders dan de toepassing van de algemene 
doelneutraliteit, in de tijd heeft beperkt (B.8.7). 

Eigendomsrecht – Ruimtelijke ordening – Planschadevergoeding (arrest 
nr. 66/2018 van 7 juni 2018) 

Artikel 35 van het decreet van het Vlaamse Gewest betreffende de ruimtelijke 
ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996) voorzag in een schadevergoeding 
wanneer een bouw- of verkavelingsverbod dat voortvloeit uit een definitief plan 
een einde maakte aan het gebruik waarvoor een goed oorspronkelijk diende of 
normaal bestemd was. Die bepaling is opgeheven bij het decreet van 27 maart 
2009 « tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, 
vergunningen- en handhavingsbeleid », maar de inhoud ervan is in soortgelijke 
bewoordingen opgenomen in de artikelen 2.6.1 tot 2.6.3 van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening. 

http://www.const-court.be/public/n/2018/2018-066n.pdf
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Die planschadevergoeding stemt overeen met het verschil tussen « eensdeels de 
waarde van [het] goed op het ogenblik van de verwerving, geactualiseerd tot op 
de dag van het ontstaan van het recht op schadevergoeding en verhoogd met de 
lasten en kosten, vóór de inwerkingtreding van het plan en anderdeels de 
waarde van dat goed op het ogenblik van het ontstaan van het recht op 
schadevergoeding na de inwerkingtreding van het plan ». 

In een zaak waarin bouwgronden niet langer voor bebouwing in aanmerking 
komen door de inwerkingtreding van een bijzonder plan van aanleg, oordeelt het 
Hof dat het voormelde artikel 35 niet op discriminerende wijze afbreuk doet aan 
het door artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag 
voor de rechten van de mens gewaarborgde recht op het ongestoord genot van 
de eigendom, in zoverre het erin voorziet dat de verwervingswaarde van de 
gronden in de regel wordt bepaald aan de hand van het bedrag dat als grondslag 
heeft gediend voor de heffing van de registratie- of successierechten over de volle 
eigendom ervan. 

De in het geding zijnde bepaling houdt een beperking van het eigendomsrecht in, 
aangezien zij met name in de gevallen waarin het goed reeds meerdere jaren in 
handen van een zelfde eigenaar is, veelal geen rekening houdt met de reële 
waardevermeerdering van het goed vóór het moment waarop het bindende plan 
van aanleg in werking treedt. 

Het enkele feit dat de overheid in het algemeen belang beperkingen aan het 
eigendomsrecht oplegt, heeft evenwel niet tot gevolg dat zij tot 
schadeloosstelling is gehouden : een vergoeding is slechts vereist indien en in de 
mate waarin de gevolgen van de erfdienstbaarheid van openbaar nut de last te 
boven gaan die in het algemeen belang aan een particulier kan worden opgelegd 
(B.7.4). Te dezen heeft de wetgever tegelijk de gemeenschap willen doen 
bijdragen in de kosten die inherent zijn aan het wijzigen van het ruimtelijke 
beleid en de lasten die in het algemeen belang aan de betrokken eigenaars zijn 
opgelegd, willen verlichten, door tevens slechts de feitelijke schade te vergoeden 
en niet de prijsstijgingen op de vastgoedmarkt. Die berekeningswijze doet geen 
afbreuk aan de rechten van de betrokken eigenaars, hoewel dat in bepaalde 
gevallen niet is uitgesloten : dat zou het geval kunnen zijn wanneer de overheid 
reeds een vergunning heeft uitgereikt en aldus een gewettigd vertrouwen heeft 
gewekt dat het betrokken perceel mocht worden bebouwd of verkaveld. Dat kan 
eveneens het geval zijn indien de nieuwe bestemming van de percelen geen 
enkele ontwikkeling ervan meer toelaat en hen zo goed als onverkoopbaar 
maakt, of nog indien de eigenaars voor de betrokken percelen successierechten 
hebben betaald die niet in de planschadevergoeding worden verrekend. Het 
komt de decreetgever evenwel toe te preciseren onder welke voorwaarden van 
de decretale berekeningswijze kan worden afgeweken (B.12.3-B.12.4). 
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4. STRAFRECHT 

Nationaliteit – Vervallenverklaring – Non bis in idem (arrest nr. 16/2018 van 
7 februari 2018) 

Krachtens artikel 23, § 1, eerste lid, 2°, van het Wetboek van de Belgische 
nationaliteit kunnen bepaalde Belgen van de Belgische nationaliteit vervallen 
worden verklaard indien zij ernstig tekortkomen aan hun verplichtingen als 
Belgische burger. Aldus maakt die bepaling het mogelijk die Belgen, wanneer zij 
door hun gedrag tonen dat zij de fundamentele regels van het samenleven niet 
aanvaarden en ernstig afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van hun 
medeburgers, van de nationale gemeenschap uit te sluiten. 

Die mogelijkheid is onder meer van toepassing op de Belgen die hun Belgische 
nationaliteit hebben verworven op grond van artikel 12 van het Wetboek van de 
Belgische nationaliteit, vóór de wijziging ervan bij de wet van 4 december 2012 
« tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het 
verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken ». Het gaat 
om personen die als niet-ontvoogde minderjarige de Belgische nationaliteit 
hadden gekregen als gevolg van de vrijwillige verkrijging of herkrijging van de 
Belgische nationaliteit door hun ouder of adoptant, voor zover zij toen hun 
hoofdverblijfplaats in België hadden.  

Die vervallenverklaring van de nationaliteit kan daarentegen niet worden 
opgelegd aan : 

-  de Belgen die hun nationaliteit hebben verkregen van een ouder die Belg was 
op de dag van hun geboorte (artikelen 8 en 9 van het Wetboek);  

-  de Belgen aan wie de nationaliteit automatisch is toegekend doordat zij in 
België zijn geboren uit buitenlandse ouders indien een van hen eveneens in 
België is geboren en er gedurende vijf jaar in de loop van de tien jaren 
voorafgaand aan de geboorte van het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft gehad of 
doordat zij zijn geadopteerd door een vreemdeling die zelf in België is geboren 
en aan dezelfde verblijfsvoorwaarde voldoet (artikel 11, § 1, van het Wetboek); 

-  de Belgen aan wie de nationaliteit is toegekend doordat zij in België zijn 
geboren en sinds hun geboorte hun hoofdverblijfplaats in België hebben gehad, 
voor zover de ouders of de adoptanten daartoe een verklaring afleggen vóór het 
kind de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt, zij gedurende de tien jaren 
voorafgaand aan de verklaring hun hoofdverblijfplaats in België hebben gehad 
en minstens één van hen op het ogenblik van de verklaring toegelaten of 
gemachtigd is om voor onbeperkte duur in België te verblijven. 

Het Hof oordeelt dat de wetgever geen discriminerende maatregel heeft 
genomen door de mogelijkheid van een vervallenverklaring van de nationaliteit 
te beperken tot de in artikel 12 van het Wetboek beoogde personen. In 
tegenstelling tot de personen die behoren tot de drie hiervoor beoogde 
categorieën, hebben zij de Belgische nationaliteit tijdens hun minderjarigheid 
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verworven ingevolge het enkele feit van de verkrijging of herkrijging van de 
Belgische nationaliteit door een ouder, zonder dat daarbij enige andere 
voorwaarde van verbondenheid met de nationale gemeenschap werd gesteld. 
Dat verschil in behandeling is niet zonder redelijke verantwoording, aangezien 
de vervallenverklaring een uitzonderingsmaatregel is waartoe door een 
rechtscollege enkel kan worden beslist bij een ernstige tekortkoming in de 
verplichtingen die iedere burger heeft en op voorwaarde dat de 
vervallenverklaring niet tot gevolg heeft dat de betrokkene staatloos zou worden. 
Zij is niet automatisch en moet worden gevorderd door het openbaar ministerie, 
waarbij de ten laste gelegde tekortkomingen nauwkeurig moeten worden 
omschreven in het dagvaardingsexploot. Het komt aan het bevoegde 
rechtscollege toe te beoordelen of een dergelijke tekortkoming voldoende ernstig 
is om de vervallenverklaring van de Belgische nationaliteit uit te spreken, daarbij 
rekening houdend met de concrete omstandigheden van het geval en met de 
internationale verplichtingen die op de Belgische Staat rusten (B.1-B.9). 

Datzelfde artikel 23, § 1, eerste lid, 2°, van het Wetboek van de Belgische 
nationaliteit doet evenmin op discriminerende wijze afbreuk aan het algemeen 
rechtsbeginsel non bis in idem, dat ook bij internationale verdragsbepalingen is 
gewaarborgd en volgens hetwelk niemand voor een tweede keer mag worden 
berecht of gestraft voor een strafbaar feit waarvoor hij reeds bij einduitspraak is 
veroordeeld of waarvan hij is vrijgesproken. 

De in het geding zijnde vervallenverklaring is immers geen maatregel van 
strafrechtelijke aard noch in de zin van het interne recht, noch in de zin van 
artikel 6, lid 1, het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.  Hoewel zij 
berust op strafrechtelijke feiten, is zij een maatregel van burgerlijke aard, die 
onafhankelijk is van de strafvervolging en wordt beoordeeld door het hof van 
beroep dat zitting houdt in burgerlijke zaken (B.10-B.13). 

De vervallenverklaring van de nationaliteit waarin de in het geding zijnde 
bepaling voorziet, doet evenmin afbreuk aan het recht op eerbiediging van het 
privé- en gezinsleven, in zoverre zij tot gevolg zou hebben dat de betrokkene te 
dezen het risico liep te worden uitgeleverd aan een land dat niet tot de Europese 
Unie behoort en bijgevolg van zijn in België verblijvende familieleden wordt 
verwijderd. Er is immers geen rechtstreeks verband tussen de 
vervallenverklaring en een mogelijke uitlevering, zodat de laatstgenoemde 
maatregel niet kan worden beschouwd als het automatische gevolg van de 
vervallenverklaring. De uitlevering dient door een derde Staat te worden 
gevorderd en moet door de uitvoerende macht volgens de geldende normen 
worden toegestaan. Tegen de beslissing tot uitlevering staat een beroep open bij 
de Raad van State, zodat de betrokkene met name in dat stadium een eventuele 
schending van het recht op bescherming van het privé- en gezinsleven kan 
aanvoeren. Dat grondrecht primeert overigens alleen in uitzonderlijke 
omstandigheden op het legitieme doel van de uitlevering (B.14-B.16). 

Ten slotte schendt ook het verschil tussen artikel 23/1, § 1, 1°, van het Wetboek 
van de Belgische nationaliteit en artikel 23, § 1, eerste lid, 2°, van hetzelfde 
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Wetboek, het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie niet. De in het geding 
zijnde bepaling onderwerpt de vervallenverklaring niet aan de voorwaarde dat 
de betrokken feiten, die niet zijn beperkt tot strafrechtelijke veroordelingen, zijn 
gepleegd binnen een welbepaalde periode vanaf de datum van verwerving van 
de nationaliteit. Daarentegen vereist artikel 23/1, § 1, 1°, van hetzelfde Wetboek, 
dat de rechter bij wie de strafvordering aanhangig is gemaakt, toelaat om de 
vervallenverklaring in bijkomende orde uit te spreken, wel dat de daarin 
vermelde strafbare feiten zijn gepleegd binnen een termijn van tien jaar vanaf de 
datum van verwerving van de Belgische nationaliteit. Beide procedures tot 
vervallenverklaring hebben een verschillend toepassingsgebied en ressorteren 
onder verschillende rechtscolleges. Artikel 23/1 strekt ertoe een vereenvoudigde 
procedure in te voeren waardoor de strafrechter, op vordering van het openbaar 
ministerie, de vervallenverklaring in bijkomende orde kan uitspreken ten 
aanzien van personen die de Belgische nationaliteit recent hebben verkregen en 
die zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van meer dan vijf jaar zonder uitstel 
voor bepaalde exhaustief opgesomde misdrijven die als dermate ernstig worden 
beschouwd dat zij aantonen dat de dader zich niet wil integreren en dat hij een 
gevaar voor de maatschappij betekent. De tijdsbeperking waarin die is vervat in 
artikel 23/1, § 1, 1°, leidt niet tot een gunstigere behandeling van de in die 
bepaling beoogde personen, daar zij ook het voorwerp kunnen uitmaken van een 
vervallenverklaring op grond van de in het geding zijnde bepaling indien de 
feiten een ernstige tekortkoming in hun verplichtingen als Belgische burger 
uitmaken (B.17-B.19). 

Terroristische misdrijven – Wettigheidsbeginsel – Vrijheid van verkeer (arrest 
nr. 8/2018 van 18 januari 2018) 

Artikel 140sexies van het Strafwetboek bestraft iedere persoon die het nationale 
grondgebied verlaat of binnenkomt met het oog op het plegen, in België of in het 
buitenland, van de in die bepaling bedoelde terroristische misdrijven.  

Ook al vermeldt die bepaling niet de elementen op basis waarvan de rechter het 
opzettelijk element van het misdrijf kan vaststellen, toch kan de persoon die het 
grondgebied verlaat of binnenkomt, vooraf en op afdoende wijze inschatten wat 
het strafrechtelijk gevolg van zijn gedrag zal zijn, rekening houdend met de tekst 
van de artikelen van het Wetboek waarnaar die bepaling verwijst. Een tekst met 
een algemene draagwijdte hoeft immers geen preciezere definitie te geven van 
het erin vereiste voornemen. De rechter moet dat voornemen niet beoordelen op 
grond van subjectieve opvattingen die de toepassing van de bestreden bepaling 
onvoorzienbaar zouden maken, maar dient objectieve elementen in overweging 
te nemen, rekening houdend met de specifieke omstandigheden van elke zaak 
(B.9.1). 

De bestreden bepaling stelt zowel het verlaten van het nationale grondgebied of 
het binnenkomen van dat grondgebied als het begin van uitvoering ervan 
strafbaar, althans wanneer is voldaan aan de voorwaarden bedoeld in artikel 51 
van het Strafwetboek, dat betrekking heeft op de poging tot misdaad. Aldus 
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bepaalt de bestreden bepaling in voldoende nauwkeurige, duidelijke en 
rechtszekerheid biedende bewoordingen, welke feiten strafbaar worden gesteld, 
zonder aan de rechter een al te grote beoordelingsbevoegdheid te laten (B.9.2). 

De toepassing van artikel 140sexies veronderstelt dat wordt bewezen dat een 
persoon het grondgebied verlaat of binnenkomt met het opzet een bepaalde 
gedraging aan te nemen die zelf wordt gemotiveerd door een preciezer opzet dat 
wordt vereist door de bepalingen waarnaar artikel 140sexies verwijst. Voor de 
vervolgende overheid kan het moeilijk zijn om het bewijs te leveren van dat 
eerste en dat tweede opzet, maar dat volstaat niet om artikel 140sexies van het 
Strafwetboek onbestaanbaar met het wettigheidsbeginsel in strafzaken te maken 
(B.9.3). 

Uit het voorgaande vloeit voort dat de bestreden bepaling geen afbreuk doet aan 
dat beginsel, dat zowel door de Grondwet als door de internationale verdragen 
wordt gewaarborgd (B.10). 

Zij doet evenmin afbreuk aan het vrij verkeer van personen omdat zij ertoe strekt 
terrorisme te bestrijden en te voldoen aan de verplichtingen die ter zake 
voortvloeien uit een resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties 
die inhoudt dat de lidstaten de adequate maatregelen nemen om het verkeer van 
terroristen te verhinderen (B.12-B.14). 

Terroristische misdrijven – Vrijheid van meningsuiting - Wettigheidsbeginsel 
(arrest nr. 31/2018 van 15 maart 2018) 

In artikel 140bis van het Strafwetboek wordt de verspreiding van bepaalde 
boodschappen of elke andere wijze om ze publiekelijk ter beschikking te stellen 
met het oogmerk aan te zetten tot het plegen van een terroristisch misdrijf, als 
een misdrijf aangemerkt.   

De bestreden wet van 3 augustus 2016 « houdende diverse bepalingen ter 
bestrijding van terrorisme (III) » heeft de vereiste geschrapt volgens welke die 
verspreiding een risico moest inhouden dat één of meer terroristische misdrijven 
mogelijk worden gepleegd. In zijn arrest nr. 9/2015 had het Hof die vereiste 
conform het wettigheidsbeginsel in strafzaken geacht. De schrapping van de 
risicovereiste beoogt het bewijs van het aanzetten tot terrorisme te 
vereenvoudigen. 

Volgens het Hof doet die schrapping evenwel op onevenredige wijze afbreuk aan 
de vrijheid van meningsuiting, aangezien de behoefte om de bewijsvoering te 
vereenvoudigen, niet verantwoordt dat een persoon veroordeeld kan worden tot 
een gevangenisstraf van vijf tot tien jaar en een geldboete van honderd euro tot 
vijfduizend euro voor het aanzetten tot terrorisme, ook wanneer er geen ernstige 
aanwijzingen zijn dat het risico bestaat dat een terroristisch misdrijf zou kunnen 
worden gepleegd (B.4-B.9). 

Hetzelfde artikel 140bis van het Strafwetboek, gewijzigd bij de bestreden wet om 
te preciseren dat het aanzetten tot het plegen van een terroristisch misdrijf 
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rechtstreeks of onrechtstreeks kan zijn, is daarentegen in overeenstemming met 
de vereisten van het strafrechtelijk wettigheidsbeginsel omdat de bewoordingen 
ervan de persoon die de boodschap verspreidt of publiekelijk ter beschikking 
stelt, toelaten te weten dat hij een misdrijf pleegt, ongeacht of die boodschap 
duidelijk (rechtstreeks aansturen) of onduidelijk (onrechtstreeks aansturen) zegt 
dat terroristische misdrijven moeten worden gepleegd (B.13-B.14). 

(Dit arrest controleert tevens wetsbepalingen met betrekking tot de voorlopige hechtenis. 
Hiernaar wordt verwezen in de rubriek « Strafrechtspleging ») 

Verval van het recht tot sturen – Misdrijf zonder gemotoriseerd voertuig – 
Leemte in de wetgeving (arrest nr. 129/2018 van 4 oktober 2018) 

Door de invoeging bij de wet van 18 juli 2017 « tot wijziging van artikel 38 van de 
wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, wat betreft het 
verval van het recht tot het besturen van niet gemotoriseerde voertuigen » van 
artikel 38, § 7, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, 
gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968, werd beoogd te 
voorkomen dat de rechter « zinloos » verplicht zou zijn om het verval van het 
recht tot sturen uit te spreken wanneer de overtreding werd begaan met een 
voertuig waarvoor geen rijbewijs noodzakelijk is. Het artikel bepaalt dan ook dat 
de rechter niet verplicht is om het verval van het recht tot het besturen van een 
motorvoertuig uit te spreken indien de overtreding werd begaan met een 
voertuig dat niet in aanmerking komt voor de vervallenverklaring, zoals een 
fiets. Maar de verplichting blijft bestaan voor de rechter om het verval uit te 
spreken wanneer de overtreding zonder voertuig, met name door een 
voetganger, werd begaan. 

Het Hof oordeelt dat de opheffing daardoor de vereiste coherentie mist : een 
voetganger, zonder voertuig, en de bestuurder van een voertuig dat niet in 
aanmerking komt voor de vervallenverklaring bevinden zich immers in dezelfde 
situatie. Artikel 38, § 7, van de Wegverkeerswet schendt bijgevolg de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet in zoverre het niet van toepassing is wanneer de 
overtreding werd begaan door een voetganger. In afwachting van een optreden 
van de wetgever, staat het aan de rechter een einde te maken aan de in duidelijke 
bewoordingen vastgestelde leemte (B.7-B.9). 

Gevangeniswezen en rechtspositie van de gedetineerden – Klachtencommissies en 
Beroepscommissie - Rechterlijke onafhankelijkheid en onpartijdigheid (arrest 
nr. 150/2018 van 8 november 2018) 

De basiswet van 12 januari 2005 « betreffende het gevangeniswezen en de 
rechtspositie van de gedetineerden » voorziet in een individueel beklagrecht. Dat 
beklagrecht heeft betrekking op elke beslissing die door of namens de directeur 
ten aanzien van de gedetineerde is genomen. De wetgever heeft ten behoeve van 
de gedetineerde een individueel beroep ingesteld bij de Klachtencommissie en 
een hoger beroep bij de Beroepscommissie. 

http://www.const-court.be/public/n/2018/2018-129n.pdf
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De wet van 25 december 2016 « tot wijziging van de rechtspositie van de 
gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse 
bepalingen inzake justitie » wijzigt de voormelde basiswet van 12 januari 2005, 
onder meer wat de samenstelling en de opdrachten van de Klachtencommissies 
en de Beroepscommissie betreft. Het ingestelde beroep tot vernietiging is gericht 
tegen enkele wijzigingen die afbreuk zouden doen aan de beginselen van 
rechterlijke onafhankelijkheid en onpartijdigheid. 

Op basis van (1) de basiswet en de parlementaire voorbereiding ervan, (2) een 
vergelijking met het Nederlandse beklagrecht, en (3) de parlementaire 
voorbereiding van de bestreden wet, blijkt dat de Klachtencommissies en de 
Beroepscommissie nog steeds als rechtscolleges dienen te worden beschouwd 
(B.6-B.12), die bijgevolg moeten beantwoorden aan de beginselen van rechterlijke 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid (B.7-B.13). 

De wetgever heeft in onverenigbaarheden en wrakingsmogelijkheden voorzien 
voor beide commissies. De bestreden bepalingen waarborgen aldus de 
onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de vaste leden van de 
Klachtencommissie en de Beroepscommissie. Artikel 31, § 1, tweede lid, van de 
basiswet bepaalt dat, in geval van verhindering van een of meer leden van de 
Klachtencommissie, de voorzitter van de Commissie van Toezicht de leden van 
die Commissie aanwijst die hen kunnen vervangen. Nu er dient van uitgegaan te 
worden dat een dergelijke situatie zich slechts uitzonderlijk zal voordoen en die 
aanwijzing geen afbreuk doet aan de wrakingsregeling, is die bepaling niet van 
aard afbreuk te doen aan de voormelde conclusie, hoewel het Hof oordeelt dat 
een regeling waarbij de vervanging in dat geval gebeurt door leden van een 
andere Klachtencommissie meer aangewezen zou zijn (B.16). 

Hof van Assisen – Verzachtende omstandigheden – Correctionalisering en 
contraventionalisering – Uitlegging van het arrest nr. 148/2017 (arrest nr. 28/2018 
van 9 maart 2018 en informatieve nota van het arrest nr. 28/2018) 

Het arrest nr. 148/2017 van 21 december 2017 heeft in de wet van 5 februari 2016 
« tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse 
bepalingen inzake justitie » verschillende bepalingen vernietigd betreffende de 
verhoging van de straffen voor gecorrectionaliseerde misdaden en de 
veralgemening van de correctionaliseerbaarheid van misdaden.  

Die bepalingen hadden tot doel : 

1.  de straffen die door een correctionele rechtbank voor gecorrectionaliseerde 
misdaden kunnen worden uitgesproken, te verhogen tot veertig jaar; 

2.  aan de in artikel 25 van het Strafwetboek bepaalde termijnen drie nieuwe 
gevangenistermijnen toe te voegen, namelijk een gevangenisstraf van ten hoogste 
achtentwintig jaar voor een met opsluiting van twintig tot dertig jaar strafbare 
misdaad die gecorrectionaliseerd is, een gevangenisstraf van ten hoogste 
achtendertig jaar voor een met opsluiting van dertig tot veertig jaar strafbare 
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misdaad die gecorrectionaliseerd is, en een gevangenisstraf van ten hoogste 
veertig jaar voor een met levenslange opsluiting strafbare misdaad die 
gecorrectionaliseerd is; 

3.  de limitatieve lijst van correctionaliseerbare misdaden op te heffen, zodat de 
raadkamer, de kamer van inbeschuldigingstelling en het openbaar ministerie 
elke misdaad konden correctionaliseren door verzachtende omstandigheden aan 
te nemen. 

Het arrest nr. 148/2017 heeft de gevolgen van die vernietigde bepalingen 
gehandhaafd « ten aanzien van de beslissingen die op grond van die bepalingen 
zijn genomen vóór de datum van bekendmaking van [het] arrest in het Belgisch 
Staatsblad ». Die bekendmaking vond plaats op 12 januari 2018. 

Het arrest nr. 28/2018, gewezen op vorderingen tot uitlegging, preciseert dat die 
handhaving van de gevolgen betrekking heeft op de « beslissingen die op grond 
van de vernietigde bepalingen zijn genomen vóór de datum van die 
bekendmaking », dus met inbegrip van de op grond van de vernietigde 
bepalingen genomen beslissingen van de onderzoeksgerechten en van het 
openbaar ministerie tot aanhangigmaking van de zaak bij de correctionele 
rechtbank met aanname van verzachtende omstandigheden (B.5). Die 
handhaving van de gevolgen brengt met zich mee : 

1.  dat de correctionele rechtbanken (en de rechtscolleges die in beroep of in 
cassatie uitspraak dienen te doen in die zaken) die vóór 12 januari 2018 werden 
geadieerd krachtens dergelijke op grond van de vernietigde bepalingen genomen 
beslissingen, vanaf die datum bevoegd blijven om in diezelfde zaken uitspraak te 
doen (B.6.1); 

2.  dat de voormelde rechtscolleges, bij het behandelen van de zaken die aldus 
aanhangig zijn gemaakt, toepassing kunnen maken van de zwaardere straffen 
zoals ingevoerd bij de vernietigde bepalingen, met dien verstande dat de duur 
van de vrijheidsberovende straf niet meer kan bedragen dan twintig jaar voor 
misdaden bestraft met twintig tot dertig jaar opsluiting en dertig jaar voor 
misdaden bestraft met levenslange opsluiting (B.6.2). 

Internering – Verjaring (arrest nr. 97/2018 van 19 juli 2018) 

Door niet te voorzien in een verjaringsregeling voor de tenuitvoerlegging van 
rechterlijke beslissingen tot internering schenden de artikelen 19 tot 75 van de 
wet van 5 mei 2014 « betreffende de internering » niet de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet. Het voorgelegde verschil in behandeling, wat de verjaring van de 
tenuitvoerlegging betreft, tussen rechterlijke beslissingen tot internering en die 
tot straffen, is redelijk verantwoord.  

De verjaring beoogt zowel de veroordeelde persoon te beschermen tegen de 
uitvoering van zijn straf na een zekere termijn als de maatschappelijke orde te 
vrijwaren door het ogenblik te bepalen waarop moet worden geopteerd voor de 
rechtszekerheid en de sociale rust veeleer dan voor de uitvoering van een straf. 
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Die doelstellingen zijn niet noodzakelijk verenigbaar met de doelstellingen van 
een interneringsmaatregel. Rekening houdend met de aard ervan, kan een 
interneringsmaatregel niet verjaren op een bepaald ogenblik zoals dat het geval 
is voor een strafrechtelijke veroordeling. Het verstrijken van de tijd op zich alleen 
waarborgt immers onvoldoende dat de geestesstoornis die de internering heeft 
verantwoord, is verdwenen (B.4).  

5. STRAFRECHTSPLEGING 

Bijzondere opsporingsmethoden en bepaalde onderzoeksmethoden - Zoeking in 
informaticasystemen - Infiltratie op het internet - Leemte in de wetgeving (arrest 
nr. 174/2018 van 6 december 2018) 

De wet van 25 december 2016 « houdende diverse wijzigingen van het Wetboek 
van strafvordering en het Strafwetboek, met het oog op de verbetering van de 
bijzondere opsporingsmethoden en bepaalde onderzoeksmethoden met 
betrekking tot internet en elektronische en telecommunicaties en tot oprichting 
van een gegevensbank stemafdrukken » regelt onder meer de zoeking in 
informaticasystemen en de infiltratie op het internet. 

1.  De zoeking in een informaticasysteem (artikel 2 van de bestreden wet) 

Gelet op de omvang van de inmenging in het recht op eerbiediging van het 
privéleven, dient een zoeking in een informaticasysteem het voorwerp uit te 
maken van een controle door een onafhankelijke en onpartijdige rechter (B.7.3). 

a.  De zoeking in gegevens die zijn opgeslagen in het geheugen van een in beslag 
genomen toestel, dat is losgekoppeld, is een accessorium van de inbeslagneming, 
zoals het doornemen van de inhoud van in beslag genomen papieren 
documenten of boeken (B.8.6). Aan de zoeking in een informaticasysteem dat het 
voorwerp uitmaakt van een inbeslagneming, evenals aan de exploitatie van in 
beslag genomen documenten, zijn voldoende jurisdictionele waarborgen (de 
opheffing ervan vragen aan de procureur des Konings of aan de 
onderzoeksrechter, of in geval van weigering aan de kamer van 
inbeschuldigingstelling) verbonden om een inmenging in het recht op 
eerbiediging van het privéleven te verantwoorden (B.8.5 en B.8.7). Hetzelfde 
geldt mutatis mutandis voor wat de zoeking in een informaticasysteem betreft dat 
het voorwerp kan uitmaken van een inbeslagneming omdat alle wettelijke 
voorwaarden daartoe zijn vervuld (B.9). 

b.  Artikel 39bis, § 3, van het Wetboek van strafvordering biedt de procureur des 
Konings de mogelijkheid te beslissen om een zoeking die is aangevat in een 
informaticasysteem dat het voorwerp uitmaakt of kan uitmaken van een 
inbeslagneming, uit te breiden naar een informaticasysteem of een deel ervan dat 
zich op een andere plaats bevindt dan daar waar de zoeking plaatsvindt en dat 
door een verbinding kan worden bereikt (bv. documentenservers, nieuw 
ontvangen of onderweg zijnde berichten waarvan de gebruiker nog geen kennis 
had genomen). Gelet op de ernst van de inmenging in het privéleven kan de 
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maatregel van uitbreiding van de zoeking enkel worden toegelaten onder 
dezelfde voorwaarden als onder meer die voor een huiszoeking en het 
onderscheppen of afluisteren van communicatie, hetgeen een optreden van de 
onderzoeksrechter vereist. Aangezien de wetgever de uitbreiding van de zoeking 
niet heeft onderworpen aan de saisine en machtiging van de onderzoeksrechter, 
en aangezien hij niet in waarborgen heeft voorzien om de overdracht van de 
bevoegdheid van de onderzoeksrechter naar de procureur des Konings te 
compenseren, schendt die bepaling, ingevoegd bij het bestreden artikel 2 van de 
wet van 25 december 2016, de artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet, in 
samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van 
de mens.  

De gevolgen van de vernietigde bepaling worden gehandhaafd tot op de datum 
van bekendmaking van het arrest in het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2019 
(B.14-B.17). 

c.  Artikel 39bis, § 7, van het Wetboek van strafvordering legt de verplichting op 
om de verantwoordelijke van het informaticasysteem van de zoeking of van de 
uitbreiding ervan op de hoogte te brengen, teneinde hem de mogelijkheid te 
bieden de nodige maatregelen te nemen voor het vrijwaren van zijn rechten. Het 
begrip « verantwoordelijke van het informaticasysteem » is dus een essentieel 
element van de strafrechtspleging en dient, gelet op het wettigheidsbeginsel in 
strafzaken, zo te worden geïnterpreteerd dat het de persoon of de 
personen - waaronder de verdachte zelf wanneer deze niet de effectieve controle 
heeft over het systeem - aanwijst die verantwoordelijk zijn voor de gegevens of 
voor de communicatie die zijn opgeslagen op het toestel dat in beslag is of kon 
worden genomen en voor de gegevens of de communicatie waarvan kennis kan 
worden genomen via de netwerken die worden beoogd door de uitbreiding van 
de in het voormelde toestel aangevatte zoeking. Die persoon of die personen zijn 
niet noodzakelijk de eigenaar of de houder van de betrokken toestellen (B.18-
B.23). 

d.  Artikel 39bis van het Wetboek van strafvordering is in strijd met de 
artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6 van 
het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, en wordt vernietigd, in 
zoverre die bepaling niet voorziet in waarborgen om het beroepsgeheim van de 
artsen en de advocaten te beschermen. Het is niet relevant, noch redelijk 
verantwoord dat de bescherming van het beroepsgeheim enkel wordt geboden 
indien het een geheime zoeking betreft en niet wanneer zij ter kennis wordt 
gebracht. De inmenging in het recht op eerbiediging van het privéleven van de 
personen die hun informatie hebben toevertrouwd die door het beroepsgeheim 
worden beschermd, geschiedt in beide hypotheses immers op dezelfde wijze. De 
gevolgen van de vernietigde bepaling worden evenwel gehandhaafd tot op de 
datum van bekendmaking van het arrest in het Belgisch Staatsblad van 22 januari 
2019 (B.24-B.27). 

2.  Infiltratie op het internet (artikel 7 van de bestreden wet) 
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a.  Artikel 46sexies van het Wetboek van strafvordering regelt de infiltratie op het 
internet. Uit die bepaling vloeien voor de cyberinfiltranten geen onevenredig 
nadelige gevolgen met betrekking tot hun veiligheid voort. Aangezien de 
infiltratie op het internet andere risico’s met betrekking tot de veiligheid van de 
infiltrant inhoudt dan in de reële wereld, vermocht de wetgever redelijkerwijs te 
oordelen dat hij niet in dezelfde voorwaarden diende te voorzien. Overigens 
verbiedt artikel 47octies van het Wetboek van strafvordering de politiediensten 
niet om maatregelen te nemen met het oog op de psychologische nazorg en 
ondersteuning van de infiltrant (B.28-B.30). 

b.  Het feit dat de voormelde bepaling slechts in twee gevallen (beroep op een 
externe deskundige of machtiging voor het plegen van een misdrijf) vereist dat 
bij de infiltratie op het internet een vertrouwelijk dossier dient te worden 
aangelegd, terwijl bij een infiltratie in de reële wereld steeds zulk dossier is 
vereist, is redelijk verantwoord. In tegenstelling tot hetgeen in de reële wereld 
het geval is, worden alle in het kader van de infiltratie op internet gelegde 
contacten geregistreerd en bij het dossier gevoegd of ter griffie neergelegd zodat 
personen die worden vervolgd op basis van bewijzen die werden verzameld 
tijdens een infiltratie op internet toegang hebben tot de volledige toepassing van 
de infiltratie, vervolgens in staat zijn de aanwending van die methode en de 
uitvoeringsmodaliteiten ervan te betwisten en tot slot die elementen ter controle 
van de regelmatigheid aan het onderzoeks- of het vonnisgerecht voor te leggen 
(B.31). 

c.  De aanwijzing door de Koning van de bevoegde politiediensten om een 
infiltratie op het internet uit te voeren, doet geen afbreuk aan het 
wettigheidsbeginsel in strafzaken, daar artikel 46sexies van het Wetboek van 
strafvordering zelf de voorwaarden bepaalt waaronder de infiltratie op het 
internet kan worden bevolen, en daar het kan worden aanvaard dat de Koning, 
met het oog op een zekere flexibiliteit inzake de ontwikkelingen op het internet, 
regelmatig de inhoud van de opleidingen voor cyberinfiltranten dient aan te 
passen, hetgeen ook de aanwijzing van de gemachtigde politieofficieren of de 
wijziging ervan, veronderstelt naar gelang van de gevolgde opleidingen (B.32-
B.34). 

De bestreden bepaling regelt ook voldoende duidelijk in welke gevallen de 
infiltratie op het internet moet worden gemachtigd door de procureur des 
Konings (B.35-B.37). 

Internering van personen met een geestesstoornis – Personen die zijn veroordeeld 
tot een vrijheidsstraf – Plaatsing in de psychiatrische afdeling van de 
gevangenissen – Begeleidende maatregelen – Kamers voor de bescherming van de 
maatschappij – Vreemdelingen zonder wettige verblijfstitel – Recht op 
individuele vrijheid – Verbod van onmenselijke en vernederende behandelingen 
(arrest nr. 80/2018 van 28 juni 2018) 

De wet van 5 mei 2014 « betreffende de internering »bepaalt dat de internering 
van personen met een geestesstoornis een veiligheidsmaatregel is « die er 

http://www.const-court.be/public/n/2018/2018-080n.pdf
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tegelijkertijd toe strekt de maatschappij te beschermen en ervoor te zorgen dat 
aan de geïnterneerde persoon de zorg wordt verstrekt die zijn toestand vereist 
met het oog op zijn re-integratie in de maatschappij ». Die wet werd gewijzigd bij 
een wet van 4 mei 2016 en tegen verschillende aspecten van die wet werden 
beroepen tot vernietiging ingesteld. 

1.  De tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen tot internering 

a.  Artikel 171 van de wet van 4 mei 2016 doet niet op discriminerende wijze 
afbreuk aan het recht op individuele vrijheid in zoverre het de kamer voor de 
bescherming van de maatschappij de bevoegdheid ontneemt om een aanvullend 
forensisch psychiatrisch onderzoek te bevelen, indien zij dit bij de aanvang van 
de uitvoering van de interneringsmaatregel nodig zou achten. De beslissing tot 
internering wordt immers genomen na afloop van een adequate procedure 
waarin een forensisch psychiatrisch deskundigenonderzoek moet worden 
uitgevoerd of een eerder uitgevoerd deskundigenonderzoek moet worden 
geactualiseerd. Het deskundigenonderzoek moet worden verricht door een 
beoefenaar van een gezondheidszorgberoep die aan de bij de wet vastgestelde 
voorwaarden voldoet en die zich dient uit te spreken over het bestaan van de 
geestesstoornis op het ogenblik van de feiten en op het ogenblik van het 
onderzoek zelf. Het verslag is op tegenspraak en kan in college tot stand komen. 
De bevoegde instanties kunnen een actualisering van het deskundigenonderzoek 
vragen en de betrokkene kan een tegenexpertise vragen. De kamer voor de 
bescherming van de maatschappij, die binnen de rechtbank van eerste aanleg is 
opgericht, is ertoe gehouden zich uit te spreken over de uitvoering van de 
beslissing tot internering binnen de bij de wet vastgestelde termijn, is 
multidisciplinair samengesteld opdat zij over de nodige expertise kan beschikken 
en beschikt over het psychiatrisch deskundigenverslag. Ten slotte kan de kamer 
zelf bij gemotiveerde beschikking een deskundigenonderzoek op tegenspraak 
bevelen. (B.7-B.15)   

b.  De artikelen 173, 196 en 197 van de wet van 4 mei 2016 doen evenmin op 
discriminerende wijze afbreuk aan het recht op individuele vrijheid in zoverre zij 
het de kamer voor de bescherming van de maatschappij niet mogelijk maken om 
de plaatsing en overplaatsing van geïnterneerden te bevelen in een ziekenhuis, in 
een kliniek of in een andere aangepaste inrichting van de privésector indien deze 
hiermee niet instemmen, terwijl die mogelijkheid wel bestaat bij een gedwongen 
opname van geesteszieken (wet van 26 juni 1990).  

Bij een pilootarrest van 6 september 2016 (W.D. t. België) ingevolge verschillende 
principiële arresten met betrekking tot de wet van 9 april 1930 « tot bescherming 
van de maatschappij », heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
gewezen op een structureel disfunctioneren dat verband houdt met het zonder 
aangepaste therapie in de gevangenis houden van delinquenten die aan mentale 
stoornissen lijden en heeft het de Belgische Staat een termijn van twee jaar 
verleend om zijn systeem van internering aan te passen.  
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Het hier bekritiseerde verschil in behandeling vloeit evenwel voort uit de wet 
van 5 mei 2014 die in 2016 is gewijzigd en berust op een objectief criterium, 
aangezien de aan die wetten onderworpen personen, in tegenstelling tot die 
welke aan de wet van 26 juni 1990 zijn onderworpen, een misdaad of wanbedrijf 
hebben gepleegd die de fysieke of psychische integriteit van derden aantast of 
bedreigt en bij wie het gevaar bestaat dat ze als gevolg van een geestesstoornis, 
eventueel in samenhang met andere risicofactoren, opnieuw dergelijke feiten 
zullen plegen. De wet van 5 mei 2014 verhindert de plaatsing van de betrokkene 
in een private inrichting overigens niet. 

De wet is evenmin discriminerend in zoverre zij aan de geïnterneerden geen 
effectief rechtsmiddel biedt om een oplossing te vragen indien zij langer dan een 
redelijke termijn worden gedetineerd in de psychiatrische afdeling van de 
gevangenis alvorens te worden overgeplaatst naar een aangepaste inrichting. 
Opsluiting wordt immers uitgesloten, tenzij voorlopig, indien de betrokkene is 
aangehouden wanneer de internering wordt bevolen, indien de rechter de 
internering met onmiddellijke opsluiting beveelt of indien de invrijheidstelling 
op proef of het elektronisch toezicht worden herroepen. Aangezien de plaatsing 
in de psychiatrische afdeling van een gevangenis derhalve uitzonderlijk en voor 
korte tijd is, vermocht de wetgever in die gevallen niet in een specifiek beroep te 
voorzien. Voor het overige staat het aan de betrokken overheden te waken over 
de correcte toepassing van de wetsbepalingen; die toepassing behoort niet tot de 
bevoegdheid van het Hof (B.16-B.29). 

c.  Artikel 183 van de wet van 4 mei 2016 doet evenmin op discriminerende wijze 
afbreuk aan het recht op individuele vrijheid in zoverre het aan de geïnterneerde 
persoon of aan zijn advocaat niet de mogelijkheid biedt om tijdens de internering 
te verzoeken om te verschijnen voor de kamer voor bescherming van de 
maatschappij, behoudens bij hoogdringendheid, en aldus aan de geïnterneerde 
persoon de mogelijkheid zou ontzeggen om op korte termijn de wettigheid van 
zijn vrijheidsberoving te laten beoordelen door de rechter. De wet organiseert 
immers een automatische periodieke controle van de rechtmatigheid van de 
internering, die losstaat van het initiatief van de betrokkene, en biedt een 
bijzondere procedurele waarborg om personen te beschermen die wegens hun 
geestesstoornis niet volledig in staat zijn om voor eigen rekening te handelen. 
Bovendien belet niets de kamer voor de bescherming van de maatschappij om 
een kortere termijn dan de in de wet bedoelde termijn in haar vonnis op te nemen 
indien zij dat wenselijk acht. De wet voorziet daarenboven in een 
hoogdringendheidsprocedure op tegenspraak en verleent aan de geïnterneerde 
of zijn advocaat ook de mogelijkheid om een verzoek te richten aan de kamer 
voor de bescherming van de maatschappij teneinde de voorwaarden gekoppeld 
aan een uitvoeringsmodaliteit van de internering te wijzigen (B.30-B.37). 

d.  De onmogelijkheid voor de geïnterneerde om tijdens de invrijheidstelling op 
proef de definitieve invrijheidstelling te vragen aan de kamer voor de 
bescherming van de maatschappij, vloeit voort uit een bepaling van de wet van 
5 mei 2014 die niet is gewijzigd in 2016 en die niet wordt bestreden. Bijgevolg 
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spreekt het Hof zich niet uit over het verschil in behandeling dat uit die 
onmogelijkheid zou voortvloeien (B.38-B.43). 

e.  De artikelen 163 en 167 van de wet van 4 mei 2016 die de geïnterneerden die 
niet zijn toegelaten of gemachtigd tot een verblijf op het grondgebied - in 
tegenstelling tot diegenen die dat wel zijn -, op absolute wijze uitsluiten van het 
voordeel van de uitvoeringsmodaliteiten van de internering zoals de 
uitgaansvergunningen, het verlof, de beperkte detentie, het elektronisch toezicht 
en de invrijheidstelling op proef, doen op discriminerende wijze afbreuk aan het 
recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In het arrest nr. 148/2017 
van 21 december 2017 (B.85-B.91) waren soortgelijke bepalingen van de wet van 
5 februari 2016 « tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en 
houdende diverse bepalingen inzake justitie » reeds vernietigd. Het criterium 
van onderscheid is weliswaar objectief, maar terwijl het voordeel van dergelijke 
maatregelen wordt toegekend aan de geïnterneerden die over een wettige 
verblijfstitel in België beschikken na een zorgvuldige beoordeling door de kamer 
voor de bescherming van de maatschappij, wordt het op absolute en 
automatische wijze geweigerd aan diegenen die niet erover beschikken. Het 
voordeel van uitvoeringsmodaliteiten van de internering zou evenwel kunnen 
worden toegekend aan die personen zonder de overheid te beletten om het 
beleid van haar keuze inzake de toegang tot het grondgebied te voeren, 
aangezien een vervroegde invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het 
grondgebied kan worden toegekend om de verwijdering van de betrokkene 
mogelijk te maken. Voor het overige staat het aan de wetgever om, met naleving 
van het evenredigheidsbeginsel, voor elke overwogen uitvoeringsmodaliteit van 
de internering te oordelen of het relevant is die uit te sluiten voor sommige 
categorieën van vreemdelingen die niet tot het verblijf gemachtigd zijn (B.44-
B.51). 

2.  De gelijktijdige tenuitvoerlegging van een internering en een veroordeling tot 
een vrijheidsstraf 

Aan de personen met een geestesstoornis die zowel een internering als een 
vrijheidsstraf ondergaan, worden bij de artikelen 208 en 209 van de wet van 
4 mei 2016 op discriminerende wijze waarborgen inzake bescherming tegen 
onmenselijke en vernederende behandelingen en het recht op individuele 
vrijheid ontzegd in zoverre die bepalingen die personen a priori en zonder 
individueel onderzoek uitsluiten :  

-  van de mogelijkheid om door de kamer voor de bescherming van de 
maatschappij te worden geplaatst in een aangepaste inrichting totdat zij de 
toelaatbaarheidsdatum voor een voorwaardelijke invrijheidsstelling hebben 
bereikt, terwijl hun individuele situatie zich niet tegen een verblijf in een 
dergelijke inrichting verzet; 

-  van de mogelijkheid om een uitgaansvergunning, verlof, beperkte detentie, 
elektronisch toezicht, invrijheidstelling op proef of invrijheidstelling met het oog 
op de verwijdering van het grondgebied of overlevering toegekend te krijgen 



Jaarverslag 2018 

46 

zolang zij niet voldoen aan de tijdsvoorwaarden die, voor de tot een 
vrijheidsstraf veroordeelde personen, zijn vastgesteld bij de wet van 17 mei 2006, 
terwijl hun individuele situatie van geïnterneerde zich niet tegen de toekenning 
van een dergelijk voordeel verzet. 

Die bepalingen zijn daarentegen niet discriminerend in zoverre zij erin voorzien 
dat de door de kamer voor de bescherming van de maatschappij te bepalen 
termijn in geval van invrijheidstelling op proef niet korter mag zijn dan de 
proeftermijn waaraan de persoon die uitsluitend een vrijheidsstraf ondergaat en 
een voorwaardelijke invrijheidstelling aanvraagt, zou zijn onderworpen. Door 
die twee termijnen op elkaar af te stemmen, waarborgt de wetgever immers dat 
het zorgtraject tijdens die periode verder kan lopen. (B.52-B.60) 

3.  De internering van veroordeelden 

a.  Artikel 77/9, § 10, van de wet van 5 mei 2014, ingevoegd bij artikel 222 van de 
wet van 4 mei 2016, doet niet op discriminerende wijze afbreuk aan de rechten 
van de geïnterneerde veroordeelde in zoverre het toelaat dat diens internering 
langer kan duren dan de duur van de straf die hem werd opgelegd ingevolge de 
misdaad die of het wanbedrijf dat in de wet is omschreven. Wanneer de in de 
wet bedoelde geestesstoornis wordt vastgesteld door de psychiater van de 
gevangenis, wordt een forensisch psychiatrisch deskundigenonderzoek bevolen 
door de kamer voor de bescherming van de maatschappij die het dossier 
onderzoekt binnen de bij de wet vastgestelde termijn. Die procedure verloopt op 
tegenspraak en in aanwezigheid van de advocaat van de betrokkene. Bovendien 
kan beroep worden ingesteld bij de correctionele kamer van het hof van beroep. 
De wetgever vermocht redelijkerwijs te oordelen dat indien de geestestoestand 
van een veroordeelde die wordt geïnterneerd krachtens een beslissing van de 
kamer voor de bescherming van de maatschappij, op het ogenblik van het 
verstrijken van de straftijd niet voldoende is gestabiliseerd, de internering moet 
voortduren totdat de kamer voor de bescherming van de maatschappij van 
oordeel is dat dit wel het geval is. Aangezien de wet waarborgt dat tijdens de 
plaatsing een automatische periodieke controle plaatsvindt die losstaat van het 
initiatief van de betrokkene, dat een procedure bij hoogdringendheid eveneens 
kan worden geïnitieerd door de geïnterneerde veroordeelde en zijn raadsman en 
dat de rechtmatigheid van de vrijheidsberoving op gezette tijden kan worden 
beoordeeld, kan worden aanvaard dat de wetgever een billijk evenwicht heeft 
gewaarborgd tussen de aspecten die eigen zijn aan de strafrechtelijke 
veroordeling en de aspecten die eigen zijn aan de internering (B.61-B.67). 

b.  Artikel 77/5 van de wet van 5 mei 2014, ingevoegd bij artikel 216 van de wet 
van 4 mei 2016, doet niet op discriminerende wijze afbreuk aan de rechten van de 
geïnterneerde persoon in zoverre het toelaat om hem in de psychiatrische 
afdeling van een gevangenis te plaatsen. Die afdeling kan weliswaar niet als een 
aangepaste inrichting worden beschouwd, maar de wet voorziet ter zake in 
dermate korte procedure- en beroepstermijnen dat de aanvang van de 
behandeling van de geïnterneerde niet aanzienlijk kan worden vertraagd en dat 
de periode dat de geïnterneerde veroordeelde zich in de psychiatrische afdeling 
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van de gevangenis bevindt, in afwachting van het in kracht van gewijsde treden 
van de beslissing tot internering, in beginsel kort moet zijn. Het staat aan de 
bevoegde overheden niet te talmen bij de uitvoering van die beslissing. Die 
regeling doet geen verschil in behandeling tussen geïnterneerde personen 
ontstaan naargelang zij al dan niet zijn veroordeeld, aangezien die welke niet zijn 
veroordeeld, ook voorlopig in de psychiatrische afdeling van een gevangenis 
kunnen worden geplaatst wanneer de rechter de internering met onmiddellijke 
opsluiting beveelt. Evenmin is er sprake van een gelijke behandeling van 
geïnterneerde personen en veroordeelden, in zoverre zij beiden een detentie in 
een gevangenis zouden ondergaan. Geïnterneerde veroordeelden verblijven 
immers maar voor een korte duur in de psychiatrische afdeling van een 
gevangenis, in afwachting van het in kracht van gewijsde gaan van de beslissing 
tot internering (B.70-B.74). 

c.  Artikel 77/8, § 1, en § 2, eerste lid, van de wet van 5 mei 2014, ingevoegd bij 
artikel 221 van de wet van 4 mei 2016, brengt een discriminatie (die soortgelijk is 
aan die welke in punt 2 hiervoor is vermeld) teweeg tussen geïnterneerde 
personen en geïnterneerde veroordeelden in zoverre die laatstgenoemden enkel 
in een aangepaste inrichting kunnen worden geplaatst wanneer de 
toelaatbaarheidsdatum voor een voorwaardelijke invrijheidstelling wordt 
bereikt. Het brengt bovendien een onverantwoorde gelijke behandeling teweeg 
tussen geïnterneerden en geïnterneerde veroordeelden (die eveneens soortgelijk 
is aan die welke in punt 2 hiervoor is vermeld) in zoverre, voor die 
laatstgenoemden, de uitgaansvergunning, het verlof, de beperkte detentie, het 
elektronisch toezicht, de invrijheidstelling op proef of de invrijheidstelling met 
het oog op de verwijdering van het grondgebied of overlevering afhankelijk 
worden gemaakt van de in de wet bedoelde tijdsvoorwaarden voor de 
veroordeelden tot een vrijheidsstraf. 

Die bepalingen zijn daarentegen niet discriminerend in zoverre zij erin voorzien 
dat de door de kamer voor de bescherming van de maatschappij te bepalen 
termijn in geval van invrijheidstelling op proef niet korter mag zijn dan de 
proeftermijn waaraan degene die uitsluitend een vrijheidsstraf ondergaat en een 
voorwaardelijke invrijheidstelling aanvraagt, zou zijn onderworpen. Door die 
twee termijnen op elkaar af te stemmen, waarborgt de wetgever immers dat het 
zorgtraject tijdens die periode verder kan lopen (B.75-B.82). 

4.  Het cassatieberoep 

Artikel 224, tweede lid, van de wet van 4 mei 2016, dat tussen 23 mei 2016 en 
2 augustus 2017 van kracht was, heeft de termijn om cassatieberoep in te stellen 
tegen beslissingen van de kamer voor de bescherming van de maatschappij 
vastgesteld op vijf werkdagen. 

Die termijn werd vervolgens op vijf kalenderdagen gebracht bij een wet van 6 juli 
2017 die evenwel niet het voorwerp van het besproken arrest is. Hij was 
vastgesteld op 24 uur en vervolgens op 48 uur bij vroegere wetten die werden 
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afgekeurd bij het arrest nr. 154/2008 van 6 november 2008 en bij het arrest 
nr. 22/2016 van 18 februari 2016. 

De termijn van vijf werkdagen doorstaat wel de grondwettigheidstoets. Het 
cassatieberoep waarvan het instellen afhankelijk wordt gesteld van die termijn, is 
het enige mogelijke beroep dat voor het openbaar ministerie en de advocaat van 
de geïnterneerde persoon openstaat tegen beslissingen van de kamer voor de 
bescherming van de maatschappij met betrekking tot de toekenning, de afwijzing 
of de herroeping van de beperkte detentie, het elektronisch toezicht, de 
invrijheidstelling op proef en de vervroegde invrijheidstelling met het oog op de 
verwijdering van het grondgebied of met het oog op de overlevering, en tot de 
herziening van de aan genoemde modaliteiten gekoppelde bijzondere 
voorwaarden, alsook tegen de definitieve invrijheidstelling evenals tegen de 
beslissing tot internering van een veroordeelde. Zelfs indien hij wordt afgestemd 
op de termijn die, voor analoge maatregelen, openstaat voor personen die tot een 
vrijheidsstraf zijn veroordeeld terwijl de beoordelingsmarge van de wetgever 
kleiner is inzake internering van personen met een geestesstoornis, is de termijn 
van vijf dagen, berekend in werkdagen en niet in kalenderdagen, niet 
discriminerend omdat hij volstaat om enkel het instellen van het beroep mogelijk 
te maken, waarbij de argumentatie in de vijf volgende dagen kan worden 
uiteengezet (B.83-B.87). 

5.  De samenstelling van de kamer voor de bescherming van de maatschappij 

De afwezigheid, die uit artikel 23 van de wet van 4 mei 2016 voortvloeit, van een 
lid dat in het bezit is van een diploma geneeskunde in de kamer voor de 
bescherming van de maatschappij, doet niet op discriminerende wijze afbreuk 
aan het recht op individuele vrijheid van de geïnterneerde personen. 

De kamers voor de bescherming van de maatschappij bestaan uit een rechter, die 
het voorzitterschap ervan bekleedt, een assessor in strafuitvoeringszaken en 
interneringszaken gespecialiseerd in sociale re-integratie en een assessor in 
interneringszaken gespecialiseerd in klinische psychologie. 

Bij de tenuitvoerlegging van de rechterlijke beslissing tot internering baseren de 
kamers voor de bescherming van de maatschappij zich evenwel op het forensisch 
psychiatrisch deskundigenonderzoek dat vóór die beslissing moet worden 
uitgevoerd. Dat onderzoek wordt uitgevoerd onder de leiding en de 
verantwoordelijkheid van een forensisch psychiater, eventueel in college of met 
bijstand van andere gedragswetenschappers. Later beschikt de kamer voor de 
bescherming van de maatschappij bij de periodieke controles telkenmale over 
een advies van de directeur of de verantwoordelijke voor de zorg dat een 
geactualiseerd multidisciplinair psychosociaal-psychiatrisch verslag omvat. De 
kamer voor de bescherming van de maatschappij kan eveneens bij gemotiveerde 
beschikking een aanvullend psychiatrisch onderzoek bevelen. In die 
omstandigheden heeft de wetgever, door te kiezen voor de aanwezigheid van 
een assessor in interneringszaken gespecialiseerd in klinische psychologie, en 
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niet van een assessor die in het bezit is van een diploma geneeskunde, geen 
discriminerende maatregel genomen (B.88-B.94). 

Wettigheidsbeginsel in strafzaken - Bewijsmiddelen - Toegang tot gegevens - 
Retroactieve privacy-machtiging van de politiediensten - Handhaving van de 
gevolgen (arrest nr. 153/2018 van 8 november 2018) 

Artikel 36bis, derde lid, van de wet van 8 december 1992 « tot bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens » en artikel 5 van de wet van 19 mei 2010 « houdende 
oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen » vereisten dat elke 
elektronische mededeling van persoonsgegevens door een federale 
overheidsdienst of door een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid die 
onder de federale overheid ressorteert in beginsel werd onderworpen aan een 
principiële machtiging van het sectoraal comité voor de federale overheid. 

Het Hof van Cassatie (Cass., 13 december 2016, P.16.0682.N) was van oordeel dat 
de politiediensten, om toegang te verkrijgen tot de persoonsgegevens vervat in 
de Kruispuntbank van de voertuigen, daartoe moesten worden gemachtigd door 
het sectoraal comité voor de federale overheid.  

De bestreden wet van 14 juni 2017 « tot wijziging van artikel 36bis van de wet van 
8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte 
van de verwerking van persoonsgegevens » vulde het voormelde artikel 36bis 
aan met een nieuwe lid, dat ertoe strekte de politiediensten vrij te stellen van 
enige voorafgaande machtiging van het sectoraal comité, en in haar artikel 3 
bepaalde dat dat lid uitwerking had met ingang van 26 juni 2003. Aldus wilde de 
wetgever volgens zijn eigen bewoordingen een einde maken aan de ten gevolge 
van het arrest van het Hof van Cassatie gerezen rechtsonzekerheid met 
betrekking tot de wettigheid van de verwerking door de politiediensten van 
persoonsgegevens afkomstig van andere federale overheidsdiensten, door 
middel van een brede wettelijke oplossing, bestaande in een uitdrukkelijke en 
algemene vrijstelling voor de politiediensten van de machtigingsverplichting 
(B.4). 

De in artikel 12, tweede lid, van de Grondwet vervatte beginselen van wettigheid 
en voorspelbaarheid zijn niet alleen van toepassing bij het bepalen van de 
gevallen waarin strafvervolging mogelijk is, maar ook bij het bepalen van de 
vorm van de strafvervolging. De voormelde beginselen van wettigheid en 
voorspelbaarheid van de strafrechtspleging zijn van toepassing op de hele 
rechtspleging, met inbegrip van de stadia van het opsporingsonderzoek en het 
gerechtelijk onderzoek. Het beginsel van wettigheid sluit geen delegatie aan de 
uitvoerende macht uit voor zover de machtiging voldoende nauwkeurig is 
omschreven en betrekking heeft op de tenuitvoerlegging van maatregelen 
waarvan de essentiële elementen voorafgaandelijk door de wetgever zijn 
vastgesteld. De vereiste van voorspelbaarheid van de strafrechtspleging 
waarborgt elke rechtsonderhorige dat tegen hem enkel een 
opsporingsonderzoek, een gerechtelijk onderzoek en een vervolging kunnen 

http://www.const-court.be/public/n/2018/2018-153n.pdf
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worden ingesteld volgens een procedure waarvan hij vóór de aanwending ervan 
kennis kan nemen. Hoewel de in artikel 12, tweede lid, van de Grondwet 
vervatte vereiste van voorspelbaarheid van de strafrechtspleging zich in beginsel 
niet verzet tegen de onmiddellijke toepassing van de wetten betreffende de 
bevoegdheid en de rechtspleging in strafzaken (artikel 3 van het Gerechtelijk 
Wetboek), houdt die vereiste een waarborg in voor de rechtsonderhorige dat de 
door de politiediensten en de vervolgende instanties na te leven regels 
betreffende de bewijsvoering van de schuld van een persoon, in beginsel niet in 
het nadeel van die persoon kunnen worden gewijzigd met terugwerkende kracht 
(B.24). 

Door terugwerkende kracht te verlenen aan de ingevoerde vrijstelling, voor de 
politiediensten, van elke wettelijk of reglementair voorgeschreven verplichting 
betreffende een voorafgaande machtiging door een sectoraal comité, heeft 
artikel 3 van de bestreden wet tot gevolg dat de rechtsonderhorige de waarborg 
wordt ontnomen dat de door de politiediensten en de vervolgende instanties na 
te leven regels betreffende de bewijsvoering van de schuld van een persoon, niet 
in het nadeel van die persoon kunnen worden gewijzigd met terugwerkende 
kracht (B.26). 

Het Hof vernietigt dan ook artikel 3 van de bestreden wet wegens schending van 
artikel 12, tweede lid, van de Grondwet. 

Rekening houdend met de onduidelijkheid inzake de regelgeving en teneinde te 
vermijden dat de bewijselementen, gebaseerd op persoonsgegevens die de 
politiediensten vóór 7 augustus 2017 - zijnde de datum van inwerkingtreding 
van de bestreden wet - hebben verkregen, opnieuw in het geding zouden worden 
gebracht, worden de rechtsgevolgen van de vernietigde bepaling gehandhaafd 
(B.28). 

Bevel tot aanhouding- Vormvereisten - Sanctie - Handhaving van de gevolgen 
(arrest nr. 91/2018 van 5 juli 2018) 

Artikel 7, 4° en 5°, van de wet van 21 november 2016 « betreffende bepaalde 
rechten van personen die worden verhoord », schaft de sanctie van 
invrijheidstelling van een gedetineerde af indien het bevel geen motvering of 
geen handtekening van de onderzoeksrechter bevat. Die afschaffing doet afbreuk 
aan substantiële en essentiële vormvereisten die in artikel 12 van de Grondwet, al 
dan niet in samenhang gelezen met artikel 5 van het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens, zijn gewaarborgd.  

Alleen de handtekening van de onderzoeksrechter waarborgt, gelet op de ernst 
van de inmenging in het recht op persoonlijke vrijheid, immers dat het bevel tot 
aanhouding wel degelijk van die magistraat uitgaat (B.5). Artikel 12, derde lid, 
van de Grondwet schrijft overigens voor dat een aanhouding gepaard moet gaan 
met een met redenen omkleed bevel van een rechter, hetgeen dus onbestaanbaar 
is met de mogelijkheid dat het bevel tot aanhouding geen motivering bevat (B.6). 

http://www.const-court.be/public/n/2018/2018-091n.pdf
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Teneinde te vermijden dat alle aanhoudingsbevelen die reeds op grond van de 
vernietigde bepalingen zijn genomen, opnieuw in vraag zouden worden gesteld, 
worden de gevolgen van de vernietigde bepalingen gehandhaafd ten aanzien 
van alle op grond van die bepalingen vóór 1 september 2018 verleende bevelen 
tot aanhouding (B.7). 

Verschijning van de gedetineerde inverdenkinggestelde in een videoconferentie 
(arrest nr. 76/2018 van 21 juni 2018) 

Tegen de wet van 29 januari 2016 « betreffende het gebruik van videoconferentie 
voor de verschijning van inverdenkinggestelden in voorlopige hechtenis » werd 
een beroep tot vernietiging ingesteld waarbij de schending van de artikelen 12, 
tweede lid, en 14 van de Grondwet, in samenhang gelezen met verschillende 
verdragsbepalingen, werd aangevoerd. 

Die wet wordt vernietigd omdat zij artikel 12, tweede lid, van de Grondwet 
schendt. Die bepaling belast de wetgever ermee de « vorm » van de vervolging te 
regelen en drukt de beginselen van de wettigheid en de voorspelbaarheid van de 
strafrechtspleging uit (B.9.4). 

Ten eerste kennen de bestreden bepalingen aan de raadkamer of de kamer van 
inbeschuldigingstelling een te ruime beoordelingsbevoegdheid toe inzake de 
verschijning in een videoconferentie van de inverdenkinggestelde in voorlopige 
hechtenis. Daardoor is het voor de inverdenkinggestelde niet steeds mogelijk om 
op voldoende wijze de redenen te voorzien waarom het rechtscollege zou 
kunnen beslissen hem te bevelen in een videoconferentie te verschijnen. Die 
beoordelingsbevoegdheid sluit derhalve niet uit dat niet-voorzienbare 
rechterlijke beslissingen worden genomen. De toewijzing van die 
beoordelingsbevoegdheid aan de onderzoeksgerechten werd tijdens de 
parlementaire voorbereiding verantwoord door de zorg om de kosten van de 
overbrengingen van de inverdenkinggestelden en de risico’s in verband met die 
overbrengingen te reduceren. De wet somt evenwel niet de redenen op waarop 
de onderzoeksgerechten hun beslissing zouden moeten baseren. Het staat aan de 
wetgever uitdrukkelijk de gevallen te bepalen waarin zij de verschijning in een 
videoconferentie kunnen bevelen (B.9.6). 

Ten tweede verleent de bestreden wet aan de Koning een te ruime delegatie met 
betrekking tot de nadere regels van de videoconferentie voor bepaalde 
inverdenkinggestelden. In de fase voorafgaand aan de strafrechtspleging voor de 
rechtscolleges die over de gegrondheid van de strafvordering uitspaak doen is 
artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens in beginsel niet 
van toepassing, maar het recht op een eerlijk proces kan niettemin een rol spelen 
vóór de aanhangigmaking van de zaak bij de rechter ten gronde, indien en voor 
zover de initiële niet-naleving ervan het eerlijk karakter van het proces ernstig in 
het gedrang dreigt te brengen. 

De bestreden wet bepaalt echter niet de essentiële elementen ten aanzien van de 
vereisten van het recht op een eerlijk proces, hoewel dergelijke elementen tijdens 
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de parlementaire voorbereiding ter sprake waren gebracht : zij preciseert noch de 
nadere regels voor het optreden van de inverdenkinggestelde, noch de 
kwalitatieve normen van de videoconferentie, noch de plaats van de advocaat, 
noch de wijze waarop die een vertrouwelijk gesprek zal kunnen voeren met de 
gedetineerde inverdenkinggestelde, zodat de inverdenkinggestelde tijdens de 
videoconferentie niet zeker kan zijn dat hij effectief aan de rechtspleging zal 
kunnen deelnemen, zonder technische belemmering zal kunnen worden gehoord 
en op vertrouwelijke wijze zal kunnen communiceren met zijn advocaat. De aan 
de Koning verleende machtiging gaat dus verder dan de tenuitvoerlegging van 
door de wetgever voorafgaandelijk vastgelegde essentiële elementen. 

Voorlopige hechtenis – Terroristische misdrijven – Individuele vrijheid (arrest 
nr. 31/2018 van 15 maart 2018) 

Artikel 16, § 1, vierde lid, van de wet van 20 juli 1990 « betreffende de voorlopige 
hechtenis » bepaalt dat, indien het maximum van de van toepassing zijnde straf 
vijftien jaar opsluiting niet te boven gaat, het bevel tot aanhouding slechts mag 
worden verleend « als er ernstige redenen bestaan om te vrezen dat de in vrijheid 
gelaten verdachte nieuwe misdaden of wanbedrijven zou plegen, zich aan het 
optreden van het gerecht zou onttrekken, bewijzen zou pogen te laten 
verdwijnen of zich zou verstaan met derden ». Die bepaling werd gewijzigd bij 
de bestreden wet van 3 augustus 2016 teneinde de uitvaardiging van een 
aanhoudingsbevel niet langer afhankelijk te maken van de redenen waarin die 
bepaling voorziet wanneer het gaat om terroristische misdrijven waarvoor de 
maximumstraf vijf jaar gevangenisstraf te boven gaat en de voorlopige hechtenis 
volstrekt noodzakelijk is voor de openbare veiligheid. 

Die bepaling doet niet op onevenredige wijze afbreuk aan de individuele 
vrijheid, rekening houdend met, enerzijds, de maatschappelijke onrust die door 
die misdrijven kan worden veroorzaakt en, anderzijds, het feit dat de wetgever 
niet heeft geraakt aan de andere inhoudelijke en procedurele voorwaarden 
waaronder de voorlopige hechtenis door de onderzoeksrechter kan worden 
bevolen. Bovendien is de onderzoeksrechter nooit ertoe gehouden een persoon in 
hechtenis te nemen en verandert de bestreden bepaling niets aan de voorwaarde 
dat de voorlopige hechtenis volstrekt noodzakelijk moet zijn voor de openbare 
veiligheid (B.19.2). 

(Bij dit arrest worden eveneens wetsbepalingen met betrekking tot terroristische 
misdrijven getoetst. Daarnaar wordt verwezen in de rubriek « Strafrecht ».) 

Hoger beroep – Openbaar ministerie – Verzoekschrift tot hoger beroep en termijn 
/ Gedetineerde – Verklaring van hoger beroep (arrest nr. 2/2018 van 18 januari 
2018) 

Artikel 204 van het Wetboek van strafvordering doet niet op discriminerende 
wijze afbreuk aan het recht van de procespartijen op toegang tot een rechter 
indien het in die zin wordt geïnterpreteerd dat een grievenverzoekschrift moet 
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worden ingediend door het openbaar ministerie wanneer het hoger beroep 
instelt bij het in artikel 205 van hetzelfde Wetboek bedoelde exploot van 
dagvaarding. 

Het was immers de bedoeling van de wetgever om de verplichting om de 
grieven kenbaar te maken in de akte waarmee hoger beroep wordt ingesteld, op 
te leggen aan iedere partij die het rechtsmiddel « hoger beroep » aanwendt, met 
inbegrip van het openbaar ministerie, ongeacht of het gaat om het openbaar 
ministerie dat hoger beroep instelt bij de rechtbank die het vonnis heeft gewezen 
(artikel 203 van het Wetboek van strafvordering) of om het openbaar ministerie 
bij het hof dat of de rechtbank die van het hoger beroep kennis moet nemen 
(artikel 205 van het Wetboek van strafvordering); de termijn om hoger beroep in 
te stellen wordt in beide gevallen verlengd (B.4-B.10). 

Het voormelde artikel 204 is evenmin discriminerend in zoverre het erin voorziet 
dat het openbaar ministerie bij de rechtbank die of het hof dat kennis moet 
nemen van het hoger beroep beschikt over een termijn van veertig dagen te 
rekenen van de uitspraak van het vonnis om zijn beroep te doen betekenen, 
terwijl de andere partijen slechts over een termijn van dertig dagen beschikken. 
Dat verschil in behandeling wordt verantwoord door de devolutieve werking 
van het hoger beroep : aangezien de saisine van de rechter in hoger beroep 
beperkt is tot de beschikkingen van het vonnis a quo die worden aangevochten en 
het hoger beroep van andere partijen in beginsel enkel betrekking kan hebben op 
hun eigen belangen en hun geen nadeel kan berokkenen, is het niet zonder 
redelijke verantwoording dat het openbaar ministerie, dat het algemeen belang 
behartigt, in voorkomend geval eerst kennis zou kunnen nemen van de omvang 
van het hoger beroep van de partijen die zulk een beroep vermogen in te stellen 
en die de draagwijdte ervan kunnen beperken, om alsdan te kunnen bepalen of 
er aanleiding is om de gehele strafvordering opnieuw aan het oordeel van de 
rechter te onderwerpen. Die langere termijn wordt ook verantwoord door, 
enerzijds, de verplichting om het hoger beroep bij gerechtsdeurwaardersexploot 
te betekenen en, anderzijds, de omstandigheid dat de andere partijen de laatste 
nuttige dag van de termijn van dertig dagen kunnen afwachten om bij 
eenvoudige verklaring hoger beroep in te stellen (B.11). 

Ten slotte is hetzelfde artikel 204 niet discriminerend indien het in die zin wordt 
geïnterpreteerd dat het van toepassing is op de geïnterneerde of de gedetineerde 
die, overeenkomstig artikel 1 van de wet van 25 juli 1893 betreffende de 
aantekening van hoger beroep van gedetineerde of geïnterneerde personen, een 
verklaring van hoger beroep doet aan de directeur van de instelling of aan zijn 
gemachtigde. Die interpretatie vereist van de gedetineerden en geïnterneerden 
weliswaar dat zij een regelmatig grievenverzoekschrift overeenkomstig 
artikel 203 van het Wetboek van strafvordering moeten indienen, maar zij is 
verzoenbaar met de bedoeling van de wetgever die, bij de aanneming van de wet 
van 5 februari 2016, uitdrukkelijk erop heeft gewezen dat « een bij koninklijk 
besluit bepaald formulier […] ter beschikking [zal] worden gesteld van de eisers 
in beroep in de griffies, de gevangenissen, enz. ». Die bedoeling werd intussen 
verwezenlijkt door een wijziging van artikel 1 van de voormelde wet van 1893. In 
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die interpretatie kan het hoger beroep dat vóór de inwerkingtreding van dat 
artikel is ingesteld, niet onontvankelijk worden geacht om de enkele reden dat 
het geen uiteenzetting van de grieven bevat (B.13-B.16). 

Voorrecht van rechtsmacht – Magistraten – Ministers - Leemte in de wetgeving 
(arrest nr. 9/2018 van 1 februari 2018) 4  – Samenhang (arrest nr. 35/2018 van 
22 maart 2018) 

Arrest nr. 9/2018 

De artikelen 479 en 480 van het Wetboek van strafvordering voorzien in een van 
het gemeen strafprocesrecht afwijkende rechtspleging voor de misdrijven 
gepleegd door de magistraten en door bepaalde andere ambtsdragers. Dat 
« voorrecht van rechtsmacht » is ingesteld met het oog op het verzekeren van een 
onpartijdige en serene rechtsbedeling ten aanzien van die personen. Die 
bepalingen brengen evenwel een discriminatie teweeg tussen, enerzijds, de 
magistraten (andere magistraten dan de magistraten in hoger beroep) en, 
anderzijds, de ministers en de leden van een gemeenschaps- of gewestregering, 
in zoverre zij, voor die magistraten, niet voorzien in de tussenkomst van een 
onderzoeksgerecht om, in de loop van het gerechtelijk onderzoek, toezicht te 
houden op de regelmatigheid van de rechtspleging en als beroepsinstantie 
uitspraak te doen over de beslissingen van de als onderzoeksrechter aangewezen 
magistraat. 

Zoals zij door het Hof van Cassatie worden geïnterpreteerd, voorzien die 
bepalingen immers erin dat, na afloop van het opsporings- of gerechtelijk 
onderzoek, uitsluitend de procureur-generaal, zonder tussenkomst van een 
onderzoeksgerecht, beslist om niet te vervolgen dan wel, wanneer hij van mening 
is dat er voldoende bezwaren bestaan, de zaak bij het hof van beroep aanhangig 
te maken. Enkel wanneer de procureur-generaal meent dat de zaak moet worden 
verwezen naar het Hof van Assisen, dient hij overeenkomstig het gemeen recht 
de regeling van de rechtspleging door de kamer van inbeschuldigingstelling te 
vorderen. De kamer van inbeschuldigingstelling is onbevoegd om toezicht op het 
onderzoek uit te oefenen en om kennis te nemen van een hoger beroep ingesteld 
tegen de handelingen van de onderzoeksmagistraat (B.4). 

Daarentegen wordt, ook al heeft de wetgever de stelsels van het « voorrecht van 
rechtsmacht » die van toepassing zijn op de magistraten en op de ministers, op 
elkaar willen afstemmen, voor die laatstgenoemden voorzien in een regeling van 
de rechtspleging door de kamer van inbeschuldigingstelling van het bevoegde 
hof van beroep, die kan beslissen dat er geen reden tot vervolging is, bijkomende 
onderzoekshandelingen kan bevelen of de zaak kan verwijzen naar het bevoegde 
hof van beroep. Voorts dient de procureur-generaal bij het hof van beroep, zowel 
voor de vordering tot regeling van de rechtspleging als voor de rechtstreekse 
dagvaarding, het voorafgaandelijk verlof te verkrijgen van de betrokken 
wetgevende vergadering (B.5). 

                                                      
4 Zie ook het arrest nr. 131/2016, Jaarverslag 2016, p. 41. 
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Er kan weliswaar worden aanvaard dat het aannemen, door de wetgever, van 
verschillende procedureregels voor de magistraten en de ministers op zich niet 
discriminerend is. Van discriminatie zou slechts sprake zijn indien het verschil in 
behandeling dat voortvloeit uit de toepassing van die procedureregels een 
onevenredige beperking van de rechten van de daarbij betrokken personen met 
zich zou meebrengen. Daarenboven zou het door artikel 6 van het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens gewaarborgde recht op een eerlijk proces 
enkel worden aangetast indien de gewaarborgde rechten, die de begunstigde van 
het « voorrecht van rechtsmacht » worden ontzegd, niet op redelijke wijze 
zouden worden gecompenseerd door andere middelen (B.7-B.8). 

Aangezien de magistraten van eerste aanleg geen tussenkomst genieten van een 
onderzoeksgerecht dat in het kader van een tegensprekelijke procedure overgaat 
tot de regeling van de rechtspleging en daarbij de toereikendheid van de 
bezwaren en de regelmatigheid van de rechtspleging beoordeelt, zoals dat het 
geval is bij het Hof van Cassatie voor de magistraten van de hoven van beroep, 
doen de in het geding zijnde bepalingen evenwel op onevenredige wijze afbreuk 
aan de rechten van de betrokkenen (B.10.4). 

In afwachting van een optreden van de wetgever moet die discriminerende 
lacune worden verholpen via de toepassing van de gemeenrechtelijke regels van 
de strafrechtspleging (B.11). 

Arrest nr. 35/2018 

Uit de artikelen 479 en 483 van het Wetboek van strafvordering volgt dat een 
magistraat (een andere magistraat dan een magistraat in hoger beroep) en een 
inverdenkinggestelde van een samenhangend misdrijf bij het afsluiten van het 
gerechtelijk onderzoek niet het optreden genieten van een onderzoeksgerecht dat 
in het kader van een op tegenspraak gevoerde procedure overgaat tot de regeling 
van de rechtspleging en daarbij de toereikendheid van de bezwaren en de 
regelmatigheid van de rechtspleging beoordeelt.  

Het loutere feit dat de daders van een misdrijf dat samenhangend is met een 
misdrijf gepleegd door een in artikel 479 van het Wetboek van strafvordering 
beoogde persoon, gelijktijdig met laatstgenoemde en volgens dezelfde bijzondere 
procedureregels worden vervolgd en berecht, houdt geen discriminatie in.  

Ten aanzien van de magistraten van de hoven van beroep werd in het arrest 
nr. 131/2016 van 20 oktober 2016 geoordeeld dat de bepalingen van het Wetboek 
van strafvordering op een verzoenende wijze kunnen worden geïnterpreteerd, 
zodat de zaak, na het beëindigen van het door het Hof van Cassatie gevorderde 
onderzoek, moet worden teruggezonden aan dat Hof, waarvan de bevoegdheid 
in deze procedure vergelijkbaar is met die van een onderzoeksgerecht en dat in 
het kader van een tegensprekelijke procedure overgaat tot de regeling van de 
rechtspleging en daarbij de toereikendheid van de bezwaren en de 
regelmatigheid van de rechtspleging beoordeelt. De vervolgde magistraat bij het 
hof van beroep en zijn mededaders en medeplichtigen beschikken dus over de 
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mogelijkheid om eventuele bezwaren, nietigheden of onregelmatigheden op te 
werpen en desgevallend het Hof van Cassatie te verzoeken om bijkomende 
rechtshandelingen te vorderen. 

Wat de andere magistraten betreft, heeft de wetgever, door het ambt van 
onderzoeksrechter toe te vertrouwen aan een magistraat die daartoe is 
aangewezen door de eerste voorzitter van het hof van beroep en door erin te 
voorzien dat de betrokken magistraten door de hoogste feitenrechter moeten 
worden berecht, hun welbepaalde waarborgen willen bieden die een onpartijdige 
en serene rechtsbedeling kunnen verzekeren. Maar dat neemt niet weg dat de 
procureur-generaal bij het hof van beroep als enige bevoegd is om bij het 
afsluiten van het gevorderde gerechtelijk onderzoek te beslissen of de zaak al dan 
niet naar het vonnisgerecht moet worden verwezen. De in het geding zijnde 
bepalingen doen bijgevolg op onevenredige wijze afbreuk aan de rechten van de 
betrokken personen (B.12). 

(Zie eveneens arrest nr. 31/2019 van 28 februari 2019 waarbij het Hof zijn arrest 
nr. 35/2018 uitlegt) 

Rechtsplegingsvergoeding - Buitenverdenkingstelling - Hoger beroep - Leemte in 
de wetgeving (arrest nr. 159/2018 van 22 november 2018) 

Krachtens artikel 128, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering krijgt de 
inverdenkinggestelde die buiten vervolging wordt gesteld een 
rechtsplegingsvergoeding ten laste van de burgerlijke partij die het onderzoek 
heeft ingeleid door een burgerlijke partijstelling in handen van de 
onderzoeksrechter. Daarentegen ontvangt hij geen rechtsplegingsvergoeding ten 
laste van de burgerlijke partij die, zonder daarin te worden voorafgegaan of 
gevolgd door het openbaar ministerie, hoger beroep instelt tegen een beschikking 
van de raadkamer tot buitenvervolgingstelling gewezen op een strafvordering 
ingesteld door het openbaar ministerie en die daarbij in het ongelijk wordt 
gesteld. Het Hof oordeelt dat dit verschil in behandeling niet redelijk 
verantwoord is. De burgerlijke partij ligt immers aan de oorsprong van de kosten 
en erelonen van een advocaat die zijn gemaakt voor de procedure in hoger 
beroep. Die discriminatie vindt evenwel niet haar oorsprong in artikel 128, 
tweede lid, van het Wetboek van strafvordering, maar in de ontstentenis van een 
wetsbepaling die de kamer van inbeschuldigingstelling toelaat in dergelijke 
omstandigheden een rechtsplegingsvergoeding ten laste te leggen van de 
burgerlijke partij (B.8-B.9). 

De ontstentenis van een wetsbepaling die de kamer van inbeschuldigingstelling 
toelaat een rechtsplegingsvergoeding ten laste te leggen van de burgerlijke partij 
die, zonder daarin te worden voorafgegaan of gevolgd door het openbaar 
ministerie, hoger beroep instelt tegen een beschikking van de raadkamer tot 
buitenvervolgingstelling gewezen op een strafvordering ingesteld door het 
openbaar ministerie en die daarbij in het ongelijk wordt gesteld, schendt de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Aangezien de vaststelling van de lacune is 
uitgedrukt in voldoende nauwkeurige en volledige bewoordingen, staat het aan 

http://www.const-court.be/public/n/2018/2018-159n.pdf
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de verwijzende rechter om een einde te maken aan de vastgestelde discriminatie 
(B.10). 

Verstekvonnis (verval van het recht tot sturen) - Persoon die onder bewind staat 
- Betekening - Kennisgeving van het verval van het recht tot sturen - Leemte in 
de wetgeving (arrest nr. 134/2018 van 11 oktober 2018) 

1.  De betekening van het verstekvonnis (inzake het verval van het recht tot 
sturen) 

Artikel 187 van het Wetboek van strafvordering, zoals van toepassing vóór de 
vervanging ervan bij artikel 83 van de wet van 5 februari 2016 « tot wijziging van 
het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake 
justitie », regelt onder meer de ontvankelijkheid van het rechtsmiddel van verzet.  

Het recht op een eerlijk proces en het recht van verdediging van een beschermde 
persoon onder bewind, zoals gewaarborgd bij artikel 6 van het Europees Verdrag 
voor de rechten van de mens, kunnen bijzondere procedurele waarborgen 
vereisen teneinde zijn belangen van al dan niet vermogensrechtelijke aard te 
waarborgen (B.6). 

Door enkel erin te voorzien dat de dagvaarding van de beschermde persoon voor 
de politierechtbank of voor de correctionele rechtbank aan de bewindvoerder 
wordt betekend (artikel 145, eerste en derde lid, van het Wetboek van 
strafvordering en artikel 182, eerste lid, van hetzelfde wetboek), maar niet het 
vonnis bij verstek gewezen jegens die persoon, ontbreken de nodige procedurele 
waarborgen om het recht op een eerlijk proces van de beschermde persoon te 
vrijwaren (B.7.3). De beschermde persoon zou immers kunnen worden 
veroordeeld zonder dat de bewindvoerder daarvan op de hoogte is en zonder 
dat hij de weerslag van de veroordeling op het vermogen van de beschermde 
persoon, die mogelijk aanzienlijk kan zijn, heeft kunnen ondervangen. Indien het 
vonnis bij verstek jegens de beschermde persoon wordt betekend aan de 
bewindvoerder, kan hij kennis nemen van de veroordeling tot een verval van het 
recht tot sturen en zijn er voldoende procedurele waarborgen voorhanden 
teneinde de belangen van de beschermde persoon doeltreffend te beschermen 
(B.8.2).  

Artikel 187 van het Wetboek van strafvordering, zoals van toepassing vóór de 
vervanging ervan bij artikel 83 van de voormelde wet van 5 februari 2016 schendt 
dan ook de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met 
artikel 6, lid 1, van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in 
zoverre het niet voorziet in de verplichting om een vonnis bij verstek gewezen 
jegens een persoon die onder bewind staat, te betekenen aan die persoon en aan 
de woonplaats of de verblijfplaats van de bewindvoerder. Aangezien de lacune 
zich in bevindt in de aan het Hof voorgelegde tekst, staat het aan de verwijzende 
rechter, wanneer hij uitspraak doet over de ontvankelijkheid van het verzet, een 
einde te maken aan de vastgestelde ongrondwettigheid (B.7.4). 

http://www.const-court.be/public/n/2018/2018-134n.pdf
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2.  De kennisgeving van het verval van het recht tot sturen 

Artikel 40 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd 
bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968, koppelt de aanvang van het verval 
van het recht tot sturen aan de kennisgeving ervan aan de veroordeelde.  

Het recht op een eerlijk proces vereist niet enkel dat de mogelijkheden en de 
termijnen om rechtsmiddelen aan te wenden, duidelijk worden gesteld, maar ook 
dat zij zo expliciet mogelijk aan de rechtzoekende ter kennis worden gebracht. 
De straf van het verval van het recht tot sturen kan verregaande gevolgen 
hebben, inzonderheid voor diegenen voor wie het gebruik van het voertuig 
onontbeerlijk is voor het verwerven van beroepsinkomsten. Indien, in geval van 
een veroordeling bij verstek, bij de kennisgeving van het verval de 
mogelijkheden en de termijnen om rechtsmiddelen aan te wenden niet aan de 
veroordeelde ter kennis worden gebracht, kan de mogelijkheid tot het 
aantekenen van verzet ernstig worden gehypothekeerd, terwijl die bijkomende 
informatieverstrekking op de overheid geen onevenredige last legt. Het 
voormelde artikel 40 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer 
schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met 
artikel 6, lid 1, van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in 
zoverre het niet bepaalt dat bij de kennisgeving van het verval van het recht tot 
sturen dat is uitgesproken in het kader van een procedure bij verstek, melding 
moet worden gemaakt van de rechtsmiddelen die openstaan tegen een 
verstekvonnis, van de termijnen om die aan te wenden en van de na te leven 
vormvereisten (B.14-B.15). 

Samenstelling rechtbank - Kennisvereiste inzake geschillen arbeidsrechtbank - 
Sanctie - Leemte in de wetgeving - Handhaving van de gevolgen (arrest 
nr. 162/2018 van 22 november 2018) 

Wanneer de correctionele kamer van de rechtbank van eerste aanleg die kennis 
neemt van overtredingen van wetten en verordeningen over aangelegenheden 
die behoren tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten uit drie rechters bestaat, 
voorziet artikel 78 van het Gerechtelijk Wetboek niet erin dat een van de rechters 
een bijzondere opleiding moet hebben gevolgd in de aangelegenheden die tot de 
bevoegdheid van de arbeidsgerechten behoren of dat een van hen rechter in de 
arbeidsrechtbank moet zijn (B.7). Dat artikel schendt aldus de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet in zoverre het niet voorziet in de voormelde vereisten inzake 
de samenstelling van de correctionele kamer van de rechtbank.  

Immers, indien de voormelde correctionele kamer uit één rechter bestaat, dient 
deze een gespecialiseerde opleiding gevolgd te hebben (artikel 78, zesde lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek). Op het niveau van hoger beroep tegen de vonnissen 
in die specifieke aangelegenheden wordt er ook minstens één gespecialiseerde 
correctionele kamer ingesteld waarin minstens één raadsheer van het Arbeidshof 
zitting neemt. 

http://www.const-court.be/public/n/2018/2018-162n.pdf
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De gevolgen van de bepaling worden gehandhaafd ten aanzien van alle 
vonnissen die vóór de bekendmaking van dit arrest in het Belgisch Staatsblad van 
25 april 2019 zijn gewezen in dezelfde omstandigheden. Het staat aan de 
voorzitter van elke rechtbank, in afwachting van een optreden van de wetgever, 
een gespecialiseerde correctionele kamer in te richten die zal oordelen over de 
beroepen ingesteld tegen vonnissen van de politierechtbank in aangelegenheden 
die tot de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank behoren (B.10).  

6. FISCAAL RECHT 

Wettigheidsbeginsel in fiscale zaken – Verschil tussen belasting en retributie – 
Retributie tot dekking van de administratieve kosten – Aanvraag voor een 
machtiging of toelating tot verblijf van vreemdelingen in België (arrest 
nr. 18/2018 van 22 februari 2018) 

Het wettigheidsbeginsel in fiscale zaken heeft niet dezelfde draagwijdte ten 
aanzien van de belasting (artikel 170 van de Grondwet) als ten aanzien van 
retributies (artikel 173 van de Grondwet) : terwijl elke delegatie die betrekking 
heeft op het bepalen van een van de essentiële elementen van de belasting in 
beginsel ongrondwettig is, volstaat het inzake retributies dat de bevoegde 
wetgever de gevallen omschrijft die aanleiding kunnen geven tot het heffen van 
de retributie en kan het regelen van de andere essentiële elementen, zoals het 
bedrag ervan, worden gedelegeerd. Een heffing kan slechts worden 
gekwalificeerd als een retributie indien zij een dienst vergoedt die de overheid 
presteert ten voordele van de heffingsplichtige en indien zij bovendien een louter 
vergoedend karakter heeft. Die laatste vereiste houdt in dat er een redelijke 
verhouding moet bestaan tussen de kostprijs of de waarde van de verstrekte 
dienst en het bedrag dat de heffingsplichtige verschuldigd is (B.5.9.2-B.5.9.3). 

Artikel 1/1 van de wet van 15 december 1980 « betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen » 
voert een « retributie tot dekking van de administratieve kosten » in die uit de 
behandeling van die aanvragen voor een machtiging of toelating tot verblijf in 
België ingediend door vreemdelingen voortvloeien, gelet op de stijging van het 
aantal aanvragen en de hierdoor veroorzaakte werklast voor de overheidsdienst. 
De wetgever heeft nader bepaald voor welke aanvragen een retributie 
verschuldigd is en welke daarvan zijn vrijgesteld. Hij heeft de Koning 
opgedragen om het bedrag en de wijze van inning ervan vast te stellen, waarbij 
hij heeft bepaald dat die retributie evenredig moet zijn met de administratieve 
kostprijs van de behandeling van de aanvragen. 

Nu het verblijf in België van vreemdelingen in beginsel is onderworpen aan een 
toelating tot het grondgebied en dat verblijf een aantal rechten doet ontstaan, 
vergt de administratieve behandeling van de verblijfsaanvraag een 
dienstverlening ten voordele van de individuele aanvrager.     

http://www.const-court.be/public/n/2018/2018-018n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2018/2018-018n.pdf


Jaarverslag 2018 

60 

Niets laat toe uit de bestreden maatregel af te leiden dat het niet gaat om een 
retributie. Bijgevolg doet de aan de Koning verleende machtiging geen afbreuk 
aan het wettigheidsbeginsel.  

In dat opzicht is de kritiek irrelevant dat de wetgever heeft voorzien in een aantal 
vrijstellingen, daar hieruit op zich niet kan worden afgeleid dat de retributie niet 
in verhouding zou staan tot de administratieve kosten van de behandeling van 
de verblijfsaanvragen. Het feit dat een aanvraag kan worden afgewezen indien 
uit het onderzoek van de administratie blijkt dat niet is voldaan aan de wettelijke 
voorwaarden, dat de regeling van het verblijf van vreemdelingen in België ook 
het algemeen belang dient, of dat het legaal verblijf in België in bepaalde gevallen 
berust op internationaalrechtelijke verplichtingen, doet geen afbreuk aan die 
vaststelling. Evenmin relevant is de kritiek dat de retributie wordt geheven op 
het ogenblik dat de aanvraag wordt ingediend, daar de aanvraag een onderzoek 
vergt dat de kosten van de administratieve dienst teweegbrengt, ongeacht het 
resultaat ervan. Tot slot kan de wetgever niet worden verweten dat hij een 
retributie heeft ingevoerd die rekening houdt met de gemiddelde administratieve 
kosten van de dienstverlening voor de aanvragen die niet zijn vrijgesteld van de 
retributie. 

Voor het overige komt het in voorkomend geval aan de bevoegde rechter toe om 
te oordelen of het door de Koning vastgestelde bedrag van de retributie in een 
redelijke verhouding staat tot de kostprijs van de verstrekte dienst (B.5.9.4-
B.5.9.8). 

« Fairness Tax » - Fiscale voordelen (notionele interesten) – 
Moeder-dochterrichtlijn - Vrijheid van vestiging – Handhaving van de gevolgen – 
Recht van de Europese Unie (arrest nr. 24/2018 van 1 maart 2018) 

De wet van 30 juli 2013 « houdende diverse bepalingen » (artikelen 43 tot 51) 
heeft het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 gewijzigd om de Belgische 
en de buitenlandse vennootschappen die over een Belgische vestiging 
beschikken, te onderwerpen aan een afzonderlijke aanslag in de 
vennootschapsbelasting en in de belasting van de niet-inwoners. Die aanslag 
heeft betrekking op de winst die door ondernemingen wordt uitgekeerd, zonder 
dat een vennootschapsbelasting of een belasting van niet-inwoners werd betaald, 
omdat gebruik werd gemaakt van belastingvoordelen waarin de fiscale 
wetgeving voorziet. Die « Fairness Tax » is van toepassing indien, in hetzelfde 
belastbare tijdperk, dividenden worden uitgekeerd en het fiscaal resultaat van de 
vennootschap geheel of gedeeltelijk wordt verminderd met de aftrek voor 
risicokapitaal en/of met overgedragen fiscale verliezen. 

In antwoord op een prejudiciële vraag die het Hof bij zijn arrest nr. 11/2015 van 
28 januari 2015 in dezelfde zaak had gesteld, heeft het Hof van Justitie van de 
Europese Unie bij zijn arrest van 17 mei 2017 (C-68/15, X) geantwoord dat de 
bestreden bepalingen als dusdanig geen afbreuk doen aan de bij artikel 49 van 
het VWEU gewaarborgde vrijheid van vestiging op voorwaarde dat de wijze 
waarop de belastbare grondslag van die belasting wordt bepaald, in de praktijk 
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« in geen enkele situatie » tot gevolg heeft dat die buitenlandse vennootschappen 
fiscaal ongunstiger worden behandeld dan Belgische vennootschappen.  

Te dezen blijkt uit de bestreden bepalingen met name niet op welke wijze de 
door de vennootschap uitgekeerde brutodividenden alsook het globaal 
boekhoudkundig resultaat van de vennootschap moeten worden vastgesteld met 
het oog op de berekening van de belasting van de niet-inwoners. Evenmin kan 
worden bepaald of het globaal boekhoudkundig resultaat van de buitenlandse 
vennootschap dient te worden vastgesteld overeenkomstig de buitenlandse 
regels waaraan die vennootschap is onderworpen, dan wel of dat resultaat dient 
te worden omgezet naar de Belgische boekhoudkundige regels. 

Door de belastingplichtige niet in staat te stellen met een minimaal niveau van 
voorzienbaarheid het belastingstelsel te bepalen dat op hem zal worden 
toegepast, doen de bestreden bepalingen derhalve op discriminerende wijze 
afbreuk aan het wettigheidsbeginsel in fiscale zaken (B.6-B.14). 

Daar uit het hetzelfde arrest van 17 mei 2017 van het Hof van Justitie voortvloeit 
dat de « Fairness Tax » geen bronbelasting is, doen de bestreden bepalingen niet 
op discriminerende wijze afbreuk aan de moeder-dochterrichtlijn (211/96/EU), 
die bepaalt dat de door een dochteronderneming aan de moedermaatschappij 
uitgekeerde winst wordt vrijgesteld van bronbelasting. Zij doen echter wel op 
discriminerende wijze afbreuk aan die richtlijn in zoverre, gelet op hetzelfde 
arrest van het Hof van Justitie, bij het bepalen van de grondslag van de « Fairness 
Tax » dividenden in aanmerking worden genomen die de vennootschap binnen 
de werkingssfeer van de richtlijn heeft ontvangen en vervolgens op haar beurt 
uitkeert : aldus wordt de drempel waarin de richtlijn voorziet, overschreden en 
worden de winsten dubbel belast (B.15-B.21). 

Daar zij het daarin beoogde « fiscaal resultaat » definiëren door te verwijzen naar 
het belastbaar resultaat vóór de toepassing van de aftrek van de vrijgestelde 
inkomsten overeenkomstig de artikelen 199 tot 206 van het WIB 1992, schenden 
zij het wettigheidsbeginsel in fiscale zaken niet. Hetzelfde geldt voor de 
overgangsbepalingen die louter een duidelijke bevestiging inhouden van de 
algemene regel vervat in de wet en de bepalingen die verbieden om aftrekken te 
verrichten op de grondslag van de « Fairness Tax » (B.22-B.31). 

De bestreden bepalingen doen wel afbreuk aan het beginsel van gelijkheid en 
niet-discriminatie in zoverre zij de uitgekeerde dividenden treffen die niet aan 
het normale tarief van de vennootschapsbelasting werden onderworpen doordat 
toepassing werd gemaakt van de aftrek voor risicokapitaal of de aftrek van 
overgedragen verliezen, terwijl zij niet de uitgekeerde dividenden treffen die niet 
werden belast doordat andere fiscale aftrekken en vrijgestelde 
waardeverminderingen, voorzieningen en meerwaarden werden toegepast. Dat 
onderscheid is niet pertinent in het licht van het door de wetgever nagestreefde 
doel om het overmatig gebruik van de aftrek voor risicokapitaal en de aftrek van 
overgedragen verliezen in te perken (B.32-B.36.4). 
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De vernietiging van de desbetreffende bepalingen leidt eveneens tot de 
vernietiging van de bepalingen die daarmee onlosmakelijk verbonden zijn. 
Teneinde rekening te houden met de budgettaire en administratieve 
moeilijkheden worden de gevolgen van de vernietigde bepalingen echter 
gehandhaafd voor de aanslagjaren 2014 tot 2018, met uitzondering van die welke 
zouden leiden tot een met het recht van de Europese Unie strijdige dubbele 
belasting (B.38-B.40). 

Douane- en accijnsschulden en strafrechtelijke geldboeten - Invordering - 
Inbeslagneming van een voertuig (arrest nr. 124/2018 van 4 oktober 2018) 

De artikelen 51 tot 58 van de programmawet van 25 december 2016 « houdende 
diverse wijzigingen van het Wetboek van strafvordering en het Strafwetboek, 
met het oog op de verbetering van de bijzondere opsporingsmethoden en 
bepaalde onderzoeksmethoden met betrekking tot internet en elektronische en 
telecommunicaties en tot oprichting van een gegevensbank stemafdrukken » 
strekken ertoe het toepassingsgebied van de wet van 17 juni 2013 « houdende 
inning van strafrechtelijke geldboeten » uit te breiden en de procedure te 
wijzigen. Zij bepalen dat indien bij een controle van een voertuig op de openbare 
weg door de ambtenaren van de Algemene Administratie de niet-betaling van 
douane- en accijnsschulden of van strafrechtelijke geldboeten ten aanzien van de 
eigenaar van het voertuig of van de kentekenhouder blijkt, de bestuurder op 
straffe van inbeslagneming gehouden is onmiddellijk de openstaande sommen te 
betalen aan die ambtenaren. Indien na een inbeslagneming van het voertuig de 
sommen niet binnen de bepaalde termijn worden betaald, kan de ontvanger 
overgaan tot verkoop van het voertuig om met de opbrengst de openstaande 
sommen te voldoen. 

Gelet op de ingevoerde kentekenaansprakelijkheid wordt aan de ambtenaren 
geen enkele onderzoeksplicht opgelegd om na te gaan of de schuldenaar van de 
geldsommen daadwerkelijk de eigenaar is van het in beslag genomen voertuig. 
Aldus kan een eigenaar-leasinggever zonder schuldenaar te zijn van de 
openstaande sommen worden geconfronteerd met de inbeslagneming en de 
verkoop van zijn voertuig. Aangezien er voor die leasinggever geen concreet en 
effectief beroep bij een onafhankelijke en onpartijdige rechter openstaat, 
schenden de artikelen 51 tot 58 van de programmawet van 25 december 2016 
artikel 13 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6, lid 1, van het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Noch een revindicatievordering 
bij de beslagrechter overeenkomstig artikel 1514 van het Gerechtelijk Wetboek, 
noch een vordering op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek tegen 
de kentekenhouder bieden voldoende mogelijkheden voor de leasinggever om 
de inbeslagneming van het voertuig of de verkoop ervan tegen te gaan (B.7).  

De artikelen 51 tot 58 van de programmawet van 25 december 2016 worden 
vernietigd, in zoverre zij de ambtenaren van de Algemene Administratie van de 
Douane en Accijnzen toestaan tot inbeslagneming over te gaan van een voertuig 
waarvan de kentekenhouder niet de eigenaar is. 
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Inkomstenbelastingen - Moratorium- en nalatigheidsinteresten - 
Berekeningswijze (arrest nr. 168/2018 van 29 november 2018) 

De nieuwe berekeningswijze voor de rentevoet van de nalatigheidsinteresten met 
een minimum van 4 % en een maximum van 10 % (artikel 77 van de wet van 
25 december 2017 « tot hervorming van de vennootschapsbelasting ») beoogt de 
belastingplichtige aan te moedigen zijn belastingen te betalen en om die te laten 
aansluiten bij de economische realiteit en actualiteit. Die regeling is redelijk 
verantwoord en heeft geen onevenredige gevolgen voor de belastingplichtige. De 
nieuwe berekeningswijze vermocht, gelet op de vrijwaring van de belangen van 
de Schatkist en met het oog op de efficiënte belastinginning, af te wijken van de 
gemeenrechtelijke regels. Zij kan overigens niet als een strafsanctie in de zin van 
artikel 6, lid 1, van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens worden 
beschouwd (B.3-B.5).  

De nieuwe berekeningswijze van de rentevoet van de moratoriuminteresten, 
waarbij die steeds twee procentpunt lager is dan die van de 
nalatigheidsinteresten (artikel 79 van dezelfde wet) is, gelet op de doelstelling om 
speculatie van de belastingplichtige tegen te gaan en gelet op het beperkte 
verschil van twee procentpunt tussen de gehanteerde rentevoeten, redelijk 
verantwoord. Het feit dat die berekeningswijze in het kader van de 
inkomstenbelastingen afwijkt van die in de andere belastingstelsels, houdt op 
zich geen discriminatie in, temeer daar zij geen onevenredige last aan de 
belastingplichtige oplegt (B.6-B.8). 

7. HANDELS-, ECONOMISCH EN FINANCIEEL RECHT 

Investeringsfondsen – Terugbetaling van schuldvorderingen op Staten en van 
staatsobligaties die voor een spotprijs zijn afgekocht door « aasgierfondsen » 
(arrest nr. 61/2018 van 31 mei 2018) 

De wet van 12 juli 2015 « teneinde de activiteiten van de aasgierfondsen aan te 
pakken » heeft enkel tot doel de activiteit te bestrijden van sommige 
investeringsfondsen die voor een spotprijs staatsobligaties of schulden van Staten 
afkopen en vervolgens een gerechtelijke procedure inleiden en die Staten ertoe 
verplichten de nominale waarde uit te betalen welke die obligaties of 
schuldvorderingen hadden op het moment dat ze werden uitgegeven, 
vermeerderd met de achterstallige rente. 

De bestreden wet beperkt de rechten van de schuldeisers die, met de afkoop van 
een schuldvordering op een Staat, een ongeoorloofd voordeel hebben 
nagestreefd. Zij doorstaat de grondwettigheidstoets. 

De bestreden wet roept een verschil in behandeling in het leven tussen een 
aasgierfonds en drie andere categorieën van schuldeisers. Het Hof dient de 
aasgierfondsen vooreerst te vergelijken met de schuldeisers die een ongeoorloofd 
voordeel nastreven met de afkoop van een lening toegekend aan een andere 
schuldenaar dan een Staat of van de schuld van een dergelijke schuldenaar. Ten 

http://www.const-court.be/public/n/2018/2018-168n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2018/2018-061n.pdf
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tweede dient het de aasgierfondsen te vergelijken met de schuldeiser die met een 
dergelijke afkoop geen ongeoorloofd voordeel nastreeft. En ten derde met de 
schuldeiser die een leningsovereenkomst heeft gesloten met een Staat of die een 
schuldvordering op een Staat in handen heeft zonder die te hebben afgekocht. 
Ongeacht het vergelijkingspunt acht het Hof het verschil in behandeling niet 
discriminerend, omdat de wetgever alleen tot doel had de activiteiten te 
bestrijden van sommige categorieën van personen die dergelijke schulden 
afkopen en geenszins de rechtsvordering van de oorspronkelijke schuldeiser, die 
de betaling wil verkrijgen van zijn schuldvordering via een gerechtelijke 
procedure, beoogde te reglementeren (B.10). 

De wet houdt weliswaar een inmenging in het eigendomsrecht in, maar streeft 
een wettig doel van algemeen belang na, en de aangewende middelen zijn niet 
onevenredig met dat doel. De klaarblijkelijke wanverhouding tussen de prijs van 
de afkoop en de nominale waarde van de schuld die het voorwerp ervan 
uitmaakt, of tussen die prijs en het bedrag waarvan de schuldeiser van de 
debiteurstaat de betaling vordert, volstaat immers niet om de rechten van die 
schuldeiser te beperken : er moet tevens worden aangetoond dat is voldaan aan 
de voorwaarden vermeld in de bestreden wet, namelijk dat de vordering van het 
aasgierfonds neerkomt op een voor de schuldenaar schadelijke en gevaarlijke 
speculatie. Ten slotte ontneemt de bestreden regel de overnemer van de 
schuldvordering op de Staat niet het recht om van die laatste de betaling te 
verkrijgen van het bedrag dat hij voor de afkoop van de schuld heeft betaald 
(B.11). 

In het licht van het recht van de Europese Unie doet de bestreden wet niet op 
discriminerende wijze afbreuk aan : 

-  de artikelen 49 en 56 van het VWEU, daar zij de vrijheid van vestiging niet 
beperkt en daar de afkoop van de lening of schuld geen dienstverrichting is 
(B.12); 

-  noch aan de bepalingen van de verordening (EG) nr. 593/2008, die voorschrijft 
dat de verhoudingen tussen de debiteurstaat en diegene die de schuld afkoopt, 
worden bepaald bij de wet van de Staat die die schuldvordering regelt. Het is 
immers de door de debiteurstaat en zijn oorspronkelijke schuldeiser gekozen wet 
die het Belgische rechtscollege waar de zaak aanhangig is gemaakt in beginsel 
moet toepassen om de draagwijdte te bepalen van de verplichting tot betaling die 
op die Staat weegt. De bestreden wet ontneemt diegene die de schuld heeft 
afgekocht, als dusdanig niet het recht om van het rechtscollege waar de zaak 
aanhangig is gemaakt, de toepassing te verkrijgen van de door de debiteurstaat 
en zijn oorspronkelijke schuldeiser gekozen wet (B.13-B.14); 

-  noch de verordening (EU) nr. 1215/2012, die aan de schuldeiser van een Staat 
die in een andere lidstaat van de Europese Unie dan het Koninkrijk België een 
vonnis tot vaststelling van zijn schuldvordering heeft verkregen, het recht 
toekent om te eisen dat die beslissing in België wordt behandeld alsof zij in die 
andere Staat was genomen, en die het recht toekent om in België de bij de 
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Belgische wet bepaalde bewarende maatregelen te nemen en, op voorwaarde dat 
het in de andere lidstaat van de Europese Unie verkregen vonnis een uitvoerbare 
beslissing is, die in België ten uitvoer te laten leggen onder dezelfde 
voorwaarden als die welke van toepassing zijn op de in die andere Staat 
genomen beslissingen. De bestreden wet beperkt immers de gevallen waarin een 
categorie van schuldeisers een uitvoerbare titel kan verkrijgen en wijzigt de 
voorwaarden waaronder diezelfde schuldeisers kunnen verkrijgen dat 
bewarende maatregelen of maatregelen van gedwongen tenuitvoerlegging 
worden genomen. Zij behandelt de schuldeisers die een vonnis in een andere 
lidstaat van de Europese Unie dan België hebben verkregen, op dezelfde manier 
als de schuldeisers die een dergelijke beslissing in België hebben verkregen en 
belet dus niet de erkenning, noch de tenuitvoerlegging van een beslissing 
genomen in een andere lidstaat van de Europese Unie dan België, op een manier 
die onverenigbaar is met de voormelde verordening (B.15). 

De wet van 12 juli 2015 doet evenmin op discriminerende wijze afbreuk aan het 
recht op een eerlijk proces, daar zij de schuldeiser niet belet om een zaak 
aanhangig te maken bij een Belgische rechterlijke instantie teneinde de 
tenuitvoerlegging te verkrijgen van een buitenlands vonnis met betrekking tot 
zijn schuldvordering. Zij verbiedt weliswaar de rechterlijke instantie waarbij de 
zaak aanhangig is gemaakt, om dat vonnis uitvoerbaar te verklaren in België of 
om een bewarende maatregel of een maatregel van gedwongen 
tenuitvoerlegging toe te staan. De draagwijdte van dat verbod is evenwel 
beperkt, daar het alleen betrekking heeft op het deel van de schuldvordering 
boven de afkoopprijs en de beperking van het recht op de tenuitvoerlegging van 
een vonnis alleen diegene betreft die, met de afkoop van een schuld van een 
Staat, een ongeoorloofd voordeel nastreefde in de zin van de wet (B.16). 

Die wet voert evenmin, op discriminerende wijze, een gelijke behandeling in 
tussen, enerzijds, de schuldeiser die een schuld heeft afgekocht van een Staat die, 
op het ogenblik van die afkoop, in bewezen of imminente staat van onvermogen 
of van staking van betaling was en de schuldeiser die, krachtens de staatsschuld 
die hij heeft afgekocht, van zijn schuldenaar de betaling eist van bedragen 
waarvan de volledige terugbetaling een aantoonbaar ongunstige impact zou 
hebben op de overheidsfinanciën van de debiteurstaat of de sociaal-economische 
ontwikkeling van de bevolking ervan in gevaar zou kunnen brengen en, 
anderzijds, de schuldeiser die een schuld heeft afgekocht van een Staat die zich 
niet in een dergelijke toestand bevond. De schuldeiser valt immers alleen onder 
het toepassingsgebied van de bestreden wet indien hij zijn zetel heeft in een Staat 
of op een grondgebied bedoeld in de wet of indien hij een van de daarin 
beschreven gedragingen aanneemt (B.17). 

Het gebruik, in de bestreden wet, van de termen « klaarblijkelijke 
wanverhouding », « staat van onvermogen », « misbruik », « duidelijk 
onevenwichtige », « kan », « in gevaar brengen » en « sociaal-economische 
ontwikkeling » doet niet op discriminerende wijze afbreuk aan het recht op het 
ongestoord genot van eigendom. De in de wet opgenomen criteria moeten het de 
rechter immers mogelijk maken om een aasgierfonds te herkennen, door zo 
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precies mogelijk de omstandigheden te benoemen waarin de rechtsvordering die 
het aasgierfonds tegen de debiteurstaat instelt, neerkomt op voor de schuldenaar 
schadelijke en gevaarlijke speculatie. De rechter moet daarbij niet nagaan wat de 
bedoeling is van het aasgierfonds. Die termen zijn niet even duidelijk als de 
criteria die het Burgerlijk Wetboek hanteert inzake de overdracht van betwiste 
rechten of inzake benadeling bij de verkoop van onroerend goed, omdat wat de 
aasgierfondsen doen, niet louter rekenkundig of op basis van één criterium kan 
worden aangeduid. De gebruikte termen zijn voldoende nauwkeurig om de 
schuldeisers die een ongeoorloofd voordeel nastreven, toe te laten de gevolgen 
van hun handelingen redelijk te voorzien (B.18). 

De bestreden wet doet evenmin op discriminerende wijze afbreuk aan het recht 
om in rechte te treden, in zoverre zij tot doel heeft om, onder diegenen die een 
lening afkopen die door een Staat is gesloten tegen een prijs die klaarblijkelijk 
onevenredig is ten opzichte van de nominale waarde ervan of ten opzichte van 
de bedragen waarvan zij de betaling eisen van de debiteurstaat, diegenen te 
identificeren die een ongeoorloofd voordeel nastreven, en dit om hun rechten te 
beperken tot de prijs die zij hebben betaald voor de afkoop van die lening. 
Hierdoor sanctioneert zij noch de schuldeiser die de veroordeling van zijn 
schuldenaar tot betaling van zijn schuld heeft gevorderd, noch de schuldeiser die 
heeft geweigerd te verzaken aan een deel van zijn rechten in het kader van een 
herstructurering van de schuld van de debiteurstaat (B.19-B.21). 

Ten slotte is de bestreden wet niet discriminerend in zoverre zij niet voorziet in 
een overgangsregeling ten behoeve van de personen die vóór de 
inwerkingtreding ervan een schuld van een Staat hebben afgekocht : zij maakt 
onder de personen die een schuld van een Staat hebben afgekocht geen 
onderscheid naargelang die afkoop heeft plaatsgehad vóór of na die 
inwerkingtreding. Zij is dus ook van toepassing op de eerstgenoemden, wier 
rechten zullen worden beperkt indien aan de in de wet vermelde voorwaarden is 
voldaan. Zij is alleen van toepassing op de procedures die zijn ingesteld na de 
inwerkingtreding ervan : aanvoeren dat zij de voortzetting van gerechtelijke 
procedures zou beletten, berust op een verkeerde interpretatie van de gevolgen 
van de wet (B.22.1-B.24). 

8. GERECHTELIJK RECHT 

Hervorming van de burgerlijke rechtspleging – Alleenrechtsprekende rechter – 
Zetel van de rechtscolleges – Rol van het openbaar ministerie – Richtlijnen van 
het college van procureurs-generaal – Conforme conclusies – Verstek – 
Nietigheden en onregelmatigheden die kunnen worden gedekt – Voorlopige 
tenuitvoerlegging – Invordering van onbetwiste schuldvorderingen – 
Standstill-verplichting (arrest nr. 62/2018 van 31 mei 2018) 

Tegen verschillende aspecten van de wet van 19 oktober 2015 « houdende 
wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake 
justitie » (« Potpourri I ») werden beroepen tot vernietiging ingesteld. 

http://www.const-court.be/public/n/2018/2018-062n.pdf
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1.  Het veralgemenen van de alleenrechtsprekende rechter (artikelen 56, 57, 58 en 
63) 

De alleenrechtsprekende rechter wordt de regel in de rechtbanken van eerste 
aanleg en in de hoven van beroep, behoudens toewijzing aan een collegiale 
kamer waartoe door de korpschef is beslist.  

De verzoekende partijen voeren een schending van het door verschillende 
grondwets- en verdragsbepalingen gewaarborgde recht op jurisdictionele 
bescherming aan. Alleen uit artikel 23 van de Grondwet vloeit evenwel een 
standstill-verplichting voort. Aangezien de andere toetsingsnormen rechten 
waarborgen die rechtstreeks voor de rechter kunnen worden aangevoerd, is het 
aanvoeren van een in artikel 23 van de Grondwet opgenomen 
standstill-verplichting niet relevant (B.4-B.7). 

De bestreden bepalingen schenden evenmin : 

-  het voormelde artikel 23 van de Grondwet, aangezien de partijen niet aantonen 
in welk opzicht die bepalingen een aanzienlijke achteruitgang in het niveau van 
bescherming van de economische, sociale en culturele rechten met zich mee 
zouden kunnen brengen (B.8); 

-  het beginsel van wettigheid en voorspelbaarheid van de gerechtelijke 
organisatie en het recht op een onafhankelijke en onpartijdige rechter. Bij de 
bestreden wet worden bepaalde strafzaken toegewezen aan een kamer met drie 
rechters en wordt aan de korpschef ook de mogelijkheid geboden om burgerlijke 
zaken geval per geval ambtshalve aan een dergelijke kamer toe te wijzen 
wanneer de complexiteit of het belang ervan of bijzondere, objectieve 
omstandigheden daartoe aanleiding geven. Die uitzonderingen op de procedure 
voor een alleenrechtsprekende rechter worden aldus omringd door criteria die 
bestaanbaar zijn met de voormelde rechten en beginselen. De aan de korpschef 
toegewezen bevoegdheid ligt immers in het verlengde van zijn rol en maakt het 
mogelijk de samenstelling van de zetel aan te passen aan de specifieke 
kenmerken van een zaak. Zij doet geen risico van willekeur ontstaan, aangezien 
de wetgever criteria heeft bepaald aan de hand waarvan het nut van een 
collegiale kamer kan worden beoordeeld. Zowel de alleenrechtsprekende rechter 
bij wie de zaak aanhangig is gemaakt als de partijen kunnen een verwijzing naar 
een collegiale kamer vragen. Onder voorbehoud dat de beslissing van de 
korpschef daarenboven moet worden gemotiveerd en zo snel mogelijk moet 
worden genomen, doorstaan de bestreden bepalingen de grondwettigheidstoets. 
Hoewel het juist is dat de door de korpschef genomen beslissing tot verwijzing 
niet vatbaar is voor beroep, hebben de partijen de mogelijkheid om de in het 
Gerechtelijk Wetboek bedoelde wrakingsgronden aan te voeren en om de 
rechtsmiddelen aan te wenden die openstaan tegen de door de collegiale kamer 
genomen beslissing. De alleenrechtsprekende rechter aan wie de zaak is 
onttrokken en die in die beslissing een verhulde tuchtstraf ziet, beschikt over het 
in artikel 413, § 5, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde beroep. Ten slotte kan 
het loutere feit dat bepaalde rechtzoekenden door een alleenrechtsprekende 
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rechter worden berecht en dat anderen, in analoge zaken, door een collegiale 
kamer worden berecht, op zich geen verschil in behandeling doen ontstaan dat 
strijdig is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, gelet op de voormelde 
criteria die in de wet zijn omschreven. De aangevoerde grieven worden voor het 
overige niet versterkt door het verlagen van de vereiste ervaring van de rechter 
die alleen zitting moet houden (B.9-B.22). 

2.  De machtiging aan de Koning om de zetel van een vredegerecht, van een 
politierechtbank of van een afdeling ervan tijdelijk te verplaatsen (artikel 55) 

Terwijl een dergelijke verplaatsing vroeger enkel mogelijk was in gevallen van 
overmacht, staat de bestreden wet ze voortaan toe indien de behoeften van de 
dienst het rechtvaardigen. Die bepaling schendt niet het wettigheidsbeginsel dat 
in de door de verzoekende partijen aangevoerde grondwets- en 
verdragsbepalingen is vastgelegd. Het recht op toegang tot een rechter, in 
samenhang gelezen met het wettigheidsbeginsel, houdt geen algemeen 
rechtsbeginsel in krachtens hetwelk elk aspect van het beheer van de rechterlijke 
macht bij wet zou moeten worden geregeld. De artikelen 146, 152, eerste lid, 154, 
155 en 157 van de Grondwet vereisen het optreden van de wetgever enkel voor 
de aangelegenheden die erin worden beoogd. En tot slot vloeit evenmin uit de 
rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voort dat een 
delegatie van bevoegdheden in aangelegenheden betreffende de rechterlijke 
organisatie op zich in strijd zou zijn met artikel 6 van het Europees Verdrag voor 
de rechten van de mens. Onder voorbehoud dat de bekritiseerde machtiging niet 
wordt gebruikt om structurele problemen in verband met de infrastructuur of het 
personeel van het betrokken rechtscollege te verhelpen, doorstaat de in het 
geding zijnde bepaling de grondwettigheidstoets (B.23-B.29). 

3.  Het advies van het openbaar ministerie in burgerlijke zaken (artikelen 14 tot 
17 en 64) 

De opheffing van het verplichte karakter van het advies van het openbaar 
ministerie in burgerlijke zaken en van zijn aanwezigheid op de terechtzittingen 
kan geen standstill-verplichting in artikel 13 van de Grondwet schenden, 
aangezien die bepaling geen standstill-verplichting bevat (B.30-B.31). 

4.  Het opstellen van bindende richtlijnen door het college van 
procureurs-generaal voor de gevallen waarin advies van het openbaar ministerie 
in burgerlijke zaken wordt verstrekt (artikel 14) 

De tegenhanger van de opheffing van het verplichte karakter van het advies van 
het openbaar ministerie in burgerlijke zaken is de wettelijke machtiging aan het 
college van procureurs-generaal om bindende richtlijnen te geven waarin wordt 
gepreciseerd in welke zaken advies wordt verstrekt. In een ontwerp van 
omzendbrief, dat bij het aannemen van de bestreden wet bekend was, wordt 
vooropgesteld dat het openbaar ministerie advies geeft in burgerlijke zaken 
wanneer het algemeen maatschappelijk belang de particuliere belangen overstijgt 
die in een geschil op het spel staan. 
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De bestreden wet schendt :  

-  noch het wettigheidsbeginsel : het wettigheidsbeginsel in artikel 13 van de 
Grondwet houdt geen algemeen rechtsbeginsel in krachtens hetwelk elk aspect 
van de gerechtelijke procedure bij wet zou moeten worden geregeld. De 
bekritiseerde machtiging strekt ertoe de beoordeling van het principieel 
facultatieve karakter van het advies van het openbaar ministerie in burgerlijke 
zaken te omlijnen. Zij ligt in het verlengde van de keuze om aan dat openbaar 
ministerie de zorg over te laten om geval per geval te beslissen of en onder welke 
vorm het advies verstrekt, onverminderd de gevallen waarin zijn advies 
verplicht blijft. Het is om die beoordeling mogelijk te maken dat de wet niet 
voorziet in criteria, waarbij de door het college van procureurs-generaal 
geüniformiseerde praktijk soepel kan worden aangepast (B.32-B.40); 

-  noch de onafhankelijkheid van het openbaar ministerie, die door artikel 151 
van de Grondwet is gewaarborgd. Dat artikel verbiedt de andere machten niet 
om maatregelen te nemen die ertoe strekken het goede functioneren van de 
rechterlijke macht te verzekeren, zonder daarom afbreuk te doen aan de 
functionele onafhankelijkheid van het openbaar ministerie. Door aan het college 
van procureurs-generaal de bevoegdheid te verlenen om zelf bindende 
richtlijnen aan te nemen met betrekking tot de in burgerlijke zaken verstrekte 
adviezen (en niet aan de minister van Justitie zoals dat het geval is in criminele 
zaken), behandelt de bepaling het openbaar ministerie niet op dezelfde wijze 
wanneer het in burgerlijke zaken adviezen verstrekt en wanneer het het 
strafrechtelijk beleid ten uitvoer legt. De aan het college van procureurs-generaal 
verleende bevoegdheid is bovendien bestaanbaar met de onafhankelijkheid van 
het openbaar ministerie, aangezien het college van procureurs-generaal het 
coördinerend orgaan van het openbaar ministerie is. Bovendien wordt de aan dat 
college verleende machtiging met verschillende waarborgen omringd : in de 
parlementaire voorbereiding wordt aangegeven dat de richtlijnen noch 
betrekking kunnen hebben op de inhoud van de adviezen en vonnissen, noch 
eraan in de weg kunnen staan dat een advies wordt uitgebracht. De omzendbrief 
die die richtlijnen bevat, beperkt zich overigens tot het opstellen van abstracte 
lijsten van burgerrechtelijke materies die niet van dien aard zijn dat zij het 
verloop van een proces belemmeren of de rechtzoekende ertoe brengen zulks te 
vrezen. Onder dat voorbehoud doorstaan de bestreden bepalingen de 
grondwettigheidstoets (B.41-B.46). 

5.  De beperking van de verplichting voor de rechter om te antwoorden op de 
middelen die niet overeenkomstig artikel 744, eerste lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek zouden zijn uiteengezet (artikel 19) 

De bestreden bepaling voorziet erin dat de rechter niet ertoe is gehouden te 
antwoorden op de middelen die zouden voorkomen in conclusies waarbij de in 
artikel 744, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek omschreven structuur niet in 
acht wordt genomen, namelijk : (1°)  de uiteenzetting van de voor de beslechting 
van het geschil pertinente feiten; (2°)  de aanspraken van de concluderende partij; 
(3°)  de middelen die worden aangevoerd ter ondersteuning van de vordering of 
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het verweer, en (4°)  het gevraagde dictum van het vonnis. Die verplichting heeft 
betrekking op de formele presentatie van de conclusies en zij wordt opgelegd aan 
alle partijen, ongeacht of zij door een advocaat worden bijgestaan. De 
niet-inachtneming ervan leidt overigens niet tot het weren van de conclusies uit 
de debatten : zij behouden al hun gevolgen, met name wat de aanhangigmaking 
bij de rechter betreft. 

De bestreden bepaling doet geen afbreuk : 

-  aan de motiveringsplicht die door artikel 149 van de Grondwet wordt 
gewaarborgd en die inhoudt dat de motivering in hoofdzaak tegemoetkomt aan 
de essentiële argumenten in feite en in rechte die de partijen op voldoende 
duidelijke, nauwkeurige en relevante wijze ter ondersteuning van hun 
aanspraken aanvoeren, zonder dat de rechter evenwel ertoe is gehouden een 
omstandig antwoord op elk argument afzonderlijk te geven. De sanctie waarin zij 
voorziet, is immers enkel van toepassing op de middelen die zijn uiteengezet in 
de in het voormelde artikel 744, eerste lid, bedoelde conclusies, en de rechter 
blijft ertoe gehouden te antwoorden op de middelen van de partijen wanneer 
hun zaak op de inleidende zitting zou worden behandeld omdat zij slechts korte 
debatten vereist, zonder dat conclusies worden neergelegd. De bestreden 
bepaling biedt de rechter bovendien een mogelijkheid om niet te antwoorden op 
de middelen en verbiedt hem ook niet om dat toch te doen. Daarenboven stelt zij 
hem niet vrij van de verplichting, mits hij het recht van verdediging eerbiedigt, 
ambtshalve de rechtsmiddelen op te werpen waarvan de toepassing geboden is 
door de feiten die door de partijen in het bijzonder worden aangevoerd tot 
staving van hun eisen. De rechter dient bijgevolg een actieve rol te spelen bij het 
ambtshalve vaststellen van de rechtsmiddelen waarvan de toepassing geboden is 
(B.47-B.53); 

-  noch aan het recht op toegang tot de rechter, in samenhang gelezen met het 
beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. De in de bestreden bepaling 
vervatte verplichting tot structurering wordt immers opgelegd aan alle 
rechtzoekenden en strekt ertoe hen te leiden bij de formele presentatie van hun 
conclusies. Zij verbiedt de rechter niet om aan de rechtzoekende die niet zou 
worden bijgestaan door een professionele rechtsbeoefenaar, een termijn toe te 
kennen waarbinnen hij conclusies kan neerleggen die aan die vormvereisten 
beantwoorden (B.54-B.55). 

6.  De beperking van de bevoegdheden van de rechter in geval van verstek 
(artikel 20) 

Die beperking kan geen standstill-verplichting gewaarborgd door artikel 13 van 
de Grondwet schenden, aangezien die bepaling geen standstill-verplichting bevat 
(B.56-B.57). 

7.  De opheffing van de mogelijkheid om bepaalde nietigheden of 
onregelmatigheden te dekken (artikelen 22 tot 27) 
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Met het oog op de verdere deformalisering en vereenvoudiging van de 
burgerlijke rechtspleging worden de gevallen verruimd waarin het Gerechtelijk 
Wetboek toestaat over vormgebreken heen te stappen als daardoor geen 
belangen worden geschaad. De nietigheidsregeling wordt geüniformiseerd door 
de volstrekte nietigheden af te schaffen. Voortaan zijn er enkel relatieve 
nietigheden, die kunnen worden gedekt onder de voorwaarden bepaald in de 
artikelen 861, 862 en 864 van het Gerechtelijk Wetboek. 

Aangezien er niet pertinent kan worden vergeleken tussen situaties die door 
bepalingen zijn geregeld die op verschillende tijdstippen van toepassing zijn, is 
het middel niet gegrond in zoverre daarin de bij de bestreden wet gecreëerde 
situatie wordt vergeleken met die welke bestond vóór de aanneming ervan 
(B.67.2). 

Het middel is evenmin gegrond in zoverre het betrekking heeft op de 
vergelijking van de situatie van verschillende categorieën van rechtzoekenden 
onder de gelding van uitsluitend de bestreden bepalingen. De wetgever 
vermocht immers te oordelen dat wanneer het doel van een vormvoorschrift is 
bereikt, de schending ervan geen nadeel berokkent. Door erin te voorzien dat de 
niet-naleving van op straffe van verval voorgeschreven termijnen niet meer kan 
worden gedekt, behandelt de wetgever de op straffe van verval voorgeschreven 
termijnen op eenvormige wijze, waarbij een dekking voortaan onmogelijk is. Een 
dergelijke keuze is niet kennelijk onredelijk (B.67.3-B.68). 

8.  De veralgemening van de voorlopige tenuitvoerlegging (artikelen 41 tot 44 en 
46) 

Die veralgemening kan geen standstill-verplichting gewaarborgd door artikel 13 
van de Grondwet schenden, aangezien die bepaling geen standstill-verplichting 
bevat (B.69-B.70). 

9.  Het mechanisme van de invordering van onbetwiste schuldvorderingen, 
toevertrouwd aan een gerechtsdeurwaarder en aan een « Beheers- en 
toezichtscomité bij het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, 
overdracht, collectieve schuldenregeling en protest » (artikelen 9 en 32 tot 40) 

De bestreden bepalingen voeren een nieuwe procedure in voor de invordering 
van vaststaande en opeisbare geldschulden die evenwel niet worden betwist 
tussen professionele schuldeisers en schuldenaars die zijn ingeschreven in de 
Kruispuntbank van Ondernemingen of in een gelijkwaardige 
ondernemingsdatabank van een andere lidstaat van de Europese Unie. Die 
nieuwe procedure geldt enkel voor handelingen die in het kader van de 
activiteiten van de onderneming zijn verricht. De in te vorderen schuldvordering 
betreft de hoofdsom van de onbetwiste geldschuld, vermeerderd met de 
interesten en strafbedingen « ten belope van ten hoogste 10 % van de hoofdsom 
van de schuld », alsook met de verhogingen waarin de wet voorziet en met de 
invorderingskosten.  
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De bestreden wet verleent enkel aan de gerechtsdeurwaarders de bevoegdheid 
om onbetwiste geldschulden in te vorderen en bepaalt dat de aanmaning die zij 
betekenen aan de schuldenaar, melding maakt van een duidelijke beschrijving 
van zijn verbintenis, een duidelijke verantwoording voor de gevorderde 
bedragen en de mogelijkheden waarover hij beschikt om op de aanmaning te 
reageren. Die procedure vormt een tenuitvoerlegging van de richtlijn 2011/7/EU 
en vult de bestaande invorderingsprocedures aan zonder deze te wijzigen. 

Die bepalingen doen geen afbreuk : 

-  aan het recht op een daadwerkelijke rechterlijke controle, aangezien de 
uitvoerbare titel die de schuldeiser op grond van die bepalingen verkrijgt, slechts 
zonder een voorafgaand rechterlijk optreden kan worden verleend indien de 
schuldenaar heeft nagelaten een opeisbare geldschuld te betalen en nadat hij 
vervolgens evenmin gevolg heeft gegeven aan een aanmaning van de 
gerechtsdeurwaarder. De vereiste van het onbetwiste karakter van de 
schuldvordering houdt in dat op het ogenblik dat de uitvoerbare titel wordt 
verleend, geen werkelijk « geschil » voorligt waarover een rechter zich dient uit 
te spreken. Bij de geringste betwisting van de schuld moet de zaak worden 
voorgelegd aan de rechter. De schuldenaar dient enkel zelf een verzoekschrift op 
tegenspraak in te dienen bij de rechter indien hij aanvankelijk heeft stilgezeten en 
niet heeft gereageerd op de aanmaning van de gerechtsdeurwaarder. Voor zover 
de rechter een toetsing met volle rechtsmacht uitoefent, doorstaan de bestreden 
bepalingen de grondwettigheidstoets (B.71-B.83); 

-  noch aan het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, in zoverre zij de 
invordering van de onbetwiste geldschulden en de toegang tot het Centraal 
register voor de invordering ervan voorbehouden aan de gerechtsdeurwaarders, 
met uitsluiting van de advocaten. In tegenstelling tot de advocaten hebben de 
gerechtsdeurwaarders immers de hoedanigheid van openbaar ambtenaar of van 
ministerieel officier en dienen zij, met betrekking tot de taken die onder hun 
monopolie vallen, onafhankelijk te zijn en de belangen van alle partijen in 
aanmerking te nemen. De advocaten worden van hun kant niet uitgesloten van 
de in het geding zijnde procedures, die op hun verzoek worden opgestart. Zij 
dienen bovendien te worden betrokken bij de gerechtelijke procedures die 
worden ingesteld wanneer de schuldenaar ingevolge de aanmaning van de 
gerechtsdeurwaarder zijn schuld betwist, of wanneer de schuldenaar na het 
verlenen van een uitvoerbare titel alsnog een vordering instelt om die ongedaan 
te maken (B.84-B.85); 

-  noch aan het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, in zoverre de 
schuldeisers, in tegenstelling tot de schuldenaars, - via de 
gerechtsdeurwaarder - over alle gegevens en documenten uit het Centraal 
register voor de invordering van onbetwiste geldschulden zouden beschikken in 
het kader van een latere gerechtelijke procedure. Enkel de gerechtsdeurwaarders 
zijn immers ertoe gemachtigd dat register te raadplegen en zij kunnen aan de 
schuldeiser geen geregistreerde gegevens meedelen zonder hun beroepsgeheim 
te schenden (B.86-B.88); 
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-  noch aan het recht op eerbiediging van het privéleven, in zoverre de Nationale 
Kamer van gerechtsdeurwaarders toegang heeft tot bepaalde gegevens uit het 
Rijksregister. De bestreden bepaling is voldoende precies geformuleerd, 
aangezien zij bepaalt welke instantie toegang heeft tot de informatiegegevens 
van het Rijksregister, alsook tot welke informatiegegevens zij toegang heeft en 
waarvoor zij die mag raadplegen. De inmenging in het recht op de eerbiediging 
van het privéleven die die bepaling uitmaakt, beantwoordt aan een dwingende 
maatschappelijke behoefte, aangezien zij het de Nationale Kamer mogelijk maakt 
de juistheid na te gaan en de in het Centraal register ingevoerde gegevens bij te 
werken. Zij is bovendien evenredig met de nagestreefde wettige doelstelling 
aangezien de Nationale Kamer de verplichtingen van de wet van 8 december 
1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 
verwerking van persoonsgegevens dient na te leven en enkel toegang kan 
hebben tot de gegevens uit het Rijksregister die betrekking hebben op de naam, 
de voornamen, de geboorteplaats en -datum en de hoofdverblijfplaats van de 
betrokken persoon (B.89-B.91). 

Taalgebruik in gerechtszaken - Arbeidsgeschil - Taal sociale betrekkingen (arrest 
nr. 116/2018 van 4 oktober 2018) 

Artikel 4, § 1, van de wet van 15 juni 1935 « op het gebruik der talen in 
gerechtszaken » verplicht de werkgever met een exploitatiezetel in het tweetalige 
gebied Brussel-Hoofdstad en die geen private onderneming is, om de akte tot 
inleiding van het geding tegen een werknemer die in het Nederlandse taalgebied 
woont, in het Nederlands op te stellen en het geding in het Nederlands voort te 
zetten, behoudens een verzoek tot taalwijziging door de werknemer. Dit is zelfs 
het geval indien de partijen hun sociale betrekkingen in het Frans hebben 
gevoerd. Aldus leidt dit tot een verschil in behandeling onder werkgevers in het 
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad die het Frans in hun sociale betrekkingen 
hebben gebruikt naar gelang van de woonplaats van de werknemer. De partijen 
kunnen evenwel gezamenlijk een taalwijziging vragen (artikelen 7 en 7ter van de 
wet van 15 juni 1935), en zulke taalwijziging kan zelfs op eenzijdig verzoek van 
de eisende partij, mits de verweerder daarmee instemt. 

In het licht van het doel om het recht van verdediging van de verweerder te 
vrijwaren, is het objectief en pertinent dat de wetgever prioritair rekening houdt 
met de woonplaats van de verweerder. Hij vermocht met het oog op een 
algemene regeling van het taalgebruik immers aan te nemen dat de taal van de 
verweerder in de regel overeenstemt met de taal van het taalgebied waarin hij 
woont en dat het eveneens pertinent is het initiatief tot taalwijziging bij de 
verweerder te leggen, of minstens zijn instemming met de taalwijziging te 
vereisen.  

Gelet op de bescherming van de belangen van de verweerder en gelet op de 
gezagsrelatie tussen de werkgever en de werknemer zou het vrijwillige gebruik 
van een andere taal in de sociale betrekkingen niet kunnen verantwoorden dat er 
van de algemene regeling zou worden afgeweken voor de arbeidsgerechten (B.9). 

http://www.const-court.be/public/n/2018/2018-116n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2018/2018-116n.pdf
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De in het geding zijnde bepaling doet aldus niet op onevenredige wijze afbreuk 
aan het recht op toegang van de werkgever tot de rechter, noch aan de vrijheid 
van taalgebruik, noch aan de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

Cautio iudicatum solvi – Nationaliteit – Handhaving van de gevolgen (arrest 
nr. 135/2018 van 11 oktober 2018) 

Artikel 851 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat Belgische verweerders de 
mogelijkheid hebben om een borgstelling te vragen van vreemdelingen, die als 
hoofdeiser of als tussenkomende partij optreden, teneinde de gerechtskosten en 
de schadevergoedingen waartoe zij gehouden zouden zijn, te dekken. Diezelfde 
plicht tot borgstelling kan evenwel niet worden aangevoerd ten aanzien van in 
het buitenland gevestigde Belgische eisende of tussenkomende partijen zonder 
enig goed of vermogen in België. 

Het Hof oordeelt dat het criterium van de nationaliteit, waarop het bij de in het 
geding zijnde bepaling ingevoerde verschil in behandeling berust, niet relevant is 
ten aanzien van het door de wetgever nagestreefde doel, namelijk het 
waarborgen, aan de verweerder, van de betaling van de gerechtskosten en van de 
schadevergoeding waartoe de eiser zou kunnen worden veroordeeld. Het is 
immers niet de nationaliteit van de eiser, maar wel de omstandigheid dat hij in 
het buitenland verblijft en in België geen goed bezit dat als waarborg kan dienen, 
die de verweerder kan doen vrezen voor moeilijkheden bij de terugvordering 
van de uitgegeven bedragen (B.11). 

Artikel 851 van het Gerechtelijk Wetboek schendt bijgevolg de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet. Gelet op de noodzaak om de juridische moeilijkheden 
ingevolge die vaststelling van ongrondwettigheid voor de lopende gerechtelijke 
procedures te voorkomen, dienen de gevolgen van voormelde bepaling definitief 
te worden gehandhaafd tot de inwerkingtreding van een wet die aan die 
discriminatie een einde maakt en uiterlijk tot 31 augustus 2019 (B.13). 

Veroordeling tot de kosten – Nutteloze kosten (arrest nr. 81/2018 van 28 juni 
2018) 

Artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de in het ongelijk gestelde 
partij in de kosten wordt verwezen, behalve in de daarin voorziene 
uitzonderingen. Die bepaling is aangevuld bij de wet van 25 december 2016 « tot 
wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de 
gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie » (hierna : de wet 
van 25 december 2016). Als gevolg van die wijziging kunnen de nutteloze kosten, 
met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding, voortaan ambtshalve ten laste 
worden gelegd van de partij die ze foutief heeft veroorzaakt.    

Die bepaling doet geen afbreuk aan het recht op toegang tot de rechter van de in 
het gelijk gestelde partij. Dat recht kan het voorwerp uitmaken van beperkingen 
op voorwaarde dat geen afbreuk wordt gedaan aan de essentie zelf ervan, dat de 
beperking een wettig doel nastreeft en dat zij niet onevenredig is. 

http://www.const-court.be/public/n/2018/2018-135n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2018/2018-135n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2018/2018-081n.pdf
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Op zich doet de bevoegdheid die de wet van 25 december 2016 ambtshalve aan 
de rechtscolleges verleent, geen afbreuk aan het recht op toegang tot de rechter. 
De daarin opgenomen regeling vloeit voort uit de verplichting tot loyauteit 
tussen procespartijen. Zij beoogt die loyauteit en de proceseconomie te 
bevorderen en een rechtspraak van het Hof van Cassatie te bevestigen. Die 
regeling is niet onevenredig, aangezien zij enkel betrekking heeft op de nutteloze 
kosten die de in het gelijk gestelde partij foutief heeft veroorzaakt en aangezien 
de rechter de partijen moet horen en het causaal verband tussen de fout en de 
nutteloos geachte proceskosten moet motiveren (B.4-B.5). 

De nieuwe bepaling doorstaat ook de grondwettigheidstoets indien zij wordt 
toegepast op de administratieve procedure voor de invordering van onbetwiste 
schulden (artikelen 1394/20 tot 1394/27 van het Gerechtelijk Wetboek). Dergelijke 
schulden kunnen ook langs gerechtelijke weg worden ingevorderd en het Hof 
van Cassatie heeft reeds geoordeeld dat de keuze van de schuldeiser om geen 
gebruik te maken van de administratieve procedure geen fout uitmaakt. Zelfs 
wanneer de schuldenaar in de gerechtelijke procedure verstek laat gaan, kan de 
schuldeiser die in het gelijk wordt gesteld, op grond van de bestreden bepaling 
slechts worden veroordeeld tot de betaling van nutteloze proceskosten indien hij 
die foutief heeft veroorzaakt, hetgeen steeds in concreto door de rechter moet 
worden onderzocht en gemotiveerd, onder de controle van het Hof van Cassatie 
(B.6). 

Gerechtskosten - BTW - Betekening gerechtsdeurwaardersexploot (arrest 
nr. 88/2018 van 5 juli 2018) 

De verwijzing in de kosten in de zin van de artikelen 1017 en 1018 van het 
Gerechtelijk Wetboek kan ook de btw op de diensten van de 
gerechtsdeurwaarder die een gedinginleidende akte betekent, omvatten. Maar 
dat gegeven heeft niet tot doel, noch tot gevolg dat de regels inzake de 
hoedanigheid van de schuldenaar van de btw worden gewijzigd. Aangezien btw-
plichtige personen het bedrag van de belasting kunnen recupereren, terwijl 
rechtzoekenden die niet aan de btw zijn onderworpen dat niet kunnen, zouden 
niet alle rechtzoekenden op dezelfde wijze worden getroffen door de belasting 
(B.17.1). 

Wanneer de btw op de gerechtsdeurwaarderskosten met betrekking tot de 
betekening van een gedinginleidende dagvaarding wordt gefactureerd aan een 
eisende partij die btw-plichtig is, en in zoverre het geschil waarin zij werd 
betrokken, verband houdt met haar als belastingplichtige uitgeoefende 
werkzaamheid, kan zij die btw aftrekken. In dat geval dient de btw in mindering 
te worden gebracht van de kosten die ten laste zijn gelegd van de in het ongelijk 
gestelde partij, nu de rechter het bedrag van de kosten dient te begroten op de 
werkelijke kosten. Gelet op het voorgaande doen de artikelen 1017 en 1018 van 
het Gerechtelijk Wetboek geen afbreuk aan het wettigheidsbeginsel in artikel 170, 
§ 1, van de Grondwet, noch aan de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet 
(B.17.2-B.17.3). 

http://www.const-court.be/public/n/2018/2018-088n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2018/2018-088n.pdf
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9. BURGERLIJK RECHT 

Vordering tot herstel van de schade - Verjaring – Stuiting – Beroep tot 
nietigverklaring van een administratieve handeling bij de Raad van State (arrest 
nr. 148/2018 van 8 november 2018) 

Artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek kent enkel aan de bij de Raad van State 
ingestelde beroepen die tot een arrest van nietigverklaring leiden, een 
verjaringstuitende werking toe.  

Het met die bepaling beoogde doel van de wetgever bestond erin de gevolgen 
van de achterstand bij de Raad van State niet door de rechtzoekende te laten 
dragen. Allereerst moest er worden vermeden dat de vordering tot 
schadevergoeding voor de burgerlijke rechter zou zijn verjaard, indien de 
rechtzoekende meer dan vijf jaar na het instellen van een beroep bij de Raad van 
State, de vernietiging van de bestreden bestuurshandeling verkrijgt. Vervolgens 
wilde de wetgever vermijden dat de rechtzoekende die een annulatieberoep 
instelt bij de Raad van State, verplicht zou zijn om, ten bewarende titel, een 
vordering tot schadevergoeding in te stellen bij de burgerlijke rechter om die 
verjaring te vermijden. Een dergelijke vordering zou immers bijkomende kosten 
met zich meebrengen voor het instellen van die bewarende procedure, die 
achteraf nutteloos kunnen blijken te zijn (B.8.1).  

De wetgever wilde eveneens een einde maken aan een praktijk waarbij de rollen 
van de burgerlijke rechtbanken worden gevuld met zaken die niet in staat van 
wijzen zijn (B.8.2). 

De rechtzoekende die bij de Raad van State een annulatieberoep instelt kan 
worden geconfronteerd met een verwerping om een reden die niets te maken 
heeft met de grond van de zaak. In dat geval moet hij een nieuwe procedure 
instellen voor de burgerlijke rechtscolleges teneinde een schadevergoeding te 
verkrijgen. Hij dient daarbij de onwettigheid van de betwiste bestuurshandeling 
aan te tonen, hetgeen een onderzoek van de grond van de zaak vereist door de 
burgerlijke rechter bij wie de zaak aanhangig is gemaakt (B.12.4).  

Een dergelijk beroep wordt hem evenwel ontzegd indien de procedure voor de 
Raad van State meer dan vijf jaar duurt, zodat ingevolge de toepassing van 
artikel 2244, § 1, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, in samenhang gelezen 
met de artikelen 100 en 101 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, de termijn 
om zijn vordering tot schadevergoeding in te stellen voor de burgerlijke rechter 
zal zijn verstreken (B.12.4). 

De beperking van de verjaringstuitende werking tot de bij de Raad van State 
ingestelde beroepen die tot een vernietigingsarrest leiden, is niet relevant ten 
opzichte van de door de wetgever nagestreefde doelstellingen, aangezien zij de 
rechtzoekende die er voor kiest om een bestuurshandeling aan te vechten voor de 
Raad van State, nog steeds ertoe verplicht om tevens ten bewarende titel een 

http://www.const-court.be/public/n/2018/2018-148n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2018/2018-148n.pdf
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vordering tot schadevergoeding in te stellen voor de burgerlijke rechter, teneinde 
de verjaring van zijn vordering te voorkomen (B.13).  

Artikel 2244, § 1, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 
25 juli 2008 « tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de gecoördineerde 
wetten van 17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit met het oog op het stuiten van 
de verjaring van de vordering tot schadevergoeding ten gevolge van een beroep 
tot vernietiging bij de Raad van State », schendt dan ook de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet in zoverre het geen verjaringstuitende werking toekent aan de 
bij de Raad van State ingestelde beroepen die niet tot een vernietigingsarrest 
leiden. 

(zie eveneens arrest nr. 175/2018 van 6 december 2018) 

Aansprakelijkheid – Verzekeringen – Motorrijtuigverzekering – Arbeidsongeval – 
Subrogatie van de verzekeraar – Spoorvoertuig – Grondwetsconforme 
interpretatie (arrest nr. 54/2018 van 26 april 2018) 

Wanneer een werknemer het slachtoffer is van een arbeidsongeval waarbij een 
voertuig is betrokken, wordt hij voor de in de arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971 bedoelde schade vergoed door de arbeidsongevallenverzekeraar van zijn 
werkgever. Die laatste beschikt krachtens artikel 48ter van die wet over een 
subrogatoir vorderingsrecht om de terugbetaling van het aan het slachtoffer 
uitgekeerde bedrag terug te vorderen van de verzekeringsonderneming die de 
aansprakelijkheid dekt van de eigenaar, van de bestuurder of van de houder van 
het motorrijtuig. Die verzekeringsonderneming beschikt op haar beurt, krachtens 
artikel 29bis, § 4, van de wet van 21 november 1989 « betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen » of de WAM-wet, over een 
subrogatoir vorderingsrecht tegen de in gemeen recht aansprakelijke derden. 

In de interpretatie van de verwijzende rechter voorziet artikel 48ter van de 
arbeidsongevallenwet enkel in een subrogatoire vordering tegen de 
verzekeringsonderneming die de aansprakelijkheid dekt van de eigenaar, de 
bestuurder of de houder van het motorvoertuig, maar niet in een subrogatoire 
vordering tegen de eigenaar van een aan spoorstaven gebonden motorrijtuig. In 
die interpretatie wordt de arbeidsongevallenverzekeraar die het slachtoffer van 
een arbeidsongeval waarbij een aan spoorstaven gebonden motorrijtuig 
betrokken is, heeft vergoed, minder gunstig behandeld dan de 
arbeidsongevallenverzekeraar die het slachtoffer van een arbeidsongeval waarbij 
een ander motorrijtuig betrokken is, heeft vergoed. Die laatste verzekeraar kan 
het aan het slachtoffer uitgekeerde bedrag immers recupereren op grond van de 
subrogatoire vordering bedoeld in artikel 48ter van de arbeidsongevallenwet, 
terwijl de eerste verzekeraar zich slechts op grond van het gemeen recht kan 
richten tot de aansprakelijke derde, waarbij hij de bewijslast en het risico van 
diens insolvabiliteit draagt (B.5.2). 

Het Hof wijst op de doelstelling van de wetgever om een evenwicht te vinden 
tussen de financiële bescherming van het slachtoffer en de werking van het 
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gemene aansprakelijkheidsrecht. In beide gevallen heeft de 
arbeidsongevallenverzekeraar het slachtoffer vergoed en dus moet in beide 
gevallen de getrapte subrogatieregeling ertoe leiden dat de uiteindelijke 
vergoedingsplicht rust op degene die voor het ongeval aansprakelijk is. In het 
licht van die doelstelling kan niet worden verantwoord dat de getrapte 
subrogatieregeling en het door de wetgever gewilde « volledige parallellisme » 
tussen artikel 48ter van de arbeidsongevallenwet en artikel 29bis van de WAM-
wet (dat voorziet in een objectieve aansprakelijkheid van de persoon die een 
motorrijtuig in het verkeer stelt, met inbegrip van een aan spoorstaven gebonden 
motorrijtuig) worden doorbroken indien bij het arbeidsongeval een aan 
spoorstaven gebonden motorrijtuig betrokken is (B.5.3). 

De in het geding zijnde bepaling, het voormelde artikel 48ter, is evenwel nog 
voor een andere interpretatie vatbaar. Indien de NMBS geen verzekering aangaat 
voor de aan spoorstaven gebonden motorrijtuigen waarvan zij de eigenaar is, 
wordt zij door de WAM-wet beschouwd als haar eigen verzekeraar. In die 
interpretatie kent artikel 48ter van de arbeidsongevallenwet de 
arbeidsongevallenverzekeraar een subrogatoir vorderingsrecht toe tegen de 
eigenaar van het aan spoorstaven gebonden motorrijtuig dat bij het 
arbeidsongeval betrokken was en bestaat het aangehaalde verschil in 
behandeling niet. Overigens is ook in die interpretatie de NMBS niet verplicht 
om de door de arbeidsongevallenverzekeraar aan het slachtoffer toegekende 
vergoeding definitief te dragen : krachtens artikel 29bis, § 4, van de WAM-wet 
kan zij op haar beurt immers degene die volgens het gemeen recht aansprakelijk 
is, aanspreken; zij draagt daarbij weliswaar de bewijslast en het risico van 
insolvabiliteit van de aansprakelijke derde, maar die last is niet onevenredig in 
het licht van de doelstellingen die met artikel 48ter van de arbeidsongevallenwet 
worden nagestreefd (B.6). 

Aansprakelijkheid - Fout - Publiekrechtelijk persoon (arrest nr. 106/2018 van 
19 juli 2018) 

De gangbare interpretatie van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek houdt in dat de fout van een publiekrechtelijk persoon kan worden 
bewezen aan de hand van twee alternatieve criteria. In de eerste plaats kan 
worden aangetoond dat hij een rechtsnorm heeft geschonden die hem een 
duidelijke, nauwkeurige en onvoorwaardelijke verplichting oplegde, onder 
voorbehoud van een onoverkomelijke dwaling of een andere 
rechtvaardigingsgrond. Bij ontstentenis van zulk een norm kan vervolgens 
worden aangetoond dat hij een gedrag heeft aangenomen dat niet zou zijn 
aangenomen door een normaal zorgvuldige en voorzichtige administratie of 
ambtenaar die zich in dezelfde omstandigheden bevindt. 

Het Hof oordeelt dat de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek in die 
interpretatie geen verschil in behandeling ten aanzien van privaatrechtelijke 
personen met zich meebrengen, aangezien diezelfde criteria gelden om de fout 
van een private persoon te beoordelen (B.5-B.7). 
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Huwelijksvermogensstelsel – Scheiding van goederen - Last (arrest nr. 58/2018 
van 17 mei 2018) 

De echtgenoot die gehuwd is onder het stelsel van scheiding van goederen, 
beheert zijn vermogen zelf, maar kan aan de andere echtgenoot een last geven 
om hem te vertegenwoordigen in de uitoefening van de bevoegdheden waarover 
hij krachtens zijn huwelijksvermogensstelsel beschikt. In tegenstelling tot de 
gemeenrechtelijke regel vervat in artikel 1993 van het Burgerlijk Wetboek, 
bepaalt artikel 1467 van hetzelfde Wetboek in dat geval dat de verplichting tot 
rekenschap van de echtgenoot-lasthebber wegvalt ten voordele van een 
vermoeden van het behoorlijk waarnemen van het beheer. Volgens de 
rechtspraak van het Hof van Cassatie gaat het om een onweerlegbaar vermoeden 
van eerlijk beheer, dat voortvloeit uit de vertrouwensband die tussen 
echtgenoten bestaat, met name dat de niet meer aanwezige vruchten zijn 
verbruikt in het belang van de lastgever of ten behoeve van de huishouding, 
zodat de lasthebber daarvan geen verantwoording meer schuldig is (B.6). 

Het criterium van onderscheid is objectief, aangezien het verschil in behandeling 
tussen een lasthebber en een echtgenoot-lasthebber berust op het al dan niet 
gehuwd zijn met de lastgever onder het stelsel van de scheiding van goederen. 
Het verschil in behandeling is evenwel niet evenredig met het door de wetgever 
nagestreefde doel, aangezien beide echtgenoten sinds de hervorming van de 
huwelijksvermogensstelsels van 1976 bijdragen tot de lasten van het huishouden. 
Bijgevolg kan het onweerlegbaar karakter van het vermoeden niet worden 
verantwoord door de verplichting van de echtgenoot-lasthebber om met de 
vruchten de lasten van het huwelijk te dragen. Er bestaat eveneens geen redelijke 
verantwoording voor het verlenen, aan de ene echtgenoot, van een bevoegdheid 
over de eigen goederen van de andere echtgenoot, waarbij evenwel op absolute 
wijze wordt verboden om verantwoording te eisen van de lasthebber over de 
wijze waarop die bevoegdheid werd uitgeoefend. De mogelijkheid om in het 
huwelijkscontract af te wijken van artikel 1467 van het Burgerlijk Wetboek, 
neemt de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet weg, omdat 
overeenkomstig het voormelde artikel de lastgeving ook stilzwijgend kan 
worden gegeven. 

10. SOCIAAL RECHT 

Sociale zekerheid - Vergoeding voor de overdracht van vermogensrechten - 
Statuut van kunstenaars - Bijdrageplicht van de werkgever (arrest nr. 102/2018 
van 19 juli 2018) 

Artikel 1bis van de wet van 27 juni 1969 « tot herziening van de besluitwet van 
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders » 
voert ten behoeve van het statuut eigen aan de kunstenaar met het oog op de 
verbetering van zijn sociale bescherming een weerlegbaar vermoeden in dat deze 
aan de sociale zekerheid van de werknemers is onderworpen. Die bepaling 
brengt met zich mee dat de persoon die de prestatie of het werk van de 
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kunstenaar tegen betaling van een bepaald loon bestelt en die de door hem 
verwachte kenmerken ervan definieert als werkgever, ertoe gehouden is de 
socialezekerheidsbijdragen te betalen waarmee de sociale bescherming van de 
werknemers wordt gefinancierd. Aldus zijn de werkgever en de betaler of 
opdrachtgever in de regel op gelijke wijze ertoe gehouden de 
socialezekerheidsbijdragen te betalen op de vergoeding van de overdracht van 
vermogensrechten die zij aan de uitvoerende kunstenaars uitkeren.  

Het voormelde vermoeden van onderwerping aan de sociale zekerheid van de 
werknemers kan evenwel worden weerlegd door de kunstenaar, die dan 
onderworpen is aan de sociale zekerheid van de zelfstandigen (B.10). Die 
keuzevrijheid van de kunstenaar biedt een objectieve en redelijke 
verantwoording voor het verschil in behandeling tussen de werkgever, die op de 
vergoeding voor de overdracht van vermogensrechten die hij in het kader van 
een arbeidsovereenkomst aan een werknemer uitkeert 
socialezekerheidsbijdragen dient te betalen, en de betaler of opdrachtgever, die 
voor dezelfde vergoeding aan een zelfstandige kunstenaar geen 
socialezekerheidsbijdragen dient te betalen (B.11). 

Inkomensgarantie ouderen - Jaarlijks maximumbedrag - Feitelijke samenwoning 
(arrest nr. 103/2018 van 19 juli 2018) 

Uit artikel 6, §§ 1 en 2, van de wet van 22 maart 2001 « tot instelling van een 
inkomensgarantie voor ouderen », in samenhang gelezen met artikel 7 van 
diezelfde wet, vloeit voort dat de vaststelling van het maximumbedrag van de 
inkomensgarantie verschilt naargelang de gerechtigde ervan al dan niet 
samenwoont met een andere persoon, zonder dat de financiële situatie van de 
persoon met wie de aanvrager samenwoont het recht van die laatste beïnvloedt. 

Dat verschil in behandeling is evenwel redelijk verantwoord doordat de 
gerechtigde die samenwoont met een andere persoon, geacht wordt een 
economisch-financieel voordeel te halen uit het delen van de hoofdverblijfplaats 
en dus niet meer alleen alle vaste kosten draagt. De in het geding zijnde 
maatregel brengt overigens geen onevenredige gevolgen met zich mee, 
aangezien de bestaansmiddelen van de persoon met wie de aanvrager van de 
inkomensgarantie samenwoont, redelijkerwijze in rekening moeten worden 
gebracht om het bedrag te bepalen waarop de aanvrager aanspraak zou kunnen 
maken, meer bepaald die welke voortvloeien uit het recht op een 
inkomensgarantie voor ouderen (basisbedrag) of uit het recht op een 
socialezekerheids- of socialebijstandsregeling, zonder dat dit het individuele 
recht van de aanvrager van de inkomensgarantie (basisbedrag) beïnvloedt (B.8). 

Opzeggingstermijn - Hogere bedienden – Berekeningswijze – Lacune in de 
wetgeving (arrest nr. 140/2018 van 18 oktober 2018) 

Artikel 68, derde lid, van de wet van 26 december 2013 « betreffende de 
invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de 
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opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen » laat niet 
toe dat voor hogere bedienden rekening wordt gehouden met een op 
31 december 2013 geldende opzeggingsclausule voor de berekening van het 
eerste deel van de opzeggingstermijn, terwijl dit wel het geval is voor alle andere 
werknemers. Die eersten genieten immers een forfaitaire opzeggingstermijn van 
één maand per begonnen jaar anciënniteit. De wetgever beoogde blijkens de 
parlementaire voorbereiding van de voormelde wet weliswaar om ook voor de 
hogere bedienden, bij het bepalen van het eerste deel van de opzeggingstermijn, 
rekening te houden met de geldig overeengekomen opzeggingsclausules, maar 
de zin van een wetsbepaling kan niet worden omgebogen door verklaringen die 
aan de aanneming ervan zijn voorafgegaan, te laten voorgaan op de duidelijke 
tekst van die bepaling (B.6). 

Die bepaling schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre het niet 
toelaat dat ten aanzien van de hogere bedienden, voor het berekenen van het 
eerste deel van de opzeggingstermijn verbonden aan de anciënniteit verworven 
op 31 december 2013, toepassing wordt gemaakt van een op die datum geldende 
opzeggingsclausule. 

Met de in het geding zijnde bepaling beoogde de wetgever te vermijden dat 
hogere bedienden nog moeten onderhandelen over de opzeggingstermijn 
verbonden aan de dienstanciënniteit verworven op 31 december 2013. Tevens 
beoogde hij rekening te houden met de legitieme verwachtingen van de 
werkgever en de werknemer voor de dienstanciënniteit opgebouwd tot die 
datum. In het licht van die doelstelling is het niet pertinent om ten aanzien van 
de hogere bedienden niet toe te laten rekening te houden met vóór 1 januari 2014 
gesloten opzeggingsclausules bij de berekening van de opzeggingstermijn. 
Evenmin is het pertinent om alle hogere bedienden op gelijke wijze te 
behandelen, ongeacht of zij vóór 1 januari 2014 al dan niet een overeenkomst met 
de werkgever over de na te leven opzeggingstermijnen hebben gesloten (B.7). 

In afwachting van het optreden van de wetgever kan de rechter evenwel een 
einde maken aan de vastgestelde lacune. Bijgevolg moet niet worden ingegaan 
op het verzoek tot handhaving van de gevolgen (B.9-B.10). 

11. VREEMDELINGENRECHT 

Verblijfsrecht – Beslissing tot intrekking - Beperking in de tijd naar gelang van 
de grondslag (arrest nr. 156/2018 van 22 november 2018) 

Een beslissing tot intrekking van het verblijfsrecht van een vreemdeling op grond 
van het feit dat hij of de persoon die hij vervoegt, valse of misleidende informatie 
of valse of vervalste documenten heeft gebruikt, of fraude heeft gepleegd of 
onwettige middelen gebruikt die van doorslaggevend belang zijn geweest voor 
de erkenning van het recht op verblijf, of dat het vaststaat dat het huwelijk, het 
partnerschap of de adoptie uitsluitend tot stand zijn gebracht opdat de betrokken 
vreemdeling het Rijk zou kunnen binnenkomen of er verblijven (artikel 11, § 2, 
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eerste lid, 4°, van de wet van 15 december 1980 « betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen », 
in de versie ervan die dateert van vóór de wet van 4 mei 2016), kan zonder 
beperking in de tijd worden genomen, zelfs zonder enig onderscheid naargelang 
de betrokkene de fraude zelf heeft gepleegd, terwijl een beslissing tot intrekking 
die wordt gegrond op artikel 11, § 2, eerste lid, 1°, 2° of 3°, van dezelfde wet, 
slechts gedurende een beperkte periode kan worden genomen.  

Dat verschil in behandeling naar gelang van de grond van de beslissing tot 
intrekking berust op een objectief criterium van onderscheid, aangezien enkel in 
het geval van artikel 11, § 2, eerste lid, 4°, de vreemdeling of de persoon bij wie 
hij zich voegt, fraude heeft gepleegd die van doorslaggevend belang is geweest 
voor de erkenning van het recht op verblijf (B.9.2).  

Gelet op het doel om het plegen van fraude bij de aanvraag van een verblijfsrecht 
te ontmoedigen, is het pertinent om niet enkel de fraude gepleegd door de 
persoon die een verblijfsrecht op basis van gezinshereniging heeft verkregen, in 
aanmerking te nemen, maar tevens de fraude die is gepleegd door de 
gezinshereniger wanneer, zoals de wet vereist, die fraude van doorslaggevend 
belang is geweest voor de erkenning van het recht op verblijf (B.10.1). 

Er zijn ook geen onredelijke gevolgen voor de betrokkenen. De vaststelling dat 
de gezinshereniger fraude heeft gepleegd, heeft immers niet automatisch tot 
gevolg dat door de minister of zijn gemachtigde aan zijn verblijf en aan het 
verblijf van zijn familieleden een einde wordt gemaakt. De minister of zijn 
gemachtigde dient daarbij met name rekening te houden met de individuele 
situatie van de betrokken vreemdeling en met de specifieke kenmerken van zijn 
situatie, onder meer in het licht van het recht op de bescherming van het 
gezinsleven (B.11.1). Zo kunnen vreemdelingen aan wier recht op verblijf een 
einde werd gemaakt wegens fraude vanwege de gezinshereniger, een nieuwe 
aanvraag tot verblijf indienen en kunnen zij een verblijfsrecht verkrijgen wanneer 
zij voldoen aan de voorwaarden die op dezelfde wijze gelden voor alle 
vreemdelingen die op legale wijze op het grondgebied willen verblijven (B.11.2). 

Onder voorbehoud van hetgeen in B.11.1 is vermeld, schendt artikel 11, § 2, 
eerste lid, 4°, van de wet van 15 december 1980 niet de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet. 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Vordering tot schorsing bij uiterst 
dringende noodzakelijkheid - Inreisverbod (arrest nr. 141/2018 van 18 oktober 
2018) 

Artikel 39/82, § 1 en § 4, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 
« betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen » schendt niet de artikelen 10, 11 en 13 van de 
Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 47 van het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie, indien het zo wordt geïnterpreteerd dat 
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geen vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid openstaat 
tegen een inreisverbod. 

Een inreisverbod is niet mogelijk zonder verwijderingsbeslissing, waartegen de 
betrokkene een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid of 
een beroep tot vernietiging kan instellen. Indien zij worden ingewilligd, heeft het 
inreisverbod voorlopig, respectievelijk definitief geen uitwerking (B.9.2-B.9.3).  

Indien daarentegen de vordering tegen de verwijdering wordt verworpen, blijft 
het inreisverbod gelden, maar heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 
desalniettemin kunnen vaststellen dat er geen redenen zijn om te geloven dat de 
uitvoering van de verwijderingsmaatregel de verzoeker zou blootstellen aan het 
risico te worden onderworpen aan de schending van de rechten van de mens ten 
aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is overeenkomstig artikel 15, tweede 
lid, van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (B.9.4).  

De rechtzoekenden die wensen op te komen tegen het inreisverbod, kunnen 
tegen die bestuurshandeling bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een 
annulatieberoep indienen en tevens de schorsing ervan vorderen via een gewone 
vordering tot schorsing, alsook de Raad verzoeken om voorlopige maatregelen te 
nemen (B.9.5).  

Het is dus niet zonder redelijke verantwoording dat tegen het inreisverbod als 
dusdanig geen vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 
kan worden ingesteld, aangezien een dergelijk verbod steeds gepaard gaat met 
een beslissing tot verwijdering, waartegen een dergelijke vordering kan worden 
ingesteld wanneer de uitvoering daarvan imminent is (B.10).  

12. OPENBARE FINANCIËN 

Financiering van steden en gemeenten - Investeringsfonds - Toewijzing van 
middelen (arrest nr. 120/2018 van 4 oktober 2018) 

Het Vlaamse decreet van 23 december 2016 « tot vaststelling van de regels inzake 
de werking en de verdeling van een Vlaams fonds voor de stimulering van 
(groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen » roept een fonds in het leven voor 
de stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen (hierna : het 
investeringsfonds), met als doel het ondersteunen van investeringen van steden 
en plattelandsgemeenten.  

De toewijzing van de financiële middelen met betrekking tot de investeringen in 
stadsvernieuwingsprojecten gebeurt aan de hand van de indeling van de steden 
en gemeenten in categorieën. De toewijzing met betrekking tot de 
investeringssubsidies verloopt volgens een rangschikking van gemeenten op 
basis van criteria. Uit die toewijzingen vloeien meerdere verschillen in 
behandeling voort. 
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Het verschil in behandeling tussen de centrumsteden en provinciale steden, 
enerzijds, en de overige gemeenten, anderzijds, bij de toewijzing van middelen 
voor investeringen in stadsvernieuwingsprojecten is, gelet op de ruime 
beoordelingsbevoegdheid van de decreetgever in het licht van het doel om de 
bestaande verdeelsleutel te handhaven, niet zonder redelijke verantwoording. De 
decreetgever mag ervan uitgaan dat de centrumsteden, de provinciale steden en 
de overige gemeenten, met name door hun omvang, hun samenstelling of hun 
ligging, andere investeringsbehoeften hebben (B.7). Het feit dat daarbij de 
bestaande verdeelsleutel wordt bestendigd doordat een vast aandeel van het 
fonds wordt toegewezen aan Antwerpen, Gent, Sint-Niklaas, Mechelen en 
Oostende, en niet aan andere centrumsteden of provinciale steden, is redelijk 
verantwoord, gelet op het vrijwaren van de financiële rechtszekerheid voor de 
betrokken gemeenten en de beoogde budgetneutraliteit (B.8).  

Het verschil in behandeling tussen de plattelandsgemeenten onderling bij de 
toekenning van de investeringssubsidies steunt op objectieve, pertinente en 
redelijke criteria om de doellijsten en vervolgens de prioriteringslijsten vast te 
stellen (B.9). 

Financiering van steden en gemeenten - Gemeentefonds - Toewijzing van 
middelen (arrest nr. 121/2018 van 4 oktober 2018) 

Het Vlaamse decreet van 2 december 2016 « tot wijziging van het decreet van 
5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het 
Vlaams Gemeentefonds en tot opheffing van het decreet van 13 december 2002 
tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams 
Stedenfonds » heeft betrekking op de middelen van het Gemeentefonds en het 
Stedenfonds, die in de financiering van de steden en gemeenten voorzien. Het 
Hof oordeelt dat dit decreet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt. 

Artikel 2 van het bestreden decreet, dat artikel 6, § 1, van het 
Gemeentefondsdecreet vervangt, verdeelt de middelen van het fonds onder de 
steden en gemeenten en behoudt daarbij een vast deel van die middelen via het 
bijzonder financieringskanaal voor aan de nominatim vermelde centrumsteden en 
de kustgemeenten, met uitsluiting van de overige gemeenten. De aanvullende 
dotatie voor centrumsteden, zoals in het Gemeentefondsdecreet ingevoegd bij de 
artikelen 3 tot 8, wordt eveneens voorbehouden aan nominatim vermelde 
centrumsteden, hetgeen ook de overige gemeenten uitsluit van dit 
financieringskanaal.  

De decreetgever vermocht, gelet op zijn beoordelingsmarge, bij de verdeling van 
de middelen, categorieën voor de indeling van steden en gemeenten (met name 
centrumsteden, kustgemeenten en overige gemeenten) op basis van gedeelde 
uitdagingen, kenmerken en de daaruit voortvloeiende financieringsbehoeften, te 
hanteren. De decreetgever heeft met het oog op financiële rechtszekerheid 
gekozen voor gesloten categorieën - door de centrumsteden nominatim te 
vermelden - en deze categorieën nog te behouden zonder tot een nieuwe studie 
van de actuele waarde van de bestaande indeling te zijn overgegaan. Voorts 
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steunt de indeling van de gemeenten in categorieën op het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen 1997, een analyse van de Sociaal-Economische Raad 
van Vlaanderen van 1995 en de socio-economische typologie van de gemeenten 
door het Gemeentekrediet van 1998. Hoewel niet werd aangetoond dat de 
situatie van de steden en gemeenten en hun financieringsbehoeften ten opzichte 
van de studies die de decreetgever in acht heeft genomen voor de indeling, 
dermate is gewijzigd dat de bepalingen die de verdeling van de middelen 
vaststellen, onevenredige gevolgen met zich meebrengen, is de decreetgever niet 
vrijgesteld van de verplichting om, bij een toekomstige verdeling van financiële 
middelen onder de gemeenten, rekening te houden met de actualiteitswaarde 
van de door hem in aanmerking genomen gegevens (B.9-B.10). 

  



Jaarverslag 2018 

86 

B. Statistieken van de activiteiten van het Hof in 20185 

1. Algemeen 

1.1. In 2018 heeft het Hof 183 arresten gewezen. Het sluit daarmee 219 zaken 
definitief af. Er werden bovendien zeven zaken definitief afgesloten met een 
bericht. Gedurende hetzelfde jaar werden bij het Hof 285 nieuwe zaken 
aanhangig gemaakt. 

 
 
 

1.2. In 2018 werden dertien arresten gewezen op vordering tot schorsing, 99 op 
prejudiciële vraag, 70 op beroep tot vernietiging en twee op vordering tot 
uitlegging (arresten nrs. 28/2018 en 155/2018). 

Vijf arresten zijn arresten alvorens recht te doen : arresten nrs. 43/2018, 136/2018 
en 149/2018, waarbij prejudiciële vragen worden gesteld aan het Hof van Justitie 
van de Europese Unie, arrest nr. 96/2018, waarbij enerzijds door het Hof 
prejudiciële vragen worden gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie 
en anderzijds het Hof zijn uitspraak aanhoudt in afwachting van de antwoorden 
van het Hof van Justitie van de Europese Unie op prejudiciële vragen in andere 
zaken, en ten slotte arrest nr. 1/2018, waarbij het Hof beslist dat de terechtzitting 
met gesloten deuren plaatsvindt.  

Het verschil tussen het totale aantal uitgesproken arresten en de som van de 
arresten gewezen op vordering tot schorsing, beroep tot vernietiging, prejudiciële 
vraag en vordering tot uitlegging is toe te schrijven aan het feit dat het Hof 
eenmaal (arrest nr. 79/2018) in één enkel arrest uitspraak heeft gedaan over een 
vordering tot schorsing en een beroep tot vernietiging. 

                                                      
5  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 12 
Art. 10 en/of 11 van de Grondwet 142 
Art. 11bis van de Grondwet 1 
Art. 12 van de Grondwet 12 
Art. 13 van de Grondwet 16 
Art. 14 van de Grondwet 5 
Art. 15 van de Grondwet 1 
Art. 16 van de Grondwet 16 
Art. 19 van de Grondwet 3 
Art. 22 van de Grondwet 17 
Art. 22bis van de Grondwet 2 
Art. 23 van de Grondwet 18 
Art. 24 van de Grondwet 8 
Art. 25 van de Grondwet 1 
Art. 26 van de Grondwet 1 
Art. 27 van de Grondwet 4 
Art. 28 van de Grondwet 2 
Art. 30 van de Grondwet 1 
Art. 32 van de Grondwet 1 
Art. 143, § 1, van de Grondwet 2 
Art. 170 van de Grondwet 3 
Art. 172 van de Grondwet 8 
Art. 191 van de Grondwet 6 
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1.4. Gedurende dezelfde periode heeft het Hof 22 keer toepassing gemaakt van 
de voorafgaande rechtspleging. Het besluit in vijf arresten tot een klaarblijkelijke 
niet-ontvankelijkheid - in één arrest wegens de niet-bevoegdheid van het Hof, in 
twee arresten wegens gebrek aan belang, in een ander arrest wegens de 
onduidelijkheid van het verzoekschrift en in één arrest wegens de niet tijdige 
indiening van de vordering tot schorsing – en in vier arresten tot een 
klaarblijkelijke niet-bevoegdheid van het Hof. Wat de dertien andere arresten 
gewezen op voorafgaande rechtspleging betreft, zijn drie arresten gewezen op 
beroep tot vernietiging, en in twee van de drie vernietigt het Hof effectief de 
aangevochten bepaling, zijn zeven arresten gewezen op prejudiciële vraag, 
waarvan vijf arresten besluiten tot een vaststelling van schending, één tot een 
vaststelling van niet-schending en in een ander arrest verklaart het Hof dat de 
vraag geen antwoord behoeft, en is één arrest gewezen op vordering tot 
schorsing, waarbij het Hof de vordering verwerpt. Ten slotte zijn twee arresten 
gewezen op vordering tot uitlegging. 

1.5. Wat de samenstelling van de zetels betreft, zijn 102 arresten gewezen door 
een zetel van zeven rechters, 72 in voltallige zitting en negen in beperkte kamer. 
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2. Arresten op beroep tot vernietiging  

2.1. Voor het jaar 2018 is de verdeling volgens de hoedanigheid van de 
verzoekers de volgende : 

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

 
- 

 

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

Totaal 1 1,1 % 
Individuele verzoekers   

Natuurlijke personen 35  
Privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen 54  
Andere (feitelijke verenigingen,...) 1  

Totaal 90 98,9 % 
Algemeen totaal 91 100 % 

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

2.2. Tijdens datzelfde jaar heeft het Hof 70 arresten op beroep tot vernietiging 
gewezen. In 24 arresten vernietigt het Hof de bestreden bepaling(en). Zes van die 
arresten keuren een lacune in de wetgeving af. In acht daarvan handhaaft het 
Hof de gevolgen van de vernietigde bepaling(en). 32 arresten houden een 
verwerping ten gronde in. Eén arrest houdt een verwerping in wegens niet-
ontvankelijkheid van het beroep. Het Hof besluit in vier arresten tot een 
klaarblijkelijke niet-ontvankelijkheid – in één arrest wegens de 
niet-bevoegdheid – en in drie arresten tot een klaarblijkelijke niet-bevoegdheid. 
In twee arresten stelt het Hof vast dat het beroep zonder voorwerp is. Ten slotte 
stelt het Hof in vier arresten prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de 
Europese Unie. In één daarvan houdt het Hof bovendien zijn uitspraak aan in 
afwachting van de antwoorden van het Hof van Justitie van de Europese Unie op 
prejudiciële vragen in andere zaken.  
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3. Arresten op vordering tot schorsing 

In 2018 heeft het Hof dertien arresten op een vordering tot schorsing gewezen. In 
twee arresten willigt het Hof de vordering in. Die twee arresten stellen een 
lacune in de wetgeving vast. In acht andere arresten verwerpt het Hof de 
vordering omdat de voorwaarden om te schorsen niet vervuld zijn. In twee 
arresten stelt het Hof dat de vordering klaarblijkelijk niet-ontvankelijk is. In één 
arrest, ten slotte, verwerpt het Hof de vordering tot schorsing wegens de niet-
ontvankelijkheid ervan. 

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 2018, kunnen op de 
volgende manier worden ingedeeld : 

 

Verwijzende rechtscolleges 2018 
Hof van Cassatie 8 
Raad van State 20 
Hoven van beroep 22 
Arbeidshoven 7 
Rechtbanken van eerste aanleg 38 
Ondernemingsrechtbanken 2 
Arbeidsrechtbanken 10 
Vrederechters 4 
Politierechtbanken 7 
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 
Raad voor Vergunningsbetwistingen 
Milieuhandhavingscollege 

2 
1 
1 

Totaal   122 
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4.2. Het Hof heeft 99 arresten op prejudiciële vraag gewezen. In 33 arresten heeft 
het een schending vastgesteld, waarvan één een schending onder bepaalde 
voorwaarden betreft. Zeven 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 negentien arresten betreft het een 
schending die haar oorsprong vindt in een lacune in de wetgeving. In twee 
arresten handhaaft het Hof de gevolgen van de ongrondwettig bevonden 
bepaling(en). 53 arresten zijn vaststellingen van niet-schending, waarvan tien van 
niet-schending onder bepaalde voorwaarden. In drie arresten verklaart het Hof 
dat de vraag geen antwoord behoeft. In één arrest is het Hof van mening dat de 
prejudiciële vraag niet tot zijn bevoegdheid behoort en in een ander arrest dat de 
prejudiciële vraag klaarblijkelijk niet tot zijn bevoegdheid behoort. In drie 
arresten verwijst het de zaak terug naar de verwijzende rechter. In drie andere 
arresten stelt het Hof vast dat de vraag zonder voorwerp is. Voor het eerst beslist 
het Hof in een arrest dat de terechtzitting met gesloten deuren plaatsvindt. In één 
arrest, ten slotte, stelt het Hof enerzijds vast dat bepaalde prejudiciële vragen 
zonder voorwerp zijn en verklaart het anderzijds dat een prejudiciële vraag geen 
antwoord behoeft. 
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HOOFDSTUK 3. ORGANISATIE EN ACTIVITEITEN VAN 
HET GRONDWETTELIJK HOF IN 2018 

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 derde van de stemmen van de aanwezige leden. 

Zes rechters behoren tot de Nederlandse taalgroep, zes tot de Franse taalgroep. 
Een 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 beide 
voormelde beroepscategorieën. 

Om tot rechter te kunnen worden benoemd, 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 2018 

Bij beschikking van het Hof van 19 juli 2017 is mevrouw Michèle Belmessieri 
benoemd tot referendaris bij het Grondwettelijk Hof voor een stage van drie jaar 
met ingang van 1 januari 2018. Na die drie jaar wordt de benoeming definitief, 
behoudens andersluidende beslissing genomen door het Hof tijdens het derde 
stagejaar.  
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Bij koninklijk besluit van 18 januari 2018, dat in werking is getreden op 
17 februari 2018, is voorzitter Etienne De Groot op rust gesteld (Belgisch Staatsblad 
van 5 februari 2018, p. 8696). Hij heeft aanspraak op het emeritaat en werd ertoe 
gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren. 

Bij koninklijk besluit van 18 maart 2018, dat dezelfde dag in werking is getreden, 
is mevrouw Joséphine (Fientje) Moerman, gewezen lid van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers en van het Vlaams Parlement, benoemd tot rechter in 
het Grondwettelijk Hof voor de Nederlandse taalgroep, op grond van artikel 34, 
§ 1, 2°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 
(Belgisch Staatsblad van 5 april 2018, p. 32256). Zij werd plechtig geïnstalleerd 
tijdens de zitting van 7 juni 2018. De installatietoespraak van voorzitter André 
Alen bij die gelegenheid is beschikbaar op de website van het Hof. 

Bij beschikking van het Hof van 25 april 2018 is de heer Etienne Peremans, 
referendaris, op rust gesteld met ingang van 1 september 2018 en werd hij ertoe 
gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren. 

Bij beschikking van het Hof van 27 juni 2018 is mevrouw Anne Roland, 
echtgenote Rasson, referendaris, op rust gesteld met ingang van 1 september 
2018 en werd zij ertoe gemachtigd de eretitel van haar ambt te voeren. 

Bij koninklijk besluit van 19 juli 2018, dat in werking is getreden op 1 september 
2018, is voorzitter Jean Spreutels op rust gesteld (Belgisch Staatsblad van 31 juli 
2018, p. 60339). Hij kon zijn aanspraak op het pensioen doen gelden en werd 
ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren. 

Op 1 september 2018 trad rechter François Daoût aan als nieuwe Franstalige 
voorzitter van het Grondwettelijk Hof. Hij werd in die nieuwe hoedanigheid 
plechtig geïnstalleerd tijdens de zitting van 8 november 2018. De toespraken die 
bij die gelegenheid werden gehouden door voorzitter André Alen 
(installatietoespraak) en voorzitter François Daoût (installatietoespraak) zijn 
beschikbaar op de website van het Hof. 

Bij koninklijk besluit van 9 september 2018, dat dezelfde dag in werking is 
getreden, is de heer Michel Pâques, staatsraad en buitengewoon hoogleraar aan 
de Universiteit te Luik, benoemd tot rechter in het Grondwettelijk Hof voor de 
Franse taalgroep, op grond van artikel 34, § 1, 1°, van de bijzondere wet van 
6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof (Belgisch Staatsblad van 24 september 
2018, p. 73424). Hij werd plechtig geïnstalleerd tijdens de zitting van 8 november 
2018. De installatietoespraak van voorzitter François Daoût bij die gelegenheid is 
beschikbaar op de website van het Hof. 

Bij beschikking van het Hof van 19 juli 2018 is de heer Martin Vrancken benoemd 
tot referendaris bij het Grondwettelijk Hof voor een stage van drie jaar met 
ingang van 1 november 2018. Na die drie jaar wordt de benoeming definitief, 
behoudens andersluidende beslissing genomen door het Hof tijdens het derde 
stagejaar.  

http://www.const-court.be/public/pbcp/n/pbcp-2018-002n.pdf
http://www.const-court.be/public/pbcp/n/pbcp-2018-005n.pdf
http://www.const-court.be/public/pbcp/n/pbcp-2018-003n.pdf
http://www.const-court.be/public/pbcp/n/pbcp-2018-004n.pdf
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B. Werking van het Hof 

1. RECHTSPREKENDE ACTIVITEIT 

In de periode van 1 januari 2018 tot 31 december 2018 werden 285 nieuwe zaken 
ingeschreven op de rol van het Hof. Er werden in dezelfde periode 183 arresten 
gewezen, waarmee 219 zaken definitief werden afgehandeld. Tevens werden 
zeven zaken definitief afgesloten met een bericht. 

Voor een gedetailleerd overzicht van deze gegevens wordt verwezen naar het 
onderdeel « Statistieken van de activiteiten van het Hof in 2018 » (cfr. supra, 
pp. 86-92). 

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 2017 

Het Hof keurde op 18 juli 2018, na interne controle door twee rechters, de 
rekeningen met betrekking tot de uitgavenbegroting 2017 goed. In hun 
voorafgaand verslag waren de voorzitters van het Rekenhof van oordeel dat de 
voorgelegde rekeningen steunden op deugdelijke verantwoordingsdocumenten 
en een volledig, juist en getrouw beeld gaven van de ontvangsten- en 
uitgavenverrichtingen en van de thesaurietoestand.  

De uitgaven voor 2017 bedroegen 9 675 330,75 euro, waarvan 9 526 828,81 euro 
als lopende uitgaven en 148 501,94 euro als kapitaalsuitgaven. Met die uitgaven 
is het Hof 4,04 % onder zijn begroting 2017 gebleven, een begroting die initieel 
was vastgesteld op 10 083 000 euro, en 4,83 % onder de aangepaste begroting 
2017, die was bijgesteld tot 10 167 000 euro ingevolge de indexering van de 
wedden en lonen in 2017.6 

Die uitgaven werden gefinancierd met een dotatie op de rijksmiddelenbegroting 
van 9 700 000 euro en met eigen inkomsten (vergoedingen verzekeringen) ten 
bedrage van 3 794,98 euro, hetgeen heeft geleid tot een positief 
begrotingsresultaat 2017 van 28 359,47 euro.  

Van de op 31 december 2017 beschikbare reserve van 904 885,57 euro werd 
409 000 euro aangewend voor de medefinanciering van de begroting 2018, 
55 500 euro voor de financiering van de indexering van de wedden met 2 % in 
2018 en 440 000 euro voor de medefinanciering van de begroting 2019 (zie 
verder), met toepassing van de algemene maatregel waartoe de Commissie voor 

                                                      
6 Uittreksel uit de verklarende nota van de Kamer van volksvertegenwoordigers van 20 november 
2018 
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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 88,87 % van de uitgaven, wat neerkomt op een 
verhoging met ongeveer 0,08 % ten opzichte van 2016. 

b) Begroting 2018 

Het Hof startte 2018 met een begroting van 10 046 000 euro. Die werd 
gefinancierd met een dotatie op de uitgavenbegroting 2018 van 9 637 000 euro en 
met het gebruik van eigen middelen, namelijk 409 000 euro, geput uit de reserve 
van 904 885,57 euro die nog overbleef eind 2017. De beschikbare reserve van het 
Hof bij de aanvang van 2018 bedroeg 495 885 euro. De indexering van de wedden 
en lonen vanaf september 2018 noopte tot een bijkomende uitgave van 
55 500 euro, waardoor de begroting steeg van 10 046 000 euro tot 10 101 500 euro. 

c) Begroting 2019 

Het Hof diende op 2 juli 2018 bij de Kamer van volksvertegenwoordigers een 
begroting voor 2019 in ten bedrage van 10 008 000 euro, dat is een vermindering 
met 2 % ten opzichte van de begroting 2018. Die diende evenwel te worden 
verhoogd met de indexering voor 2018. Het Hof heeft een dotatie aangevraagd 
van 9 568 000 euro en voorgesteld de uitgavenbegroting verder te financieren 
met het saldo van de eind december 2017 beschikbare reserve ten bedrage van 
440 000 euro.  

Bij de bespreking van zijn begroting 2019 in de Commissie voor de 
Comptabiliteit van de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft het Hof erop 
gewezen dat er wellicht ook in 2019 een (vervroegde) indexering van lonen en 
wedden zal komen, op basis van de voorspellingen van het Planbureau. Die zou 
een meeruitgave van 70 000 euro genereren in 2019, reden waarom het Hof heeft 
gevraagd de dotatie op te trekken met 70 000 euro tot het afgeronde bedrag van 
9 638 000 euro. 

3. PERSONEELSFORMATIE 

Op 31 december 2018 maakten 55 personeelsleden deel uit van de 
personeelsformatie van het Grondwettelijk Hof, van wie 42 in statutair verband, 
10 in contractueel verband en 3 gedetacheerde personeelsleden. 
19 personeelsleden behoorden tot niveau A, 14 tot niveau B, 18 tot niveau C en 4 
tot niveau D. Naast de 55 personeelsleden binnen het organieke kader zijn er nog 
3 onderhoudskrachten contractueel in dienst. 

Niet alleen is, sedert begin 2015, het aantal referendarissen (waarvan het 
wettelijke kader is vastgesteld op maximum 24) gedaald van 18 naar 16 (een 
vermindering met 11,11 %), maar is het aantal administratieve en logistieke 
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medewerkers verminderd van 57,4 VTE begin 2015 naar 54,1 VTE begin 2019, een 
vermindering met 5,75 %. Daarmee is de uiterste grens, en zelfs meer, van de 
operationele werkingsmogelijkheden voor het Hof bereikt, op gevaar af de 
kwaliteit van de rechtspraak te compromitteren en de termijn voor de 
behandeling van de zaken te verlengen. Dat is een verontrustend perspectief 
voor de wetgever, over wiens bestreden wetskrachtige normen langer 
rechtsonzekerheid zal blijven bestaan, en, a fortiori, voor de rechtzoekende. 

4. INFORMATISERING 

De belangrijkste investeringen van 2018 waren de aankoop van 76 draagbare pc's 
en de vernieuwing van de Microsoft-licenties. De voorbereiding van die pc's 
werd aangevat in 2018 en de installatie is voorzien voor 2019. Het Hof voorziet 
Windows 10 en Office 2016 op de nieuwe pc's. Voor de rechters werd een iPad 
aangekocht waarmee ze via een privécloud documenten kunnen raadplegen. Er 
werd overgeschakeld op een nieuwe antispam-oplossing. Alle aankopen werden 
via raamcontract gerealiseerd dankzij de deelname van het Hof aan het 
Strategisch Federaal Aankoopoverleg. 

Er gebeurden diverse updates. De Filemaker-databank kreeg een update van 
versie 14 naar versie 16. Het Hof migreerde naar Windows Server versie 2012 R2 
en werkte de Active Directory Domain Controllers bij. Het netwerksysteem 
Citrix kreeg een testversie onder Office 2016 naast de versie 2010. 

In het netwerk werd een bijkomende glasvezelkabel aangelegd teneinde de 
betrouwbaarheid te verhogen en de switches werden uitgerust met interfaces van 
10Gbps. De aansluiting op de G-Cloud werd mogelijk gemaakt door de 
toetreding tot de vzw Smals. Door een koppeling met het internetnetwerk van 
Belnet kon het Hof besparen op een duurdere lijn bij Proximus, hetgeen 
noodzakelijk was gelet op de besparingen die het Hof diende te realiseren. 

De toepassing van de AVG werd aangevat. Aan de geadresseerden van de 
mailinglijsten van het Grondwettelijk Hof werd gevraagd om zich opnieuw in te 
schrijven met een duidelijke opt-in. Er werden gesprekken gevoerd met de Orde 
van Advocaten over de aansluiting van het Hof op het uitwisselingsplatform van 
DPA-deposit. 

5. COMMUNICATIE 

In 2018 heeft het Grondwettelijk Hof 5 persberichten over zijn arresten 
bekendgemaakt. Het betrof met name de arresten nr. 28/2018 (de uitlegging van 
het arrest nr. 148/2017 inzake de Potpourri II-wet), nr. 77/2018 (« De verplichting 
voor personen die juridische bijstand genieten om forfaitaire bijdragen te betalen aan hun 
pro-deo-advocaat, is ongrondwettig »), nr. 91/2018 (« De niet-ondertekening van een 
bevel tot aanhouding door de onderzoeksrechter die het verleent en de niet-motivering van 
dat bevel zijn ongrondwettig »), nr. 96/2018 (« De bewaring van elektronische gegevens : 
het Grondwettelijk Hof stelt prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese 
Unie ») en nr. 104/2018 (« Het Vlaamse systeem van tijdelijke sociale 
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huurovereenkomsten en informatie-uitwisseling ter bestrijding van domiciliefraude in 
sociale huur is grondwettig »). 

6. NATIONALE EN INTERNATIONALE CONTACTEN 

a. Bezoeken aan het Hof 

Op 10 januari 2018 werd een delegatie van magistraten uit Algerije ontvangen, 
bestaande uit de heer Hamed Abdelouahab, magistraat bij het Hooggerechtshof, 
adviseur van de minister van Justitie, de heer Mohamed Rouabhi, 
kamervoorzitter in de Raad van State, en mevrouw Sihem Bachiri, magistrate, 
adviseur bij het kabinet van de minister van Justitie. De delegatie werd ingeleid 
door de heer Paul Baudoin, Frans magistraat en expert van de Groupement 
d’intérêt public Justice Coopération Internationale. Referendaris Etienne Peremans 
heeft een uiteenzetting gegeven over het Grondwettelijk Hof. 

Van 12 tot 14 maart 2018 heeft het Hof een delegatie van het Grondwettelijk Hof 
van de Bondsrepubliek Duitsland (Bundesverfassungsgericht) ontvangen. De 
delegatie bestond uit vicevoorzitter prof. dr. Ferdinand Kirchhof en de rechters 
prof. dr. Andreas L. Paulus, prof. dr. Peter M. Huber, prof. dr. Gabriele Britz en 
prof. dr. Christine Langenfeld, alsook de heer Volker Batzke, diensthoofd van de 
gerechtelijke dienst en dr. Margret Böckel, protocolchef. Uiteenzettingen werden 
gegeven over de volgende onderwerpen : « Het eigendomsrecht en de 
bescherming van de investeringen » (rechters Andreas Paulus en Pierre Nihoul), 
« De Handelsovereenkomst EU-Canada » en « Het beginsel van het wederzijds 
vertrouwen in het Europees recht » (rechters Peter Huber en Luc Lavrysen); « De 
begroting van de Staat in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof » (voorzitter 
Jean Spreutels en rechter Gabriele Britz) en « De controle van de grondwettigheid 
van niet-wetgevende handelingen van het Parlement en de procedure van 
voorbereiding van de wetten » (voorzitter André Alen en rechter Christine 
Langenfeld). 

Op woensdag 21 maart 2018 bezocht een delegatie van het Parlement van 
Thailand het Hof. Zij werden verwelkomd door de rechters Erik Derycke, Luc 
Lavrysen en Pierre Nihoul en door referendaris Willem Verrijdt, die een 
uiteenzetting gaf over de samenstelling, de bevoegdheid en de werking van het 
Hof. 

Op 16 april 2018 hebben de voorzitters Jean Spreutels en André Alen en de 
rechters Trees Merckx-Van Goey en François Daoût delegaties ontvangen van het 
Hof van Cassatie en de Raad van State, die respectievelijk waren samengesteld 
uit eerste voorzitter Jean de Codt, procureur-generaal Dirk Thijs en 
advocaat-generaal Ria Mortier, enerzijds, en eerste voorzitter Roger Stevens, 
auditeur-generaal Luc Vermeire et de staatsraden Eric Brewaeys en Jeroen Van 
Nieuwenhove, anderzijds. De delegaties werden bijgestaan door personeelsleden 
van beide rechtscolleges. Het betrof een vergadering van de korpsoversten en 
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een werkgroep die was samengesteld om synergiën in de werking van de 
bibliotheken van de drie rechtscolleges te onderzoeken. 

Op 29 juni 2018 ontving het Hof een delegatie van 19 juristen die deel uitmaken 
van de Juridische Commissie van het Verbond van Belgische Ondernemingen, 
onder leiding van bestuurder-secretaris-generaal Philippe Lambrecht. De 
referendarissen Etienne Peremans en Willem Verrijdt hielden een uiteenzetting 
over de rechtspraak van het Hof met betrekking tot het economisch recht. 

Op 5 juli 2018 hebben de voorzitters Jean Spreutels en André Alen Z.E. Levent 
Gümrükçü, ambassadeur van Turkije, ontvangen. 

Op 6 juli 2018 hebben voorzitter Jean Spreutels en rechter François Daoût 
mevrouw Corinne Luquiens, lid van de Franse Conseil constitutionnel, ontvangen. 

b. Deelname aan nationale en internationale bijeenkomsten 

Op 26 januari 2018 hebben de voorzitters Jean Spreutels en Etienne De Groot de 
opening van het gerechtelijk jaar door het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens te Straatsburg (Frankrijk) bijgewoond en hebben zij er deelgenomen aan 
een seminarie over het thema « L’autorité du pouvoir judiciaire ». 

Op 8 en 9 maart 2018 hebben voorzitter Jean Spreutels en referendaris Bernadette 
Renauld deelgenomen aan de vergadering van het Bureau van de ACCPUF in 
Luzern (Zwitserland). 

Op 20 maart 2018 heeft voorzitter Jean Spreutels op de zetel van de Franse 
Conseil constitutionnel in Parijs (Frankrijk) een uiteenzetting gegeven onder de 
titel « Regards croisés sur les cours constitutionnelles européennes », in het kader van 
de voortgezette opleiding van magistraten georganiseerd door de École Nationale 
de la Magistrature. 

Op 8 en 9 mei 2018 hebben de voorzitters Jean Spreutels en André Alen en 
referendaris Etienne Peremans in Ljubljana (Slovenië) een werkbezoek gebracht 
aan het Grondwettelijk Hof van Slovenië. Uiteenzettingen werden er gegeven 
door voorzitter Jean Spreutels over « Le droit de mener une vie conforme à la dignité 
humaine et le droit à la sécurité sociale dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle 
de Belgique » en door voorzitter André Alen over « Les arrêts récents les plus 
importants de la Cour constitutionnelle belge ». 

Op 24 en 25 mei 2018 hebben de voorzitters Jean Spreutels en André Alen in Riga 
(Letland) deelgenomen aan de internationale conferentie over « Le rôle des 
juridictions constitutionnelles dans le monde mondialisé du XXIe siècle », 
georganiseerd door het Grondwettelijk Hof van Letland. Voorzitter André Alen 
gaf er een uiteenzetting over « L’influence de la Cour constitutionnelle belge sur la 
Cour européenne des droits de l’homme et sur la Cour de Justice de l’Union 
européenne ». 



Jaarverslag 2018 

100 

Op 29 mei 2018 heeft voorzitter Jean Spreutels in Parijs (Frankrijk) deelgenomen 
aan de « Journées des réseaux institutionnels de la Francophonie », georganiseerd 
door de Organisation internationale de la Francophonie. Hij gaf er een uiteenzetting 
over « Le contrôle juridictionnel des élections : la contribution des cours 
constitutionnelles à travers les réformes constitutionnelles et le contentieux ». 

Op 13 en 14 juni 2018 heeft voorzitter Jean Spreutels in Praag (Tsjechische 
Republiek) deelgenomen aan de Vergadering van de voorzitters van de 
Conferentie van Europese Grondwettelijke Hoven, alsook aan het internationaal 
colloquium ter gelegenheid van de 25e verjaardag van het Grondwettelijk Hof 
van de Tsjechische Republiek over « Nos origines : les héritiers de Hans Kelsen ». Hij 
zat er een sessie voor die was gewijd aan « La juridiction constitutionnelle 
européenne ». 

Op 23 juni 2018 heeft voorzitter Jean Spreutels, in Brussel, op initiatief van Z.E. 
Manasvi Srisodapol, ambassadeur van het Koninkrijk Thailand, een uiteenzetting 
gegeven over het Grondwettelijk Hof van België voor een delegatie van Thaïse 
overheidsinstellingen, geleid door de heer Nurak Marpraneet, voorzitter van het 
Grondwettelijk Hof van Thailand. 

Op 12 en 13 juli 2018 hebben voorzitters Jean Spreutels en André Alen in 
Andorre-la-Vieille (Vorstendom Andorra) deelgenomen aan een internationaal 
colloquium over « Les Cours constitutionnelles, garantie de la qualité démocratique des 
sociétés ? », georganiseerd door de Tribunal constitutionnel van Andorra ter 
gelegenheid van haar 25e verjaardag. Voorzitter Jean Spreutels heeft er een 
uiteenzetting gegeven over « La garantie des droits fondamentaux et la protection des 
minorités ». 

Op 27 en 28 september 2018 heeft voorzitter François Daoût in Marrakech 
(Marokko) een door het Grondwettelijk Hof van Marokko georganiseerd 
internationaal colloquium bijgewoond over « L’accès à la justice constitutionnelle : 
les nouveaux enjeux du contrôle de constitutionnalité a posteriori ». 

Op 4 oktober 2018 hebben voorzitters André Alen en François Daoût op de zetel 
van de Conseil constitutionnel in Parijs (Frankrijk) de viering bijgewoond van de 
60e verjaardag van de Franse Grondwet. 

Op 28, 29 en 30 oktober 2018 hebben voorzitters André Alen en François Daoût 
en referendaris Bernadette Renauld in Fez (Marokko) de vergadering van het 
Bureau van de ACCPUF bijgewoond. 

Op 19 november 2018 hebben voorzitters André Alen en François Daoût op het 
kasteel te Laken deelgenomen aan het galadiner ter ere van Z.E. de heer 
Emmanuel Macron, President van de Franse Republiek. 

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 
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databank Codices (http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm). 
Referendarissen Anne Rasson en Jan Theunis hebben op 27 en 28 juni 2018 
deelgenomen aan de vergadering van de gemengde raad voor constitutionele 
rechtspraak in Lausanne, waar ook het Zwitserse Bundesgericht is gevestigd 
(Tribunal fédéral Suisse). Zij hebben er op de miniconferentie over « Gender, 
Equality and Discrimination » verslag uitgebracht over de rechtspraak van het 
Grondwettelijk Hof ter zake (https://www.venice.coe.int/files/Bulletin/JU-Mini-
Conference-2018.pdf). 

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 dat netwerk. Op 15 april 2019 waren 74 hoven uit 36 lidstaten 
aangesloten. Na het Grondwettelijk Hof trad ook een ander Belgisch 
rechtscollege toe. De contactpersoon van het Hof heeft op basis van specifieke 
vragen vanuit het EHRM in 2018 zes bijdragen met betrekking tot aspecten van 
het interne Belgische recht geleverd. Zelf heeft hij geen vragen voorgelegd aan 
het Netwerk. 

Het Hof besliste op 18 mei 2017 toe te treden tot het Justitieel Netwerk van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie (JNEU) en bepaalde de contouren van de 
bijstand en informatie-uitwisseling die in dat kader mogelijk is. Referendaris 
Géraldine Rosoux werd voor een termijn van vijf jaar aangesteld als 
verbindingspersoon van het Hof in dit Justitieel Netwerk. 

Na een eerste vergadering van de verbindingspersonen van het Netwerk, die 
heeft plaatsgevonden op het Hof van Justitie op 11 september 2017, werd het 
platform opgestart op 1 januari 2018.  

Dat platform is via een beveiligde account toegankelijk voor alle magistraten van 
de nationale rechtscolleges die lid zijn van het JNEU. Naast het « prejudicieel 
portaal », dat door het Hof van Justitie zelf wordt beheerd en dat de keten van 
informatie bevat betreffende de prejudiciële vragen die aan het Hof van Justitie 
zijn gesteld, worden de nationale rechtscolleges ook verzocht om, samen met het 
Hof en de andere nationale rechtscolleges, « de nationale beslissingen die een 
belang vertonen voor de Europese Unie » te delen. Die nationale beslissingen 
worden rechtstreeks gedownload op de website van het JNEU door de beheerder 
van het JNEU bij het betrokken rechtscollege. Het Hof heeft beslist dat 
referendaris Géraldine Rosoux, die reeds verbindingspersoon van het JNEU was, 
eveneens beheerder zal zijn. Zij heeft daartoe op 29 januari 2018 een opleiding op 
afstand gevolgd, die was georganiseerd door de systeembeheerders van het 
JNEU.  

In haar hoedanigheid van verbindingspersoon bij het JNEU heeft referendaris 
Géraldine Rosoux op 27 en 28 september 2018 op de zetel van het Hof van Justitie 
deelgenomen aan de internationale conferentie die werd georganiseerd door het 
Hof van Justitie en het Luxemburgse « Max Planck Instituut voor Gerechtelijk 

http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm
https://www.venice.coe.int/files/Bulletin/JU-Mini-Conference-2018.pdf
https://www.venice.coe.int/files/Bulletin/JU-Mini-Conference-2018.pdf
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Recht » ter gelegenheid van de viering van de vijftigste verjaardag van het 
Europees burgerlijk procesrecht. 

Op 4 oktober 2018 hebben de heer Luc Théry, diensthoofd van de Bibliotheek- en 
Documentatiedienst, en de heer Nicolas Dupont, adviseur bij die dienst, op de 
zetel van het Hof van Justitie te Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg), 
samen met een honderdtal bibliotheekbeheerders van de rechterlijke instanties 
van het JNEU, Europese juridische bibliotheken en andere instellingen en 
agentschappen, deelgenomen aan een studiedag die was ingericht door de 
bibliotheek van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Die studiedag, tijdens 
welke befaamde deskundigen de uitdagingen hebben behandeld waarmee de 
bibliotheken van vandaag de dag geconfronteerd worden, met name op het 
gebied van digitalisering en technologische ontwikkelingen, heeft toegelaten een 
aanzet te geven om samenwerkingsverbanden met andere juridische 
bibliotheken van rechtscolleges en universiteiten op te zetten met het oog op het 
delen van bibliografische gegevens en van het documentatieaanbod. 
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A. Samenstelling van het Hof in 2018 
 Nederlandse taalgroep  Franse taalgroep  

 
Rechters 
 

Voorzitters 
Etienne De Groot7 

André Alen8 

Jean Spreutels9 

François Daoût10  

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 

 Joséphine Moerman Michel Pâques 
   

   

Referendarissen  Anne Rasson11 
  Marie-Françoise Rigaux 
 Jan Theunis Etienne Peremans12 
 Lien De Geyter Bernadette Renauld 
 Geert Goedertier  Christine Horevoets 
 Willem Verrijdt  Jean-Thierry Debry 
 Sarah Lambrecht Géraldine Rosoux 
 Heidi Bortels Thomas Bombois13 
 David Keyaerts Sophie Seys 

 Ann-Sophie Vandaele Michèle Belmessieri 

  Martin Vrancken 

   

Griffiers Frank Meersschaut Pierre-Yves Dutilleux 

  

                                                      
7 Tot 17 februari 2018 
8 Sedert 18 februari 2018 
9 Tot 31 augustus 2018 
10 Sedert 1 september 2018 
11 Tot 31 augustus 2018 
12 Tot 31 augustus 2018 
13 Dienstvrijstelling met ingang van 1 oktober 2015 als referendaris bij het Hof van Justitie van de 
Europese Unie.  
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B. Datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 
de arresten die het Hof in 2018 heeft gewezen 

Nr. arrest Datum arrest Rolnummer Datum bekendmaking 
   1/2018 
   2/2018 
   3/2018 
   4/2018 
   5/2018 
   6/2018 
   7/2018 
   8/2018 
   9/2018 
 10/2018 
 11/2018 
 12/2018 
 13/2018 
 14/2018 
 15/2018 
 16/2018 
 17/2018 
 18/2018 
 19/2018 
 20/2018 
 21/2018 
 22/2018 
 23/2018 
 24/2018 
 25/2018 
 26/2018 
 27/2018 
 28/2018 
 
 29/2018 
 30/2018 
 31/2018 
 32/2018 
 33/2018 
 34/2018 
 35/2018 
 36/2018 
 37/2018 
 38/2018 
 39/2018 
 40/2018 
 41/2018 
 42/2018 
 43/2018 
 

11.01.18 
18.01.18 
18.01.18 
18.01.18 
18.01.18 
18.01.18 
18.01.18 
18.01.18 
01.02.18 
01.02.18 
01.02.18 
01.02.18 
07.02.18 
07.02.18 
07.02.18 
07.02.18 
07.02.18 
22.02.18 
22.02.18 
22.02.18 
22.02.18 
22.02.18 
22.02.18 
01.03.18 
01.03.18 
01.03.18 
01.03.18 
09.03.18 

 
15.03.18 
15.03.18 
15.03.18 
15.03.18 
22.03.18 
22.03.18 
22.03.18 
22.03.18 
22.03.18 
29.03.18 
29.03.18 
29.03.18 
29.03.18 
29.03.18 
29.03.18 

 

6563 (tussenarrest) 
6482-6555 

6541 
6553 
6602 

6727 e.a. 
6478 
6351 

6448 e.a. 
6542 
6572 

6756 (art. 71) 
6544 
6669 
6670 

6563 (Belkacem) 
6632 

6193 e.a. 
6471 
6508 
6543 
6629 
6746 
5828 

6580-6582 
6605 e.a. 

6631 
6838-3839 (art. 72) 

(uitlegging arr. 148/2017) 
6552 
6568 
6614 
6500 
6456 

6564 e.a. 
6565 
6578 
6581 
6483 

6550-6613 
6551 
6574 

6585-6639 
6595 

 

22.05.18 
15.06.18 
14.06.18 
01.06.18 
12.06.18 
21.02.18 
01.06.18 
12.10.18 
24.04.18 
29.05.18 
22.05.18 
02.05.18 
26.02.18 
09.05.18 
02.05.18 
29.05.18 
09.07.18 
23.03.18 
05.06.18 
18.07.18 
27.08.18 
18.07.18 
22.05.18 
28.05.18 
09.05.18 
20.04.18 
14.06.18 
20.03.18 

 
18.06.18 
24.05.18 
13.06.18 
30.05.18 
30.08.18 
22.05.18 
06.07.18 
29.08.18 
13.06.18 
04.06.18 
20.06.18 
31.08.18 
20.06.18 
09.05.18 
02.07.18 
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Nr. arrest Datum arrest Rolnummer Datum bekendmaking 
 44/2018 
 45/2018 
 46/2018 
 47/2018 
 48/2018 
 49/2018 
 50/2018 
 51/2018 
 52/2018 
 53/2018 
 54/2018 
 55/2018 
 56/2018 
 57/2018 
 58/2018 
 59/2018 
 60/2018 
 61/2018 
 62/2018 
 63/2018 
 64/2018 
 65/2018 
 66/2018 
 67/2018 
 68/2018 
 69/2018 
 70/2018 
 71/2018 
 72/2018 
 73/2018 
 74/2018 
 75/2018 
 76/2018 
 77/2018 
 78/2018 
 79/2018 
 80/2018 
 81/2018 
 82/2018 
 83/2018 
 84/2018 
 85/2018 
 86/2018 
 87/2018 
 88/2018 
 

29.03.18 
29.03.18 
29.03.18 
29.03.18 
26.04.18 
26.04.18 
26.04.18 
26.04.18 
26.04.18 
26.04.18 
26.04.18 
26.04.18 
17.05.18 
17.05.18 
17.05.18 
17.05.18 
17.05.18 
31.05.18 
31.05.18 
31.05.18 
31.05.18 
31.05.18 
07.06.18 
07.06.18 
07.06.18 
07.06.18 
07.06.18 
07.06.18 
07.06.18 
07.06.18 
21.06.18 
21.06.18 
21.06.18 
21.06.18 
21.06.18 
21.06.18 
28.06.18 
28.06.18 
28.06.18 
05.07.18 
05.07.18 
05.07.18 
05.07.18 
05.07.18 
05.07.18 

6651 
6764 e.a. 

6799 
6644-6645 

6453 
6556 

6586 e.a. 
6603-6604 

6621 
6633 
6657 
6809 
6619 
6634 
6666 
6680 
6823 
6371 

6415 e.a. 
6618 
6675 

6814 (S) 
6526 
6593 
6630 
6636 
6643 
6646 
6671 
6674 
5818 

6463-6480 
6491 

6596-6598 
6846-6847 

6883 
6538-6539 

6698 
6879 
6485 
6570 
6610 
6611 
6615 
6623 

29.08.18 
31.08.18 
30.08.18 
18.06.18 
04.10.18 
12.10.18 
17.09.18 
22.05.18 
05.06.18 
17.09.18 
28.08.18 
11.06.18 
04.09.18 
14.11.18 
12.11.18 
09.07.18 
04.09.18 
23.07.18 
12.07.18 
05.12.18 
05.12.18 
09.11.18 
12.11.18 
12.11.18 
10.07.18 
26.11.18 
16.11.18 
12.11.18 
14.12.18 
17.12.18 
17.09.18 
17.09.18 
02.07.18 
18.07.18 
18.12.18 
11.07.18 
30.07.18 
09.07.18 
17.09.18 
29.11.18 
10.12.18 
07.12.18 
01.08.18 
07.09.18 
07.12.18 
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Nr. arrest Datum arrest Rolnummer Datum bekendmaking 
 89/2018 
 90/2018 
 91/2018 
 92/2018 
 93/2018 
 94/2018 
 95/2018 
 96/2018 
 97/2018 
 98/2018 
 99/2018 
 100/2018 
 101/2018 
 102/2018 
 103/2018 
 104/2018 
 105/2018 
 106/2018 
 107/2018 
 108/2018 
 109/2018 
 110/2018 
 111/2018 
 112/2018 
 113/2018 
 114/2018 
 115/2018 
 116/2018 
 117/2018 
 118/2018 
 119/2018 
 120/2018 
 121/2018 
 122/2018 
 123/2018 
 124/2018 
 125/2018 
 126/2018 
 127/2018 
 128/2018 
 129/2018 
 130/2018 
 131/2018 
 132/2018 
 133/2018 
 134/2018 
 

05.07.18 
05.07.18 
05.07.18 
19.07.18 
19.07.18 
19.07.18 
19.07.18 
19.07.18 
19.07.18 
19.07.18 
19.07.18 
19.07.18 
19.07.18 
19.07.18 
19.07.18 
19.07.18 
19.07.18 
19.07.18 
19.07.18 
19.07.18 
19.07.18 
19.07.18 
19.07.18 
19.07.18 
19.07.18 
19.07.18 
20.09.18 
04.10.18 
04.10.18 
04.10.18 
04.10.18 
04.10.18 
04.10.18 
04.10.18 
04.10.18 
04.10.18 
04.10.18 
04.10.18 
04.10.18 
04.10.18 
04.10.18 
04.10.18 
04.10.18 
11.10.18 
11.10.18 
11.10.18 

6656 
6661 
6667 

6451 e.a. 
6488 
6535 
6554 

6590 e.a. 
6616 
6620 
6624 
6648 
6659 
6664 
6673 
6676 
6678 
6686 

6873 (S) 
6881 
6885 

6887 (S) 
6894 (art. 71) 

6914 
6921 (art. 71) 

6547 
6720 
6573 
6622 
6627 
6638 
6649 

6650-6687 
6679 
6691 
6696 
6701 
6717 
6725 
6745 
6855 

6954 (S) 
6985 (S) 

6684 
6716 
6718 

07.12.18 
12.09.18 
01.08.18 
12.09.18 
10.12.18 
14.01.19 
18.12.18 
27.09.18 
09.10.18 
18.12.18 
06.12.18 
16.01.19 
28.09.18 
14.01.19 
09.01.19 
27.09.18 
11.10.18 
05.12.18 
24.07.18 
12.09.18 
05.09.18 
12.09.18 
13.09.18 
13.09.18 
17.10.18 
27.09.18 
29.10.18 
21.01.19 
18.01.19 
18.01.19 
18.01.19 
06.11.18 
29.10.18 
21.01.19 
28.01.19 
15.10.18 
05.11.18 
22.10.18 
09.11.18 
09.11.18 
28.01.19 
26.11.18 
27.11.18 
25.03.19 
08.03.19 
12.03.19 
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Nr. arrest Datum arrest Rolnummer Datum bekendmaking 
 135/2018 
 136/2018 
 137/2018 
 138/2018 
 139/2018 
 140/2018 
 141/2018 
 142/2018 
 143/2018 
 144/2018 
 145/2018 
 146/2018 
 147/2018 
 148/2018 
 149/2018 
 150/2018 
 151/2018 
 152/2018 
 153/2018 
 154/2018 
 155/2018 
 156/2018 
 157/2018 
 158/2018 
 159/2018 
 160/2018 
 161/2018 
 162/2018 
 163/2018 
 164/2018 
 165/2018 
 166/2018 
 167/2018 
 168/2018 
 169/2018 
 170/2018 
 171/2018 
 172/2018 
 173/2018 
 174/2018 
 175/2018 
 176/2018 
 177/2018 
 178/2018 
 179/2018 
 180/2018 
 181/2018 
 182/2018 
 183/2018 
 

11.10.18 
11.10.18 
11.10.18 
11.10.18 
11.10.18 
18.10.18 
18.10.18 
18.10.18 
18.10.18 
18.10.18 
18.10.18 
25.10.18 
25.10.18 
08.11.18 
08.11.18 
08.11.18 
08.11.18 
08.11.18 
08.11.18 
08.11.18 
08.11.18 
22.11.18 
22.11.18 
22.11.18 
22.11.18 
22.11.18 
22.11.18 
22.11.18 
29.11.18 
29.11.18 
29.11.18 
29.11.18 
29.11.18 
29.11.18 
29.11.18 
29.11.18 
29.11.18 
06.12.18 
06.12.18 
06.12.18 
06.12.18 
06.12.18 
06.12.18 
06.12.18 
06.12.18 
06.12.18 
06.12.18 
19.12.18 
19.12.18 

 

6744 
6752 

6931 (S) 
6932 

6956 (S) 
6668 
6690 
6729 
6757 
6873 

6959 (art. 72) 
6975 (art. 71) 
6978 (art. 71) 

6640 
6681 
6702 
6740 
6748 

6762-6768 
6792 

6981 (art. 72) 
6625 

6689ea 
6700 
6796 

6797-6800 
6958ea 
6860ea 
6654 
6655 
6660 
6730 
6751 

6810-6870 
6997 
6999 
6985 
6683 
6688 
6711 
6741 
6754 
6789 
6814 
6897 
6995 

7000 (art. 71) 
6798 

7020 (S) 
 

12.03.19 
26.10.18 
11.03.19 
11.03.19 
13.03.19 
25.03.19 
02.04.19 
08.04.19 
12.11.18 
08.11.18 
27.12.18 
12.11.18 
12.11.18 
07.03.19 
28.12.18 
28.01.19 
11.01.19 
11.01.19 
06.12.18 
15.01.19 
03.12.18 
09.04.19 
09.04.19 
28.01.19 
25.04.19 
25.04.19 
25.01.19 
25.04.19 
27.03.19 
08.05.19 
27.03.19 
08.05.19 
28.12.18 
21.01.19 
26.04.19 
26.04.19 
28.01.19 
18.01.19 
18.01.19 
22.01.19 
15.03.19 
30.01.19 
08.05.19 
22.01.19 
21.01.19 
21.01.19 
28.01.19 
30.01.19 
24.12.18 
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C. Stand van de zaken waarin een prejudiciële vraag aan het 
Hof van Justitie van de Europese Unie is gesteld 

Fairness Tax 
(X tegen 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 
Kernenergie (vzw Inter-
Environnement Wallonie, vzw 
Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen 
tegen Ministerraad) 

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

Mededeling in het Publicatieblad 11-09-2017 
Conclusie van de advocaat-generaal 29-11-2018 

Arrest van het HvJ C-411/17 
29-07-2019 

Eindarrest van het GrwH  
Btw-plicht chiropractors, 
osteopaten en plastische chirurgen 

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

Arrest van het HvJ C-597/17 
27-06-2019 

Eindarrest van het GrwH 194/2019 
05-12-2019 

Overheidsopdrachten (P.  
M., N. G.d.M., P. V.d.S. tegen 
Ministerraad) 

Verwijzingsarrest van het GrwH 43/2018 
Mededeling in het Publicatieblad 06-08-2018 

Conclusie van de advocaat-generaal  
Arrest van het HvJ C-264/18 

06-06-2019 
Eindarrest van het GrwH 162/2019 

07-11-2019 
Verzamelen en bewaren van de 
gegevens in de sector van de 
elektronische communicatie 
(Ordre des barreaux francophones 
et germanophone, vzw Académie 
Fiscalev, UA, vzw Liga voor de 
Mensenrechten, vzw Ligue des 
Droits de l’Homme, VZ, WY, XX 
tegen Ministerraad) 

Verwijzingsarrest van het GrwH 96/2018 
Mededeling in het Publicatieblad 21-01-2019 

Conclusie van de advocaat-generaal  
Arrest van het HvJ C-520/18 

Eindarrest van het GrwH  

Rechtsbijstandsverzekeringsover-
eenkomst (Orde van Vlaamse 
Balies, Ordre des barreaux 
francophones et germanophone 
tegen Ministerraad) 

Verwijzingsarrest van het GrwH 136/2018 
Mededeling in het Publicatieblad 21-01-2019 

Conclusie van de advocaat-generaal  
Arrest van het HvJ C-667/18 

Eindarrest van het GrwH  
Taks op de beursverrichtingen 
(vof Anton van Zantbeek, andere 
partij : Ministerraad) 

Verwijzingsarrest van het GrwH 149/2018 
Mededeling in het Publicatieblad 04-02-2019 

Conclusie van de advocaat-generaal  
Arrest van het HvJ C-725/18 

Eindarrest van het GrwH  
Verbod op het onverdoofd 
slachten van dieren (Centraal 
Israëlitisch Consistorie van België 
e.a., vzw Unie Moskeeën 

Verwijzingsarrest van het GrwH 53/2019 
Mededeling in het Publicatieblad 12-08-2019 

Conclusie van de advocaat-generaal  
Arrest van het HvJ C-336/19 
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Antwerpen en vzw Islamitisch 
Offerfeest Antwerpen, JG en KH, 
vzw Executief van de Moslims van 
België e.a., Coördinatie Comité 
van Joodse Organisaties van 
België. Section belge du Congrès 
juif mondial et Congrès juif 
européen e.a., andere partijen : LI, 
Vlaamse Regering, Waalse 
Regering, bvba Kosher Poultry 
e.a., Centraal Israëlitisch 
Consistorie van België e.a., 
vzw Global Action in the Interest 
of Animals (GAIA)) 

Eindarrest van het GrwH  

nv Havenarbeid (Middlegate 
Europe tegen Ministerraad) 

Verwijzingsarrest van het GrwH 94/2019 
Mededeling in het Publicatieblad 14-10-2019 

Conclusie van de advocaat-generaal  
Arrest van het HvJ C-471/19 

Eindarrest van het GrwH  
Vreemdelingenrecht en 
bescherming van de openbare 
orde en de nationale veiligheid  
 

Verwijzingsarrest van het GrwH 112/2019 
Mededeling in het Publicatieblad  

Conclusie van de advocaat-generaal  
Arrest van het HvJ C-718/19 

Eindarrest van het GrwH  
Verwerking van 
passagiersgegevens 

Verwijzingsarrest van het GrwH 135/2019 
Mededeling in het Publicatieblad  

Conclusie van de advocaat-generaal  
Arrest van het HvJ C-817/19 

Eindarrest van het GrwH  
 
Informatie afgesloten op 11.12.2019 
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